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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono możliwości rozwiązań klastrowych z wykorzystaniem systemu 
Single System Image (SSI) na przykładzie klastra Kerrighed. Systemy SSI zarządzają 
zasobami w klastrze, tworząc wspólny obszar udostępniania zasobów, tj. dysk, pamięć, 
procesy. W ten sposób aplikacja działająca w klastrze nie widzi odrębnych węzłów klastra, 
ale jedną wspólną przestrzeń pamięci RAM, jeden system plików, jeden obszar adresacji 
zadań. Upraszcza to znacznie użytkowanie klastra. 
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A b s t r a c t  

The paper presents possibility of clustering solutions with the use of Single System  
Image (SSI) on example of Kerrighed cluster. SSI systems manage resources in a cluster  
by creating a common area to share resources as disk, memory, processes. In this solution,  
an application running in a cluster does not see the separate nodes of the cluster, but one 
consistent area of memory, file system and area of tasks addressing. This simplifies the use  
of cluster significantly. 
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1. Wstęp 

Inżynierskie prace obliczeniowe wymagają korzystania z komputerów o dużych mo- 
cach obliczeniowych. Na komputerze klasy PC obliczenia trwają niejednokrotnie kilka 
godzin. Aby skrócić czas potrzebny na obliczenia, mamy dwa wyjścia – wymienić kom- 
puter w miarę możliwości na jednostkę wydajniejszą lub wykorzystać klaster obliczenio- 
wy zbudowany z tańszych, ale mniej wydajnych maszyn. 

Można wyróżnić kilka klas klastrów [4]: 
1. Klaster wydajnościowy – pracuje jako zespół komputerów, z których każdy wyko- 

nuje swoje zadanie w ramach większego zadania obliczeniowego. Buduje się je, aby 
zwiększyć moc obliczeniową. Większość współczesnych superkomputerów działa na tej 
zasadzie. 

2. Klaster wysokiej niezawodności – pracuje jako zespół komputerów dublujących swoje 
funkcje, w przypadku awarii jednego z węzłów inne węzły przejmują jego zadania. 
Buduje się je, aby zwiększyć niezawodność działania, np. Linux-HA. 

3. Klaster równoważenia obciążenia – pracuje jako zespół komputerów, z których każdy 
wykonuje swoje zadanie z puli zadań zleconych do wykonania na klastrze. Może wy- 
konać zadanie samodzielnie lub współpracować z innymi węzłami. 
Innym podziałem klastrów jest podział na: 

− aplikacyjne i systemowe 
− typu Single System Image (SSI) – rodzaj klastra w którym użytkownik widzi węzły 

klastra jako jeden system 
Klastry typu SSI ze względu na swoje cechy, takie jak: wspólna przestrzeń pamięci 

RAM, wspólny system plików i inne, wydaje się dobrym rozwiązaniem szczególnie tam, 
gdzie wymagane jest dużo pamięci RAM. W dalszej części artykułu przedstawione zosta- 
ną funkcje klastra SSI na przykładzie Kerrighed. Zaprezentowane zostaną wyniki prac 
wykonanych w trakcie instalacji i uruchomienia wyżej wymienionego klastra. 

1.1. Klaster Single System Image 

Klastry typu SSI charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami, do których należą np.: 
migracja procesów między węzłami, wspólna przestrzeń procesu – co daje wrażenie, jakby 
procesy były uruchomione na jednej maszynie. Innymi ważnymi cechami klastrów typu 
SSI są: jednolity system plików – realizowany przez serwer NFS lub współdzielenie 
pamięci masowych; jednolita przestrzeń wejścia/wyjścia (I/O), co umożliwia dostęp przez 
węzły do urządzeń znajdujących się na innych węzłach (np. taśmy, drukarki); mecha- 
nizm punktów kontrolnych (ang. checkpointing), który pozwala na zamrożenie procesu  
w aktualnym stanie i wykonanie go w przyszłości; jednolita przestrzeń komunikacji 
międzyprocesowej (ang. Inter Process Communication – IPC). Tabela 1 zawiera zesta- 
wienie kilku przykładowych systemów klastra SSI wraz z ich możliwościami. 

Przedstawione w tabeli systemy klastrowe w więksości są to projekty open source 
rozwijane przez entuzjastów np. OpenMosix, które pojawiają się i obumierają. System 
Kerrighed jest wynikiem prac europejskiego międzynarodowego projektu badawczego  
i doczekał się kilku wdrożeń komercyjnych, dlatego należy wnioskować, że nastąpi dalszy 
rozwój tego systemu [3]. 

Kerrighed łączy w sobie elementy klastra wydajnościowego oraz realizuje funkcje SSI, 
wykorzystując tzw. Kontener [1, 3]. Kontener jest to lekka maszyna wirtualna udostęp- 



 251

niana przez jądro systemu węzła. System operacyjny węzła nie udostępnia funkcji 
Kerrighed, jedynie w kontenerze Kerrighed są dostępne: wspólna pamięć, wspólna prze- 
strzeń IPC, wspólna przestrzeń procesu. Tylko procesy uruchomione w kontenerze mo- 
gą migrować między węzłami i moją dostęp do całej przestrzeni pamięci RAM we 
wszystkich węzłach klastra. Podczas startu klastra uruchamiany jest serwer SSH na por- 
cie 2222 na każdym węźle, za pomocą którego dostajemy się do kontenera Kerrighed. 
Uruchamiając program w kontenerze korzystamy z funkcji SSI, natomiast jeżeli uru- 
chomimy program w standardowy sposób, możemy jedynie wykorzystać mechanizmy 
przetwarzania równoległego, np. MPI. 

 
T a b e l a  1 

Właściwości systemów SSI zaimplementowane w różnych systemach klastrowych 

 OpenMosix OpenSSI Kerrighed Amoeba LinuxPMI 
Migracja procesów Tak Tak Tak tak Tak 
Checkpointing Tak Nie Tak Tak Tak 
Przestrzeń procesu Nie Tak Tak Tak Nie 
System plików Tak Tak Tak Tak Tak 
We/Wy Nie Tak Bd. Bd. Nie 
IPC nie Tak tak tak nie 

 

 
Rys. 1. Schemat budowy klastra Kerrighed [3] 

Fig. 1. Kerrighed cluster diagram [3] 

2. Realizacja 

W trakcie prac przygotowujących do uruchomienia klastra opracowano wstępnie sche- 
mat klastra oraz przyjęto ilość i konfigurację sprzętową węzłów. Założenia te są potrzeb- 
ne, aby określić maksymalną ilość procesorów oraz maksymalną ilość pamięci RAM. 
Informacja ta jest istotna w trakcie instalacji klastra i kompilacji jądra systemu. Wartości 
domyślne to 64 procesory oraz 16 GB RAM, jakie może obsłużyć jądro linuxa. Dość 
istotnym elementem instalacji jest przygotowanie systemu, który nie będzie brał udziału  
w pracy klastra, ale jest niezbędny do jego uruchomienia. System ten pełni rolę serwe- 
rów DHCP, TFTP oraz serwera NFS dla węzłów klastra. Bardzo ważne jest prawidło- 
we skonfigurowanie wyżej wymienionych usług. Przed uruchomieniem wymienionych 
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serwerów należy je skonfigurować tak, aby serwer DHCP wskazywał węzłom adres ser- 
wera TFTP oraz nazwę pliku z obrazem jądra Kerrighed. Kolejnym krokiem jest przy- 
gotowanie obrazu jądra oraz systemu plików dla węzłów. Potrzebne do tego będą nam 
odpowiednie narzędzia oraz kod źródłowy Kerrigheda. Podstawową czynnością jest 
zainstalowanie na serwerze NFS drzewa katalogów wraz z odpowiednio przygotowaną 
dystrybucją Linuxa. Jest to całkiem inna instalacja, niezwiązana w żaden sposób z już 
zainstalowaną wersją. W pierwszym podejściu zainstalowano Ubuntu 10.04 jako jedną  
z najnowszych dystrybucji – jednak ze względu na zupełnie inny mechanizm startu syste- 
mu okazało się, że wersja ta nie działa poprawnie i należało wybrać inną dystrybucję.  
Po przeprowadzonej analizie dostępnych opracowań wybrano dystrybucję Debian 5.0 ja- 
ko podstawowy system dla węzłów. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest kompilacja 
jądra systemu Linux. Na tym etapie konfigurujemy jądro, gdzie podajemy maksymalną 
ilość procesorów i pamięci RAM  oraz obsługą niezbędnych urządzeń sieciowych. Należy 
również zainstalować odpowiednie poprawki Kerrighed – ręcznie lub korzystając z odpo- 
wiednich skryptów automatyzujących ten proces. W ten sposób zbudowane jądro syste- 
mu należy przekopiować do odpowiedniego katalogu serwera TFTP, gdzie będzie wi- 
doczne dla każdego startującego węzła. Ostatnim krokiem przed uruchomieniem klastra  
jest edycja pliku /etc/fstab, w którym wpisujemy, że główny system plików jest monto- 
wany przez NFS oraz utworzenie dowiązań do skryptów startujących usługi związane  
z Kerrighed /etc/init.d/kerrighed-host. 

 

 
Rys. 2. Schemat dystrybucji systemu plików klastra Kerrighed [3] 

Fig. 2. Distribution scheme of Kerrighed cluster file system [3] 
 

 
Rys. 3. Schemat zbudowanego klastra Kerrighed (źródło: własne) 

Fig. 3. Scheme of Kerrighed cluster (source: own) 
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Dobierając komputery do klastra, należy pamiętać, aby możliwe było wystartowanie 
systemu przez kartę sieciową przy użyciu protokołu PXE, co w nowych komputerach jest 
raczej standardem. 

Po uruchomieniu klastra należy go zainicjować, służy do tego odpowiedni skrypt, który 
uruchamiany jest na jednym węźle klastra. Od tego momentu możemy wykorzystywać 
funkcje SSI po zalogowaniu się do kontenera Kerrighed. W ramach testów uruchomiono 
klaster składający się z 14 komputerów z procesorem Intel Core 2 Duo 3 GHz i 2 GB 
RAM, co dało nam w sumie dostęp do 28 procesorów z 28 GB RAM jako jeden system 
operacyjny. 

3. Zastosowanie Kerrighed w aplikacjach inżynierskich 

Programy używane do obliczeń czy symulacji mają pewną właściwość wynikającą  
z zastosowanych algorytmów. Trudno jest zastosować algorytmy równoległego przetwa- 
rzania (np. MPI) lub – co występuje częściej – zapotrzebowanie na pamięć RAM jest tak 
duże, że przekracza zasoby pojedynczego węzła. Stosując klaster Kerrighed, sumujemy 
dostępną ilość pamięci RAM, jaka jest dostępna w poszczególnych węzłach. W ten sposób 
dość łatwo możemy udostępnić aplikacji większą ilość pamięci, dołączając dynamicznie 
kolejny węzeł klastra. Jednolita przestrzeń procesów pozwala na uruchamianie aplikacji, 
które nie są przystosowane do środowiska klastrowego. Należy podkreślić, że stosując 
system operacyjny dostępny przez NFS, nie instalujemy żadnego oprogramowania na 
węzłach, co pozwala na wykorzystanie do pracy w klastrze komputerów, które pełnią in- 
ną rolę, a w danym czasie nie są używane, np. komputery w laboratorium po godzinach 
zajęć. 

Na klastrze zainstalowano pakiet programów Ansys i wykorzystując wbudowane funk- 
cje, przeprowadzono testy porównawcze czasów trwania obliczeń przykładowego pro- 
jektu w programie CFX. Testy były przeprowadzone dla tego samego projektu na jednej 
maszynie oraz na klastrze składającym się z 6 węzłów – przy większej liczbie węzłów 
następowało awaryjne zamknięcie obliczeń. Jak zaobserwowano, ilość węzłów działa- 
jących w klastrze nie wpływa na przyspieszenie obliczeń, a jedynie na ilość procesów 
wykorzystywanych do obliczeń. 

4. Wnioski 

Klaster Kerrighed jest prosty w użytkowaniu dzięki zastosowaniu funkcji SSI. Sposób 
zarządzania procesami jest jednolity i nie wprowadza konieczności stosowania specjal- 
nych narzędzi do zarządzania nimi. Cała pamięć RAM zsumowana z wszystkich węzłów 
jest dostępna dla procesu, co nie jest możliwe przy zastosowaniu typowych klastrów 
wydajnościowych. Aplikacja nie jest „świadoma” iż działa w klastrze, pozwala to na 
uruchomienie aplikacji, które nie są przystosowane do obliczeń w klastrze – muszą być 
natomiast przystosowane do działania na wielu rdzeniach. Cechy te powodują, że zada- 
nia które wymagają szczególnie dużo pamięci RAM mogą być uruchamiane na kilku 
węzłach bez specjalistycznej wiedzy. 

Kłopotem w instalacji jest odpowiednie skonfigurowanie jądra Kerrighed tak, aby 
zawierało potrzebne sterowniki, zwłaszcza do kart sieciowych w węzłach oraz przygo- 
towanie systemu plików NFS, co nie jest zadaniem łatwym. 
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Klaster Kerrighed posiada niewątpliwe zalety, które czynią go łatwym w zarządzaniu. 
Posiada również pewne ograniczenia – jak zauważono, nie w każdym przypadku 
występowała automatyczna migracja procesu do węzła mniej obciążonego. Innym ogra- 
niczeniem jest budowa klastra SSI, w którym najmniejszą jednostką jest proces, co po- 
woduje, iż aplikacje składające się z wielu procesów będą mogły wykorzystać dodat- 
kowe zasoby, natomiast aplikacje monolityczne składające się z jednego procesu będą 
działały na jednym węźle bez przyspieszenia obliczeń. 
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