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Abstract - The use of the cluster computing environment has become frequent in 
scientific works and applications of high performance in the corporative scene. 
However, it is observed that few works use the FreeBSD platform, which number 
of users has increased considerably in recent years due to factors like toughness, 
portability and efficiency. This article puts in the spotlight the importance of high 
performance computing and gives essential dada of a practical experience of a 
Beowulf type cluster computing environment used in a FreeBSD platform. It 
exposes, in clear and objective way, how a parallel computing environment can be 
configured, including specifications of configuration of the environment and the 
demonstration of some results obtained in the parallelization of tasks for the picture 
processing. 
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Resumo – O emprego de ambiente de cluster computacional tem se tornado 
freqüente em trabalhos científicos e aplicações de alto desempenho no meio 
corporativo. No entanto, observa-se que poucos trabalhos empregam a plataforma 
FreeBSD, cuja quantidade de usuários tem aumentado consideravelmente nos 
últimos anos devido a fatores como robustez, portabilidade e eficiência. Este artigo 
coloca em perspectiva a importância da computação de alto desempenho e 
oportuniza dados essenciais de uma experiência prática de um ambiente de cluster 
computacional do tipo Beowulf na plataforma FreeBSD. Expõe-se, de maneira 
clara e objetiva, como pode ser configurado um ambiente de computação paralela, 
incluindo especificações de configuração do ambiente e a demonstração de alguns 
resultados obtidos na paralelização de tarefas para o processamento de imagens. 

Palavras chave – Ambiente de alto desempenho, Cluster Beowulf, FreeBSD. 

1. Introdução 

A computação paralela e distribuída, nas suas mais diversas formas, tem sido 
amplamente empregada no meio acadêmico e no meio corporativo. Para Costa (2002), o 
aumento de interesse se deu em resposta a uma maior acessibilidade a recursos 
computacionais de alto desempenho – as arquiteturas Multiprocessadores e os 
Agredados de Computadores, além dos avanços citados por Toscani (2003) envolvendo 
a programação concorrente nos últimos anos. 



 

Para atingir um índice alto de performance, oferecido por um ambiente de 
agregados, e com baixo custo, proporcionado pelo emprego de soluções gratuitas, como 
os sistemas operacionais GNU/Linux e FreeBSD, frequentemente computadores 
pessoais são agrupados formando um cluster computacional. A denominação dada a 
este tipo de organização, que combina recursos convencionais, redes de computadores e 
softwares paralelos, é dada como Cluster Beowulf (Pitanga 2004). 

O aglomerado de computadores homogêneos que normalmente compõem um 
Cluster Beowulf exige a aplicação de ferramentas que viabilizem o processamento 
paralelo, como é o caso das API’s MPI (Message Passing Interface) e PVM (Parallel 
Virtual Machine). Associadas a estas ferramentas, Lemke (2002) aponta que existem 
diversos algoritmos que visam suprir as mais diversas áreas do conhecimento, tais 
como, meteorologia, medicina, biociência, dentre outras que demandam de alta 
velocidade de processamento. 

No intuito de destacar a importância da computação de alto desempenho, 
amplamente descrita por Buyya (1999), e oportunizar que pesquisadores da área possam 
ter acesso a dados essenciais de uma experiência prática implementa no laboratório do 
Grupo Kiron (grupo de pesquisa em informática médica e telemedicina da UNESC), 
este artigo apresenta um estudo de caso onde se aplica um agregado de computadores 
compondo um Cluster Beowulf.  Utiliza-se a biblioteca PVM para a paralelização de 
tarefas envolvendo o processamento de imagens. Os resultados obtidos mostram que, 
com certo grau de facilidade, é possível criar um ambiente de cluster computacional 
eficiente com o emprego de computadores pessoais sob a plataforma FreeBSD.   

2. O ambiente experimental 

O ambiente desenvolvido compõe de diversos computadores pessoais, atuando com 
“escravos”, subordinados a apenas um servidor, conforme ilustrado na Figura 1. Uma 
vez que a modalidade de Cluster Beowulf exige uma configuração homogênea de 
software e compartilhamento de disco entre todos os nós do cluster para a entrada/saída 
de dados, foram designados diretórios do disco no servidor para guardar os dados, 
idênticos, para a inicialização do FreeBSD em cada nó escravo.  

Figura 1 – Desenho esquemático do ambiente experimental. 



 

O sistema operacional escolhido dá suporte a operação sem disco, isto é, ele 
permite a inicialização do sistema em um computador sem unidade de disco rígido. Para 
isto, obtém seus arquivos e configurações de um computador servidor através de uma 
conexão de rede (Lucas 2003). Esta forma centralizada de armazenamento de software e 
configuração possibilita manter todo o sistema homogêneo com a administração de 
apenas um nó da rede. 

3. Inicializando um sistema sem disco 

Algumas interfaces de rede possuem uma propriedade chamada PXE (Pre-boot 
eXecution Environment), que é uma memória ROM com suporte a inicialização via 
rede. Quando este módulo é inicializado, procura por um servidor (DHCP – Dynamic 
Host Configuration Protocol) na rede e inicializa o kernel do sistema operacional. A 
partir desse ponto, inicia-se a execução dos scripts de inicialização e as partições de 
disco são montadas via rede (que é possível através do NFS - Network File System) para 
que os sistemas de arquivos do sistema possa funcionar corretamente. 

3.1. Configuração do nó mestre 

O nó mestre é responsável pelo armazenamento do sistema e pelos meios de 
compartilhamento para todos os nós “escravos” do cluster. É a parte mais importante do 
cluster, pois toda a configuração do ambiente será feita nele. Basicamente, o nó mestre 
disponibilizará os serviços de rede  DHCP,  TFTP e  NFS que fornecerão tudo o que os 
nós “escravos” necessitam para inicializar corretamente. Sendo assim, deve ter o 
sistema operacional FreeBSD instalado. Nesse caso, foi utilizada a versão 6.1-Release.  

Um número mínimo de pacotes é necessário para a configuração do nó mestre 
em uma configuração customizada; são os seguintes:  base,  kernel (generic),  ports e src. 
Os demais pacotes podem ser instalados, porém não foram necessários para os testes 
realizados neste trabalho. 

Está fora do escopo deste artigo a instalação do sistema operacional, porém na 
Tabela 1 segue algumas informações essenciais sobre a instalação do sistema 
operacional no nó mestre. 

Tabela 1 – Configuração do sistema de arquivos no nó mestre. 

Ponto de montagem Tamanho Descrição 
/ 256 Mb Sistema de arquivos raíz do sistema 

/usr 10Gb Aplicativos do sistema 

/home Indefinido Compartilhamento de arquivos  

/barra 256Mb Sistema de arquivos raíz para os nós “escravos”  

Swap Variável Memória virtual 

3.2. Configuração dos nós “escravos” 

As especificações dos nós “escravos” envolvem basicamente a configuração do sistema 
raiz, onde está a descrição de um kernel reduzido com suporte a inicialização sem disco, 
a configuração do /etc e scripts de inicialização. Todas essas informações são 



 

determinadas no nó mestre.  Os arquivos que o sistema operacional grava na 
inicialização são escritos em um sistema de arquivos de memória. 

Deve-se levar em conta que o nó escravo terá uma partição raiz separada da 
partição raiz do nó mestre, pois a inicializações de ambos são diferenciadas. O nó 
escravo inicializa a partir de uma partição, intitulada /barra, localizada no servidor, que 
contém uma cópia dos arquivos do sistema operacional com o kernel e arquivos de 
configuração customizados para o cluster poder funcionar corretamente. Já o nó mestre 
contém os arquivos e a maioria das configurações convencionais, com o sistema de 
arquivos montado na partição raiz (/). 

4. Atribuindo configurações 

4.1. Configurando o DHCP 

O servidor DHCP utilizado no experimento deste artigo é o DHCP da ISC (Internet 
Systems Consortium), que é disponibilizado em duas formas: package e ports. Para este 
caso foi especificada a instalação via ports, cujo diretório é o seguinte: 
/usr/ports/net/isc-dhcp3-server/. Os comandos para instalação são:   
# cd /usr/ports/net/isc-dhcp3-server/ 
# make install 

4.2. Especificações da configuração do DHCP 

O arquivo de configuração do DHCP normalmente está localizado em /usr/local/etc/ 
com o nome dhcpd.conf. Na Figura 2 segue um exemplo comentado de parte do arquivo 
de configuração. 

 
default-lease-time 600; 
max-lease-time 7200; 
authoritative; 

      
option domain-name "cluster.xx.net";   � Dominio do cluster 
option domain-name-servers 200.135.35.7;   � Servidor DNS (desnecessário) 
option routers 10.0.70.1;   � Roteador (desnecessário) 

 
Informações sobre endereços de rede, neste caso a rede 10.0.70: 
subnet 10.0.70.0 netmask 255.255.255.0 { 
use-host-decl-names on;   � Atribui o valor de host como o nome da máquina 
option subnet-mask 255.255.255.0; 
option broadcast-address 10.0.70.255; 
 
host s2.cluster.xx.net {   � Informações sobre o nó 02 
hardware ethernet 00:04:23:04:4a:72;   � Endereço de hardware 
fixed-address 10.0.70.2;   � Endereço a de IP do host  
next-server 10.0.70.1;   � Endereço do servidor TFTP 
filename "/pxeboot";   � Imagem de inicialização do sistema operacional 
option root-path "10.0.70.1:/home/raiz"; }   � Define o sistema de arquivo raiz na 

notação usual do NFS 

Figura 2 – Especificações da configuração do DHCP. 



 

Para que o DHCP seja inicializado juntamente com o sistema operacional é 
necessário que seja adicionada a seguinte linha ao arquivo /etc/rc.conf: 
dhcpd_enable="YES 

4.3. Configurando o TFTPD 

O TFTP é um servidor de arquivos semelhante ao FTP, porém ele não trata 
autenticação, por isso somente arquivos em que usuários tenham permissão de leitura 
poderão ser acessados e nenhum arquivo novo poderá ser criado. Este serviço vai ser 
gerenciado pelo inetd, então as permissões do arquivo /etc/hosts.allow terão efeito sobre 
quem poderá acessar este serviço. Neste experimento, o acesso está restrito somente aos 
componentes do cluster. Abaixo, segue um exemplo do arquivo /etc/hosts.allow: 

tftpd: 10.0.70.0/255.255.255.0 :allow  

O TFTPD vem instalado na base do sistema operacional, por isso nenhuma 
instalação adicional é requerida. Sua inicialização e configuração é feita através do 
inetd. Para isto, somente é preciso desconectar a linha referente ao tftpd no arquivo 
/etc/inetd.conf. Para este experimento, a seguinte especificação foi descomentada no 
arquivo /etc/inetd.conf: 

tftp   dgram   udp     wait    root    /usr/libexec/tftpd      tftpd -l -s /tftpboot 

Uma consideração importante é que o último argumento informa o diretório-base 
do tftpd. Os arquivos que serão exportados deverão estar dentro deste diretório, caso 
não exista, é necessário que seja criado. 

Para que o TFTPD seja inicializado juntamente com o sistema operacional deve 
ser adicionada a seguinte linha ao arquivo /etc/rc.conf: inetd_enable="YES". Agora que 
o TFTPD foi configurado, o arquivo pxeboot deve ser copiado do diretório /boot para o 
diretório raiz do TFTPD, neste caso, /tftpboot. O arquivo pxeboot é a imagem de 
inicialização do sistema operacional. 

# cp /boot/pxeboot /tftpboot  

4.4. Configurando o NFS 

O NFS irá exportar os sistemas de arquivos para os outros nós do cluster. Na Tabela 2 
são especificados os sistemas de arquivos exportados e suas propriedades. 

Tabela 2 – Especificações dos sistemas de arquivos exportados. 

Ponto de montagem propriedades descrição 

/barra Somente Leitura Sistema de arquivos raiz dos nós “escravos” 

/usr Somente Leitura /usr dos nós “escravos” 

/home Leitura e escrita /home, Diretório de usuários compartilhado 

O arquivo de configuração do NFS está em /etc/exports. Abaixo segue um 
exemplo que foi utilizado neste experimento: 

/barra    -alldirs -maproot=0:0  -ro  -network 10.0.70  -mask 255.255.255.0 
/usr       -alldirs -maproot=0:0  -ro  -network 10.0.70  -mask 255.255.255.0 
/home   -alldirs -maproot=0:0        -network 10.0.70  -mask 255.255.255.0 



 

Para que o TFTPD seja inicializado juntamente com o sistema operacional, é 
preciso a adição das seguintes linhas de comando ao arquivo /etc/rc.conf: 

nfs_server_enable="YES"  e  rpcbind_enable="YES" 

4.5. Construindo um kernel com suporte a inicialização em rede 

Um novo kernel deve ser compilado com suporte ao boot de rede. Os arquivos de 
configuração do kernel estão localizados em /usr/src/sys/i386/conf/ e o arquivo padrão 
de configuração é nomeado como GENERIC. O arquivo GENERIC deve ser copiado 
para outro arquivo com o nome DISKLESS e adicionadas as seguintes linhas: 

options BOOTP 
options BOOTP_NFSROOT 
options BOOTP_NFSV3 
options BOOTP_COMPAT 
device md 

O arquivo genérico de configuração do kernel do FreeBSD trás vários módulos 
compilados estaticamente com o kernel. Neste experimento, apenas é deixado habilitado 
o necessário para o sistema sem disco, sendo retiradas várias opções, entre elas, o 
suporte a disco, as placas de redes não utilizadas, dispositivos ATA e SCSI. 

Para finalizar a construção do kernel é necessário compilá-lo. Isso pode ser feito 
com os seguintes comandos: 

# cd /usr/src/sys/i386/conf/ 
# config DISKLESS 
# cd ../compile/DISKLESS 
# make cleandepend; make depend 
# make all 
# make DESTDIR=/barra install 

4.6. Arquivos de configuração 

O diretório /barra/etc é substituído durante a inicialização do sistema sem disco por um 
diretório dentro de /barra/conf/IP/etc. Caso este diretório não exista, será substituído 
por /barra/conf/default/etc. Neste experimento, todos os arquivos são copias para 
/barra/conf/default/etc com o seguinte comando: 

# cp -rf /barra/etc/ /barra/conf/default/etc/ 

Até o momento, todos os arquivos necessários para a inicialização estão criados. 
Mesmo assim, é preciso editar alguns, como o /barra/conf/default/fstab e 
/barra/conf/default/etc/rc.conf. 

fstab: o fstab terá que ser alterado para montar os sistemas de arquivos a partir 
do nó mestre. Abaixo segue o fstab aplicado neste experimento: 

10.0.70.1:/barra/                  /                   nfs     ro                 0  0 
10.0.70.1:/usr/       /usr        nfs     ro                 0  0 
10.0.70.1:/home/   /home    nfs     rw                 0  0 
md                         /var        mfs    rw,-s32m     0  0 



 

As três primeiras linhas representam os sistemas de arquivos importados do nó 
mestre. A última linha é muito importante, pois como as partições são exportadas como 
somente leitura então os arquivos de log, sockets, arquivos de pid, que são necessários 
para o sistema, não poderão ser escritos. A solução para isto é o md, que é um pseudo-
sistema de arquivos de memória que aceita leitura e escrita. Seus dados são gravados em 
memória e são perdidos com o desligamento do sistema. 

rc.conf: o rc.conf é o arquivo de configuração de inicialização do sistema, por 
isso são necessários alguns ajustes nele. Alguns serviços vem habilitados por padrão 
junto com a inicialização do FreeBSD, porém alguns deles não são necessários. Por esse 
motivo, são desabilita-los. Somente um serviço fora do padrão deve ser habilitado, o 
inetd. 

4.7. Configurando a PVM 

Segundo Dantas (2005), o PVM (Parallel Virtual Machine) fornece um conjunto 
integrado de bibliotecas e de ferramentas de software, que emula um ambiente de 
programação paralela que permite agregar, de maneira transparente, arquiteturas 
homogêneas ou heterogêneas. 

A API PVM tem sido muito difundida em projetos científicos que empregam 
ambientes paralelos, inclusive sendo aplicada num vasto campo de aplicações 
comerciais devido a sua alta portabilidade, sendo referenciada como o “padrão de facto” 
na sua área (Pitanga 2004). 

No FreeBSD a PVM está disponível para instalação via ports, cuja localização é 
/usr/ports/net/pvm. Para instalá-la, é necessário executar somente um comando, make 
install. Após a instalação, é preciso declarar a variável de ambiente PVM_ROOT com o 
diretório /usr/local/lib/pvm. Para isso, adiciona-se a seguinte linha de comando ao 
arquivo /etc/csh.cshrc: setenv  PVM_ROOT /usr/local/lib/pvm. 

4.8. Configurando o RSH 

O rsh é um serviço de login remoto que será utilizado pela PVM par iniciar os 
processos do daemons pvm3d. Para habilitá-lo é necessário apenas remover os 
comentários de duas linhas do arquivo /barra/conf/default/etc/inetd.conf, que referem-se 
ao rshd e logind. 

shell   stream   tcp    nowait   root    /usr/libexec/rshd       rshd 
login   stream  tcp     nowait  root    /usr/libexec/rlogind    rlogind 

4.9. Arquivos de tradução de nomes em IP 

A PVM comunica-se através de nomes de hosts e não por endereços de ip. Como está 
sendo testado um sistema pequeno, utiliza-se o arquivo /etc/hosts. A sintax parcial do 
arquivo fica do seguinte modo:            10.0.70.1   mestre.cluster.xx.net mestre  

5. Resultados obtidos com o Cluster 

Nos testes realizados em laboratório foram utilizados 8 computadores. Um nó mestre, 
Intel Pentium4 1.8 GHz, com 256 MB de memória principal e sete nós “escravos”, com 



 

processadores AMD Athlon 2800 (2079 MHz), MB de memória principal. Todos 
interligados por um Switch Fast Ethernet. 

Como o objetivo principal é a paralelização de tarefas para o processamento de 
imagens, utilizou-se o PovRay (www.povray.org). O PovRay é um gerador de gráficos 
3D que demanda grande capacidade de processamento. O que motivou seu emprego 
para gerar carga no cluster.  

O PovRay contém tanto uma versão convencional (para ambiente 
monoprocessado)  como uma versão paralela que utiliza a PVM para a comunicação, 
conhecida como pvmpov. As duas versões estão disponíveis para o FreeBSD a partir do 
ports. 

Para fins comparativos, o PovRay foi inicialmente testado para coleta de 
informações de tempo. Após, utilizou-se o pvmpov em um número gradativo de nós, 
onde foram aplicadas três imagens com tempos de processamento diferentes, mostradas 
na Figura 3. A primeira, o Sombrero, com o menor tempo de processamento, depois o 
Radiosity e por último a Cornell, que tem um tempo alto de processamento. 

Sombrero Radiosity Cornell 

    

Figura 3 – Imagens empregadas nos testes em laboratório. 

Como pode ser observado na Figura 4(a), durante a criação, o PovRay processa 
a imagem de forma contínua, linha a linha, de cima para baixo e da esquerda para a 
direita. Já na a versão paralela, demonstrada na Figura 4(b), a imagem é dividida em 
vários quadrados com uma altura de 32 linhas, que são divididos entre os nós do cluster. 
Mesmo utilizando apenas um nó, neste caso o mestre, tal divisão também é 
estabelecida. 

  

Figura 4 – Geração de imagem de forma seqüencial (a) e de forma paralela (b). 

Analisando os gráficos da Figura 5, observa-se que a medida com que são 
adicionados novos nós ao ambiente, menor são os ganhos obtidos com o uso de 
múltiplos membros no cluster. Isso se deve ao tamanho (granularidade) dos processos 
distribuídos entre os nós, que podem decorrer da necessidade de swap pela falta de 
espaço na memória principal, da quantidade de mensagens (throughput), que causam 

(a) (b) 



 

um aumento gradativo do tráfego de rede, e da disponibilidade dos nós para a execução 
de tarefas.  
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Figura 5 – Análise do tempo de processamento das imagens. 

É importe salientar que na ocorrência de uma perda parcial da comunicação de 
rede o PVM reconhece os hosts off-line, deixando de encaminhar novos processos a 
eles, dando automaticamente continuidade ao processamento com os nós disponíveis. 

6. Conclusões 

Com o ambiente de computação paralela desenvolvido, alcançou-se um desempenho 
significativo na execução dos algoritmos para geração de imagens. Esta constatação é 
um tanto quanto natural para Colvero (2005), porém reporta a uma análise dos 
benefícios oferecidos por este tipo de ambiente paralelo, tais como: aproveitamento de 
recursos considerados ultrapassados, versatilidade quanto uso dos equipamentos para 
múltiplas finalidades, facilidade de aumento gradual do desempenho através da adição 
de novos nós ao cluster, a vasta disponibilidade de equipamentos oferecidos no mercado 
e as facilidades de manutenção. 

O ambiente desenvolvido mostrou-se bastante versátil, muito embora não tenha 
sido esse o objetivo do experimento. Tal versatilidade decorre da inicialização remota 
dos nós “escravos”, feita através do armazenamento dos arquivos de boot do FreeBSD 
no nó mestre.  Essa configuração é adequada para configurações paralelas não-
dedicadas uma vez que permite que os nós “escravos” do cluster possam conter sistemas 
operacionais distintos e serem aplicados para outras finalidades enquanto não estão 
sendo utilizados no ambiente paralelo. Além disso, ocasiona em grande facilidade na 
adição de novos membros, pois dispensa uma nova instalação do sistema operacional a 
cada nó adicionado e conseqüentemente dispensa as demoradas configurações para 
integração ao ambiente. 

Um dos aspectos mais críticos para um bom desempenho de projetos de clusters 
é a escolha apropriada do dispositivo de interconexão. Neste experimento constatou-se 
que a comunicação foi um fator que influenciou, apesar de ter sido mínima, para a 



 

diminuição da performance do sistema. Cabe ressaltar a importância das redes de 
interconexão, já que em alguns casos pode ser responsável por um desempenho 
insatisfatório. Para garantir um bom rendimento na transmissão de mensagens entre os 
nós do cluster, Dantas (2005) sugere o emprego de interconexão de alto desempenho, 
como Myrinet, Memory Channel, Quadrics, dentre outras. 

Por fim, através das especificações de configuração descritas neste artigo, que 
envolveu desde informações preliminares para a preparação do ambiente de Cluster 
Beowulf com o FreeBSD, como explanações sobre o emprego do PVM e do relato dos 
resultados obtidos em um experimento prático, consegui-se evidenciar as facilidades e 
as vantagens oferecidas atualmente com o emprego de tal ambiente em situações que 
exijam alto desempenho computacional e baixo custo, em contraste com arquiteturas 
multiprocessadores, descritas por Rose (2003), que apesar de oferecerem bons 
desempenhos, demandam de alta disponibilidade financeira para sua implementação 
prática.  
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