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1 Acesso Remoto ao Sistema

Para acesso externo ao cluster Sun Fire do Centro Nacional de Supercom-
putação (CESUP), a partir de uma estação com sistema operacional baseado
em UNIX, utiliza-se o programa ssh, usando-se a seguinte instrução, digi-
tada diretamente na linha de comando:

$ ssh newton.cesup.ufrgs.br -l username -X

Sendo que username deve ser substitúıdo pelo nome de usuário associado à
conta disponibilizada pelo CESUP, e a opção -X deve ser utilizada apenas
pelos usuários de programas com interface gráfica, como o Star-CD, por
exemplo.

De modo similar, a transferência de arquivos desde a estação do usuário
até o cluster pode ser feita pelo comando scp, da seguinte maneira:

$ scp arquivo username@newton.cesup.ufrgs.br:

Isto copiará o arquivo arquivo à pasta $HOME do usuário username no clus-
ter. Ao copiar-se uma pasta inteira, a instrução scp deve ser substitúıda
por scp -r.

Usuários dos sistemas Windows devem instalar em suas estações o cliente
SSH/SCP de sua preferência. Uma consulta a qualquer mecanismo de busca
na Internet retornará inúmeras opções de clientes para este sistema.

2 O Sistema de Filas SGE

Toda computação executada no newton, com exceção de compilações e
afins, deve ser submetida ao processamento somente via sistema de filas, o
qual organiza e monitora os jobs em execução no cluster, otimizando o uso
dos recursos dispońıveis.
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Submissões e o monitoramento de jobs no sistema de filas do newton

são feitos, basicamente, através dos comandos: qsub, qstat, qalter e qdel.
Para saber quais as filas dispońıveis utilize o comando:

$ qconf -sql

Para saber se uma determinada fila listada pelo comando anterior possui
suporte a MPI e/ou OpenMP, utilize:

$ qconf -sq fila | grep pe_list

Em caso afirmativo, na sáıda padrão do comando ler-se-á algo semelhante
a: pe_list make mpich omp# (onde # representa os números 8 ou 32).

Para monitorar o andamento do sistema de filas utilize:

$ qstat [ -t | -r | -f | -u user ]

Cada um destes argumentos informa o status do sistema de maneira dife-
rente. A instrução qstat -u user, por exemplo, apresenta o status do(s)
job(s) do usuário user. Para maiores informações acerca do conjunto de
instruções dispońıveis, ver manual online do comando.

Para cancelar um job em espera ou execução utilize:

$ qdel JOB_ID

Onde JOB_ID representa a identificação do job que se deseja cancelar, as-
sim como retornada pelo comando qstat. Uma série de outros argumentos
podem ser utilizados com os comandos acima. Sugere-se que os usuários in-
teressados acessem os manuais online destes comandos através da instrução
$ man comando_de_interesse.

A submissão de jobs deve ser sempre feita através de um script de sub-

missão, que nada mais é do que um arquivo ASCII puro, contendo a linha
de comando do software que se deseja rodar e seus respectivos argumentos
(softwares com suporte MPI necessitam de argumentos adicionais, conforme
ilustrado no exemplo abaixo). Este script é então submetido ao processa-
mento através do comando qsub, sendo o nome do script fornecido como
argumento do comando. A vantagem deste método reside no fato de o
usuário ter seu prompt de comando liberado, podendo desconectar-se do
cluster sem comprometer seu job. A seguir um exemplo simples de script
no qual submete-se um job paralelo ao processamento via sistema de filas:
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#!/bin/bash

#

# Linhas que começam por "#" s~ao tratadas como comentários

# e linhas em branco n~ao têm significado algum. Linhas

# que começam por "#$" s~ao interpretadas como comandos

# internos pelo SGE.

#

# Definiç~ao do interpretador de comandos (sh ou csh), com

# instruç~ao -j adicional, estabelecendo que erro e saı́da

# padr~ao devem ser concatenados num único arquivo.

#$ -S /bin/sh -j y

#

# Nome que se queira associar ao job (n~ao deve conter espaços)

#$ -N job_exemplo

#

# Criaç~ao de diretório em "/dados" (a tı́tulo de ilustraç~ao)

mkdir -p /dados/user/exemplo

#

# Fila desejada ("p_thin_small.q", por exemplo)

#$ -q p_thin_small.q

#

# Chamada de ambiente paralelo, com pedido de alocaç~ao para

# um número de slots entre 4 e 8 slots

#$ -pe mpich 4-8

#

# Digamos que seu programa encontra-se em /home/user/exemplo,

# e seu script é submetido a partir deste diretório; utilize

# o comando "cwd" para tornar tal diretório o diretório de

# trabalho do SGE

#$ -cwd

#

# Linha de chamada de um programa paralelo (note que o MPI

# necessita do caminho absoluto do executável, e o sı́mbolo

# "./" representa um atalho para tal, mas só funciona quando

# o script encontra-se no mesmo diretório do executável, e é

# submetido a partir deste)

mpirun -machinefile $TMPDIR/machines -n $NSLOTS ./programa_mpi

Note-se que as linhas sem caracteres especiais no ińıcio são comandos nor-
mais do sistema operacional (obedecendo a sintaxe do interpretador definido
na primeira linha do script) e são absolutamente transparentes ao SGE. A
variável NSLOTS é extremamente útil quando se trata da submissão de jobs
utilizando MPI. No exemplo anterior faz-se uma requisição para um número
qualquer entre 4 e 8 slots. Digamos que, no momento da submissão, haja
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somente 5 slots dispońıveis. O sistema então atribuirá o valor 5 à variável
NSLOTS e submeterá o referido job ao processamento. Se, ao invés disso, es-
tabelecêssemos um número fixo de slots (8, por exemplo) e não utilizássemos
a variável NSLOTS, mesmo havendo 5 slots livres este job ficaria na fila inde-
finidamente, deixando que outros processos passem à sua frente, até que 8
slots estivessem simultaneamente dispońıveis. A instrução -machinefile

$TMPDIR/machines somente deverá ser invocada por usuários que

utilizem a implementação MVAPICH do MPI. Através dela o sis-
tema associa os slots dispońıveis a seus respectivos nós. Na implementação
OpenMPI1 (que atualmente é o padrão para todos os usuários do CESUP)
o mapeamento de slots é feito transparentemente.

Vale lembrar que a implementação OpenMPI disponibilizada por padrão
foi compilada com a súıte de compiladores GNU, que também é disponibi-
lizada por padrão a todos os usuários do sistema. Os usuários que ne-
cessitarem utilizar a súıte INTEL devem selecioná-la através do comando
mpi-selector-menu. É necessário recarregamento do ambiente para que as
modificações feitas através deste comando entrem em vigor.

Vejamos agora um exemplo de um script que pode ser utilizado para a
submissão de um job que, em vez do MPI, utilizará OpenMP. Lembramos que
no caso do uso do OpenMP, a execução de todas as threads do processo dar-
se-á no mesmo nó. Logo, se o usuário necessitar de até 8 slots, deve utilizar
a fila p thin small, e o ambiente paralelo opm8. Havendo necessidade de
um número entre 9 e 32 slots, a fila p fat small é que deve ser utilizada.
E o ambiente paralelo deverá ser o omp32.

#!/bin/bash

#

# Definiç~ao do interpretador de comandos (sh ou csh)

#$ -S /bin/sh -j y

#

# Nome que se queira associar ao job (n~ao deve conter espaços)

#$ -N job_exemplo

#

# Fila desejada ("p_thin_small.q", por exemplo)

#$ -q p_thin_small.q

#

# Chamada de ambiente paralelo, especı́fico do OpenMP,

# com requisiç~ao de alocaç~ao para até 8 slots

#$ -pe omp8 -8

#

# Atualizaç~ao do diretório de trabalho do SGE

#$ -cwd

1Não confundir OpenMPI (uma implementação do MPI) com OpenMP.
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#

# Variável de ambiente do OpenMP. Necessária para igualar o

# número de threads ao número de slots liberados pelo sistema

export OMP_NUM_THREADS=$NSLOTS

#

# Chamada do programa paralelo que usa o OpenMP

./programa_omp

Vale notar que o segundo argumento da instrução -pe (o qual utiliza-se para
definir o número de slots a ser alocado) pode ser fornecido, como no caso
anterior, em termos de intervalos. A sintaxe de definição dos intervalos é
descrita no manual do qsub. A variável OMP NUM THREADS deve receber o
valor de NSLOTS sempre. Caso contrário a alocação de slots por meio de
intervalos perde a eficiência, e o job pode demorar um tempo maior para
sair da fila de espera.

O exemplo seguinte mostra um script que submete um programa para-
lelo, mais uma vez utilizando OpenMP, requisitando um total de 24 slots.
Note a fila e o ambiente utilizados.

#!/bin/bash

#

# Definiç~ao do interpretador de comandos (sh ou csh)

#$ -S /bin/sh -j y

#

# Nome que se queira associar ao job (sem espaços)

#$ -N job_exemplo

#

# Definiç~ao da fila

#$ -q p_fat_small.q

#

# Agora a chamada do ambiente paralelo OpenMP

#$ -pe omp32 24

#

# Atualizaç~ao o diretório de trabalho do SGE

#$ -cwd

#

# Variável de ambiente do OpenMP. Necessária para igualar o

# número de threads ao número de slots liberados pelo sistema

export OMP_NUM_THREADS=$NSLOTS

#

# Chamada do programa paralelo que usa o OpenMP

./programa_omp

Uma requisição de slots do tipo -pe omp32 9- pode, via de regra, diminuir
o tempo de espera do processo na fila, já que o sistema alocaria o job tão
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logo 9 slots ou mais (no limite de 32) estivessem dispońıveis. Vale salientar
que, nos casos de utilização de intervalos, o sistema sempre aloca o máximo
de slots dispońıveis.

No caso da submissão de jobs seriais, pode-se ter um script tão simples
quanto o que se apresenta a seguir:

#!/bin/bash

#$ -q s_thin_day.q

#$ -cwd

./meuprogramaserial

Nesse exemplo, a sáıda e o erro padrão do programa são escritos no diretório
de execução do script.

Por fim, destaca-se que este tutorial apresenta apenas as opções básicas
de alguns dos comandos do sistema de filas SGE, e não se preocupa em
abordar as caracteŕısticas e recursos dispońıveis no newton. Para tanto,
recomenda-se aos usuários, respectivamente, o acesso aos manuais online,
bem como a leitura do documento disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.cesup.ufrgs.br/newton.pdf.
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