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Introdução
O que é a High Performance 
Computing 

e qual a relação dela com a 
cloud computing?



Introdução

Qual a 
importância da 
tolerância a 
falhas em 
aplicações de 
HPC?



Proposta

● Extensões na linguagem MSL para modelar uma 
aplicação de HPC com arquitetura mestre escravo:
○ Comandos de repetição e condicional na declaração de 

modelos
○ Simulação de SPN com programação baseada em 

eventos (NEW!)



Exemplo 
(Pseudo 
código MPI):





Problemas com essa abordagem
“Não existe almoço grátis em modelos baseados em espaço de estados”



Solução

Usar simulação de eventos discretos.

Uma nova engine de simulação foi criada em virtude 
da necessidade da modelagem dos mecanismos de 
checkpoint e restart



Checkpoint e
Restart



Código MSL
Código Java



Simulação de Petri 
nets + Programação 
orientada a eventos

Neste exemplo, usamos um código Java para salvar a marcação atual. A função 
de tratamento do evento do reparo irá restaurar essa marcação salva.

Outras funcionalidades possíveis:

● Modificar os parâmetros da rede “on the fly”
● Modificar variáveis que são usadas para habilitar ou desabilitar transições
● Modificar variáveis que são usadas como métricas da simulação
● Modificar a estrutura da rede “on the fly”, adicionar/remover 

lugares/transições/arcos dinamicamente



Estudo de caso



Estudo de caso #1

Tempo para terminar uma 
replicação individual X número de 
tarefas (tokens no lugar “tasks”)



Estudo de caso #2

Número de replicações

X

Erro



Panorama geral do doutorado
/próximos passos

Mercury Scripting
Language

Sensitivity
Analysis

High level models

● Variation of one 
parameter at a time

● Factorial experimental 
design

● Correlation analysis
● Regression analysis
● Percentage difference

Stochastic 
Petri Net 

extensions

● Variable structure nets
● Phase type delays
● Event based programming
● Hierarchical transitions

Optimization 
Models

● Local search
● GRASP
● Ant colony
● Genetic algorithms



Considerações
Finais

● A otimização de um problema de HPC seguindo essa abordagem 
pode ser, por si só, outro problema de HPC

● O modelo e os parâmetros deve ser cuidadosamente ajustados a fim 
de diminuir a complexidade da simulação e tornar o problema tratável
○ Isso gera a necessidade de criar um mecanismo para salvar o tempo 

dos clocks das transições


