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Resumo

O  sistema  desenvolvido  requer  um  conjunto  de
computadores para resolver problemas em tempo menor
de  execução,  os  clusters  geralmente  requerem  alto
investimento, mas há alternativas de baixo custo para o
mesmo sistema, como os Raspberry Pi. O conceito DSM
(Distributed  Shared  Memory)  foi  aplicado  ao  usar  no
cluster um computador como servidor para gerenciar os
demais  nós,  nos  quais  recebem  tarefas,  fazem  o
processamento  separadamente  e  após  o  término  das
operações  cada  um  retorna  seus  resultados  para  o
servidor.

Introdução 

O funcionamento do cluster depende de dois conceitos,
um é a memória compartilhada que utiliza um mesmo
espaço  de  memória  para  múltiplos  processadores
atuarem  e  o  outro  é  memória  distribuída  que  ocorre
quando uma série de computadores estão ligados a rede
e fazem passagem de dados entre eles. Quando esses
dois  conceitos  estão  juntos  algumas lacunas que eles
apresentam sozinhos são resolvidos, além de obter um
sistema DSM. 

Material e Métodos

O desenvolvimento para o sistema DSM nos Raspberry
Pi foi dividida em etapas para evidenciar a construção do
cluster,  suas  configurações  e  testes.  O  programa
empregado  no  desenvolvimento  do  sistema  é  Apache
Hadoop fazendo  a  distribuição  de  processos  maiores
através do HDFS (Hadoop Distributed File System) e do
MapReduce.
CONFIGURAÇÃO DO CLUSTER
A  configuração  do  cluster  em  cada  Raspberry  Pi é
parecida de um para outro, diferenciando nos aspectos
como endereçamento e  nomes de cada  Raspberry  Pi.
Portanto  a  configuração  será  feita  no  primeiro
computador  e  os  demais  receberão  cópias  das
configurações já prontas.

• Instalar Java;
• Instalar Apache Hadoop e descompactar;
• Configurar os arquivos internos do Hadoop;
• Copiar as configurações para os nós;
• Configurar o acesso SSH.

TESTAR O SISTEMA
Com  o  cluster  configurado  o  sistema  pode  funcionar
através  do  distributed  file  system e  do  mapreduce,

ambos responsáveis por organizar a ida e o retorno dos
dados e tarefas do servidor aos nós.

• Iniciar dfs;
• Iniciar mapreduce;
• Testar exemplos.

Resultados e Discussão

Após os testes foi possível visualizar o funcionamento do
programa  Hadoop utilizando os componentes de todo o
cluster para o processamento, e desta forma, analisar os
aspectos da memória compartilhada e distribuída

Figura 1. Funcionamento do sistema Hadoop

Conclusão ou Conclusões

Para desenvolvimentos futuros  há opções de utilizar  o
programa  Hadoop para  gerenciar  tarefas  através  do
cluster de  Raspberry Pi, além de ser possível  utilizar o
Hadoop para  obter um  sistema  robusto  com os
Raspberry Pi utilizando o trabalho como base.
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