
Resumo  

Actualmente redes de estações de trabalho interligadas em rede têm sido um ambiente promissor em 

termos de processamento paralelo, versus sistemas paralelos.  

Neste trabalho procurou-se fazer um estudo de avaliação sobre computação paralela e para tal 

recorreu-se a dois ambientes, uma rede de estações de trabalho constituída por 4 elementos DEC 

ALPHA AXP interligados em rede FDDI a um GIGAswitch, a farm ALPHA AXP da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e a um sistema paralelo de memória distribuida, o sistema 

Parsytec MC3 do departamento de Informática da Universidade do Minho.  

Desenvolveu-se um modelo de desempenho para cada um dos ambientes em estudo e este surge 

como função dos tempos de CPU e tempos de comunicação.  

Para testar a validação do modelo, implementaram-se dois algoritmos, que calculam o produto 

matricial e efectuou-se uma comparação entre os tempos previstos e os tempos de execução 

medidos. Devido a limitações de equipamento, apenas foi possível testar o modelo com 8 

processadores no sistema Parsytec MC3, e com 4 processadores na farm ALPHA AXP, no entanto 

procedeu-se uma extrapolação do modelo para p processadores em ambos os sistemas, no sentido 

de prevêr o desempenho caso se procedesse a um escalamento do sistema.  

Abstract  

In recent years, parallel and distributed processing have been conjectured to be the most promising 

solutions to the computing requirements of the future.  

The work reported here uses two environments. One is a network of workstations with 4 DEC ALPHA 

AXP nodes interconnected by a FDDI network to a GIGAswitch, the farm ALPHA AXP of the faculty of 

Engineering of the University of Porto. The other is a distributed memory parallel system, the Parsytec 

MC3 system of Computing Department of University of Minho.  

A performance model as a function of CPU and communication time was developed for each 

environment.  

In order to test the model a matrix product algorithm was implement for each environment, the 

measured and the predicted running times were then compared. Due to an equipment limitation it was 

only possible to test the Parsytec MC3 system up to 8 processors and the ALPHA AXP farm up to 4 

processors. Nevertheless an extrapolation of both systems performances for p processors was 

evaluated to predicted their behaviour in the case of a system scaling.  


