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Апстракт—У овом мастер раду описано је идејно решење пуњења рачунарског кластера базираног на Raspberry PI 
модулима паралелним програмом са удаљене локације. Осим тога детаљно је описано писање паралелног програма 
коришћењем MPI системске подршке у Python програмском језику. Приказане су све технологије које се користе за 
постављање ове платформе, као и сам ток процеса од писања паралелног програма па до прикупљања резултата.    

Кључне речи –Рачунарски кластер; Raspberry PI; MPI системска подршка; паралелни програм; web подршка. 

1 УВОД 
Развој рачунарске технике донео је прекретницу у приступу и могућностима реализације широког спектра 

обрада података и прорачуна који се при томе врше. Ширење поља примене рачуна водило је даљим захтевима 
у погледу постизања што је могуће бољих перформанси у обради података. Једно од решења за остварење овог 
захтева представља коришћење рачунарских система код којих је могуће реализовати паралелизам у обради 
података. Значајно је напоменути да оваквом приступу погодује чињеница да код великог броја практичних 
обрада података већ постоји уграђени паралелизам. Сходно томе неопходно је реализовати одговарајућу 
хардверску и софтверску подршку. То је резултовало формирањем посебне области на нивоу архитектуре и 
организације рачунара намењене стварању адекватне рачунарске подршке паралелном рачунању.  

Паралелни рачунарски системи су иницијално развијани као аутохтони рачунарски системи. Њихову основу 
представљали су процесни елементи који су извршавали делове обраде података који су могли да се 
паралелизују. Да би се остварила међусобна комуникација и синхронизација у обради података процесни 
елементи су међусобно повезивани одговарајућом спрежном мрежом. Ако су процесни елементи практично 
били стандарни процесори спрежна мрежа је представљала обележје паралелног рачунарског система. Нову 
димензију у области паралелног рачунања дала је појава микрорачунара повезаних у разне типове рачунарских 
мрежа. То је омогућило да се на нивоу једне рачунарске мреже реализује паралелно рачунање. Овакви типови 
паралелних рачунарских система познати су као рачунарски кластери. Значајан напредак у развоју и примени 
рачунарских кластера остварен је у ери Интернета, где је комуникација између рачунарских чворова остварена 
коришћењем HTTP протокола. Да би рачунари повезани у овај тип рачунарских мрежа могли да функционишу 
као паралелни рачунарски чворови морала је да се обезбеди одговарајућа системска подршка. Она се данас 
најчешће обезбеђује коришћењем MPI (Message Passinig Interface) и PVM (Parallel Virtual Machine) концепта. 
Задатак наведених системских додатака је да обезбеди повезивање паралелних рачунарских чворова и размену 
информација међу њима током извршавања паралелне обраде података.  

Иницијално рачунарски кластери су били углавном базирани на IBM PC компатибилним рачунарима. 
Међутим, са развојем микрорачунара створини су услови да се паралелни кластери реализују и на бази других 
рачунарских модула. Пракса је показала да су за такву намену погодни и рачунари из фамилије Raspberry Pi 
рачунарских модула. Имајући то у виду у Лабораторији за рачунарску технику, Факултета техничких наука у 
Чачку развијен је један рачунарски кластер базиран на Raspberry Pi 3+ модулима. Овај мастер рад настао је на 
темељима истраживања која се реализују са аспекта разматрања начина програмирања наведеног кластера и 
могућности његове практичне примене у Интернет окружењу.  

2 ПАРАЛЕЛНО РАЧУНАЊЕ НА БАЗИ РАЧУНАРСКИХ КЛАСТЕРА 
Употреба рачунара у нашем друштву почиње од 1945. године, што означава почетак модерног рачунарског 

доба. Све до 1985. године рачунари су били велики и скупи. У то време, ”мини-рачунари” су коштали чак 
десетина хиљада долара. Такође, њихова употреба је била ограничена у погледу на начин како веће 
организација данас користе рачунаре. Заправо то ограничење је било последица ограничености њиховог 
повезивања. 

Крајем 70 – их година, два технолошка достигнућа почела су да мењају ту ситуацију. Први је био развој 
снажних микропроцесора. У почетку су то били само осмобитни, али касније су уследили и шеснаестобитни, 
тридесетдвобитни и шездесетчетворобитни. Други изум је био повезивања рачунара у мреже велике брзине, 
Првобитно се радило о локалним рачунарским мрежама (LAN, Local Area Network). А касније је омогућено 
повезивање рачунара на глобалном нивоу. Такав мрежни систем дозвољавао је повезивање чак и стотине 



рачунара на начин да се, у почетку мала количина информација могла слати између њих за свега неколико 
милисекунди. Како се брзина мреже повећавала, бивало је могуће преносити све већу количину података. 

Као резултат развоја ове две технологије појавила се могућност пројектовања и реализације рачунара 
састављеног од великог броја процесора, повезаних у брзу мрежу. Такви рачунари се још називају и кластер 
рачунари. 

2.1 Кластер рачунари 
Током 1994. године Thomas Sterling и Don Becker, радећи у CESIDS, под спонзорством ESS пројеката, 

направили су кластер рачунар који се састојао од шеснаест Intel DX4 процесора повезаних Ethernet каналом. 
Напор који је уложен у развој овог супер рачунара брзо је прерастао у нешто што се данас назива Beowulf 
Project. Beowulf кластер је сада препознатљива област у High Performance Computing (HPC) заједници [2]. 

Рачунарски кластер је врста паралелног или дистрибуираног рачунарског система, који се састоји од скупа 
међусобно повезаних самосталних рачунара, који раде заједно као јединствени интегрисани ресурс. Типична 
структура рачунарског кластера приказана је на слици 1 [1].  

 

Слика 1. Принципијелна структура рачунарског кластера 

Сви улазни или излазни уређаји са кластером комуницирају као са једним рачунаром иако он може бити 
састављен од две или више рачунарских јединица. Сваки рачунар унутар кластера се назива чвор, а чворови се 
најчешће повезују са окружењем преко главног прекидача.  

Рад рачунарског кластера се заснива на обради процеса, паралелно на сваком чвору, по распореду који 
дефинише софтвер. Када је у питању рад са великом количином података и извршавањем већег броја процеса, 
дефинисање извршавања процеса може бити комплексно. Постоји неколико основних алгоритама који се 
користе за дефинисање распореда извршавања процеса на чворовима: статичка расподела, динамичка расподела 
и удвајање. [3] 

Што се тиче врста рачунарских кластера битно је издвојити три основне, а то су: кластер високе рачунарске 
снаге, високо доступни кластери и кластери са балансираним оптерећењем. Кластери високе рачунарске снаге 
су познати и као суперрачунари за анализу података и користе се у случајевима где је потребно паралелно 
извршити неколико процесорски захтевних прорачуна. Друга врста кластера се користи у случајевима где је 
битно да подаци који се обрађују на њима увек буду доступни и углавном имају заједничку меморију како би 
било могуће пребацити обраду процеса са једног чвора на други. Кластери са балансираним оптерећењем 
користе се у случајевима када је потребно да се распореди „услуживање” корисника, па се зато на сваком чвору 
налази иста апликација и сваки чвор индивидуално обрађује захтеве. 

Као што је већ поменуто, једно од најпопуларнијих решења за повезивање рачунара унутар кластера је 
Беовулф (енг. Beowulf) кластер. Овакав кластер се обично састоји од једног рачунара који се назива главни 
рачунар и више других рачунара који служе за извршавање процеса (слика 2). Процес додељен Беовулф 
кластеру стиже до главног чвора који дели процес на већи број мањих процеса и врши њихову расподелу на 
остале рачунаре у кластеру. Сваки рачунар извршава додељени процес и враћа резултат главном чвору, а од 
њега добија нови задатак [4]. 

 

Слика 2. Графички приказ Беовулф кластера 



2.2 MPI и PVM 
Да би реализовала обрада програма на рачунарским кластерима неопходно је извршити одговарајућу 

системску надградњу. Она практично подразумева надградњу оперативних система чиме они de facto добијају 
подршку за мултипроцесни рад у мултипроцесорском окружењу. У начелу ова надградња се сатоји из 
одговарајућих библиотека које омогућавају размену порука између процеса који се извршавају на различитим 
рачунарима. Најпознатији такви додаци су PVM (Parallel Virtual Machine) и MPI (Message Passing Interface). 
Обично се разлике између оваквих система за програмирање могу пратити до нивоа експлицитних разлика у 
раду оваквих система, њиховим пореклима и односима између спецификације и реализације. У пракси се радије 
анализирају разлике између PVM (Parallel Virtual Machine) и MPI (Message Passing Interface) првенствено са 
аспекта исходишта тих разлика. То омогућава да се боље илуструју разлике између PVM и MPI и схвати зашто 
сваки он њих има функције које други нема. 

MPI је спецификација за библиотеке за прослеђивање порука, које се могу користити за писање преносивих 
паралелних програма. Када се говори о паралелном програмирању помоћу MPI, подразумева се: 

• Фиксни скуп процеса ствара се при иницијализацији програма, један процес се ствара поп 
процесору; 

• Сваки процес зна свој лични број; 
• Сваки процес зна број свих других процеса; 
• Сваки процес може комуницирати са свим другим процесима; 
• Процес не може да ствара нове процесе, група процеса је статична. 

PVM је софтверски пакет који омогућава хетерогену колекцију радних станица тако да функционишу као 
јединствена паралелна виртуелна машина високих перформанси. PVM путем своје виртуелне машине пружа 
једноставан, али користан дистрибуирани оперативни систем. Он има ”демона” покренутог на свим рачунарима 
који чине виртуалну машину. PVM ”демон” (pvmd) је UNIX процес, који надгледа рад операција корисничких 
процеса унутар PVM апликације и координира међурачунарском комуникацијом. Такав pvmd слижи као 
усмеривач и контролер порука. Један pvmd покреће сваки домаћин виртуелне машине. Први pvmd, који се 
покреће руком, означава се као мастер, док се остали, покренути од стране мастера називају слејв (енг. slave). 

Општа идеја коришћења MPI и PVM је да корисник пише своју апликацију као збирку поступака (задатака) 
који сарађују, а који се могу извршити самостално у различитим процесорима. Процеси приступају PVM/MPI 
ресурсима кроз библиотеку стандардних интерфејса рутина. Ове рутине омогућавају покретање и заустављање 
процеса широм мреже и комуникацију између процеса.  

И PVM и MPI технологије су преносиве. Спецификација сваке машине је независна, а имплементације су 
доступне за широк избор машина. Преносивост значи да изворни код написан за једну архитектуру може бити 
копиран на другу архитектуру, компајлиран и извршаван без модификација.  

PVM је изграђен око концепта виртуелне машине која је динамичка колекција рачунских ресурса којима се 
управља као једним паралелним рачунаром. Концепт виртуелне машине је важан за PVM перспективу и пружа 
основу за хетерогеност, преносивост и инкапсулацију функција које чине PVM. 

Насупрот томе, MPI се фокусира на преношење порука и изричито наводи да су управљање ресурсима и 
концепт виртуелне машине изван оквира МПИ технологије, [5]. 

3 РАЧУНАРСКО КЛАСТЕР НА БАЗИ РASPERRY PI МОДУЛА 
Raspberry PI рачунарски кластер може се реализовати са само два, а прерасти у кластер са стотинама модула. 

Сваки од модула, назива се још и чвор, извршава део задатка у оквиру апликације. Сви чворови раде паралелно 
на постизању крајњег резултата и то много брже него што је то икада могао да учини само један чвор. 

Рад кластера заснива се на међусобној комуникацији чворова. Главни чвор (master node) је задужен за 
кластер, а чворовима пратиоцима (slave node) је задатак који треба да раде и да на захтев извештавају о 
резултатима. Да би се то постигло користи се жичани Ethernet протокол у оквиру приватне мреже. Није 
обавезно да се то уради на овај начин, али за апликације које интезивно раде са подацима, корисно је да кластер 
има своју приватну везу, како би могао да размењује инструкције без ометања која настају услед бежичне 
комуникације или других мрежних саобраћаја. Такође, сваки чворови се повезују изолованим гигабитним 
Ethernet прекидачем. 

Екстерно приступање сваком чвору врши се путем бежичне мреже тако да је Ethernet порт остане доступан за 
рад кластера. За сваки чвор, снима се Raspbian Buster Lite на microSD картицу, затим се покреће и проверава да 
ли је у питању најновија верзија. 

Жичана Ethernet мрежа која је окосница кластера мора се ручно подесити, јер нема DHCP сервера који би 
могао помоћи у аутоматском подешавању. Обично се користи 10.0.0.0 подмрежа. Ако то већ користи регуларна 
мрежа, онда се мора изабрати нека друга као на пример 192.168.1.0. 



Да би кластер радио, сваки радни чвор мора бити у могућности да комуницира са главним чвором без 
потребе за лозинком за пријаву. Да би се то постигло, потребно је користити SSH кључеве. Тај део може бити 
мало компликованији, али се ради само једном. 

„Магија“ која омогућава да кластер о којем причамо ради је MPI. Овај протокол омогућава да више рачунара 
делегирају задатке радним чворовима и по захтеву шаљу резултате. Потребно је инсталирати MPI на сваком од 
чворова кластера и у исто време инсталирати и Python интерпретер. 

Са Raspbian оперативним системом који се може инсталирати на ове модуле и неколико екстерних 
компоненти, добија се персонални рачунар сасвим солидних карактеристика и перформанси. Уз мало труда, 
Raspberry PI може постати идеалан кластер за оне који желе да науче основне функције које један рачунарски 
кластер може да пружи. Компоненте коришћене за конструисање Raspberry PI кластера су: 

• Четири Raspberry PI модула; 
• Разводна кутија са пет USB улаза; 
• Мрежно чвориште (рутер); 
• Нарајање за Raspberry PI модуле и рутер; 
• microSD меморијске картице; 
• USB и Ethernet каблови. 

Сваки Raspberry PI модул се повезује са рутером преко Ethernet кабла, а USB каблом на напајање. 
Оперативни систем који је коришћен за потребе кластера је Raspbian Jessie  и инсталиран је на сваку од четири 
microSD меморијске картице које се уграђују у модуле. Након повезивања модула и инсталирања оперативног 
система, потребно је конфигурисати модуле како би они радили као кластер. Први корак конфигурације је 
сетовање IP адресе за сваки чвор, као и генерисање SSH кључева како би се избегла потреба за сталним 
уношењем лозинке. Информације о IP адресама се чувају у maschinefile документу. По потреби је могуће 
надоградити меморију кластера додавањем меморијске картице на главни модул. На слици 5 је дата шема 
повезивања ова четири Raspberry PI модула, са IP адресама и SSH кључевима. 

 

Слика 3. Блок шемаповезаних Raspberry PI модула унутар кластера 

Комуникација између чворова остварује се путем MPI интерфејса. За потребу овог кластера инсталирана је 
MPICH3 библиотека, заједно са MPI4PY библиотеком која омогућава програмирање модула у Python 
програмском језику. Усклађивање свих чворова се врши клонирањем форматиране картице на остале три 
меморијске картице. [3] 

4 РАЗВИЈАЊЕ PYTHON ПАРАЛЕЛНОГ ПРОГРАМА 
Писање оваквог типа програма не треба везивати ни за какве шаблоне или давати предлоге како то треба 

урадити. Као и сваки други тип програма, тако писање Python паралелног програма варираће у зависности од 
самог типа програма, патерна који се користе, начина на који је исти написан али и од инжењера који ће га 
написати. С тога, у наставку ће бити приказани неки од принципа и подршки који би се могли искористи при 
писању Python паралелних програма. 

Обзиром да је највише било речи о MPI системској подршци, у наставку биће више о искуствима и 
принципима писања Python паралелних програма коришћењем ово системске подршке. 

На почету, јако битна предност MPI-a је што није потребно учити нови програмски језик у случају да постоји 
потреба за његовим коришћењем. Он је једноставно укључује као библиотека за програмске језике као што су 
C/C++, Fortran и Python. Такође, могуће га је инсталирати и на машини која није кластер. Потребно је само да 
их покреће оперативни систем базиран на Unix-у. 

Два најчешћа сценарија за коришћење MPI-a је важно поменути. У првом, корисник ради на интерактивној 
машини која има мрежни приступ већем броју мрежних радних станица (приказано на слици испод). 



 
Слика 4. Интерактивна MPI организација 

Корисник уноси команду “mpiexec” и податке као што су: 

• Број радних станица, 
• Њихова имена, по могућству у host фајлу, 
• Друге параметре, као што је да ли је потрено укључити интерактивну радну станицу и 
• Називе програма и њихове параметре. 

Покренути MPI програм успоставља “ssh” везу са свим радним станицама, пружајући им довољно 
информација да се могу наћи међусобно. Сви излази са процесора се спроводе кроз MPI програм и појављују се 
на интерактивној конзоли.  

У другом сценарију (Слика 9), корисник припрема “batch job” скрипте испуњене инструкција. Оне ће бити 
покренуте када “batch schedular” додели бројеве радних станица сваком “job” - у. Када се “job” - ови покрену, 
“host” фајл ће се аутоматски генерисати. Пошто је могуће да “job” буде извршен када корисник није активан, 
сви излази са екрана биће смештени у излазну датотеку.  

 
Слика 5. Batch MPI организација 

Кроз претходне примере може се закључити да оба сценарија паралелног програма покренута “mpirun” 
командом користе Single Program Multiple Data (SPMD) модове извршења. Све радне станице извршавају исти 
програм. Могуће је и да различите радне станице извршавају различите програме, али се то не узима у обзир у 
овом тренутку. 

MPI програми могу се извршавати на различитим архитектурама. Тако је могуће њихово покретање на 
кластеру са неколико хиљада модула, али и на малим кластер рачунарима. MPI програм се може извршити на 
свим овим архитектурама, али постоје ограничења која су одређена радном меморијом. Начин на који ово ради 
је да не треба покренути извршење директно, већ користећи програм, обично назван “mpirun”, који прави 
конекцију са свим доступним процесорима и на њима покреће извршење. Дакле ако се кластер састоји од 
неколико хиљада радних станица, “mpirun” може покренути једном програм на сваком од њих. Ако имате само 
ваш рачунар, могуће је да покрене чак неколико истанци. Наравно у том случају перформансе неће бити 
одличне, али је могуће покренути програм ради његовог тестирања. 

Повезивање “mpi4py” пакета и Python - а није дефинисано од стране одбора за стандарде MPI. Заправо то је 
дело појединаца. Када је реч о повезивању са Python програмским језиком, значајно је рећи да постоје многе 
комуникационе рутине које се групишу у две верзије: 

• Верзија која може слати природне Python објекте. Ове рутине имају у називу мала слова, као што је 
bcast и 

• Верзија која може да шаље недовољно јасне податке. Ове рутине имају имена као што је Bcast. 
Њихова синтакса може бити мало другачија. 

 Прва верзија изгледа више “pythonic”, једноставнија за писање и има могућност рада са стварима као што су 
слање Python објеката. То је са друге стране мање ефикасно јер се подаци пакују па након то распакују помоћу 
“pickle” - а. Као закључак се намеће, користи другу верзију за делове кода где је потребно остварити добре 
перформансе, а прву верзију у компликованим радњама у фази подешавања. 

Кодови са “mpi4py” могу се повезати са другим програмским језицима путем “Swig”-a или рутинским 
конверзијама. 

Код Python програмског језика референтна синстакса рутине обично укључује: 

• Семантика: назив рутине, листа параметара и њихово значење и 



•  Синтакса: назив рутине, што показује на коју класу се примењује, и параметри назначавајући који 
су необавезни. 

Ови рутински прототипи изгледају као код, али заправо нису. Python за интерфејс према MPI користи класе и 
објекте. Овим су покривене основе паралелног програмирања коришћењем MPI-a и Python програмског језика. 

5 РЕЗУЛТАТИ 
Ако је потребно наћи све просте бројеве до хиљаду, то заправо није адекватан тест, јер се јако брзо заврши. 

Али ако је потребно наћи све просте бројеве до сто хиљада, онда то траје мало дуже. Као резултат теста, време 
потребно да се овај задатак изврши на само једном чвору било је 238,35 секунди. Када је у питању четворо – 
модуларни кластер време се смањује на чак 49,58 секунди, што је скоро пет пута брже. Кластер рачунарство 
није намењено само раду са бројевима. Толеранција на грешке и балансирање оптерећења су јако битни 
концепти које вреди истраживати. Неки типови кластера раде и као појединачни web сервери и настављају да 
раде чак и ако се сви Raspberry PI модули откаче са истог. Дакле кластери су такође употребљиви као 
јединствени web сервери и делиоци саобраћаја, као што је Mythic Raspberry PI web сервер. 

Одређени типови кластера као што су Docker Swarm или Kubernetes, омогућавају појединачним чворовима да 
престану са радом у случају квара, без ометања услуге. [7]  

6 ЗАКЉУЧАК 
Основни циљ овог рада био је приказивање начина на који паралелно рачунање и употреба паралелног 

рачунарског кластера може вишеструко да скрати време извршења конкретне обраде података. Такође, циљ је 
био и приказивање неких од најчешће коришћених системских подршки за писање паралелног програма. Као и 
приступа на који се развијени паралелни програм може да учита на паралелни рачунарски на кластер и 
извршити се. На крају један од најважнијих аспеката овог мастер рада је обезбеђивање могућности коришћења 
паралелног рачунарског кластера са удаљене локације посредством Интернета.  

Један од битних садржаја овога мастер рада је сагледавање и указивање на предности у примени, које доноси 
избор коришћених технологија. Такође, у раду је указано и на битне технике и технологије неопходне за 
практичну реализацију софтвера који је разматран у раду. Поготову што оне нису у значајнијој мери изучаване 
током основних студија. Искуства стечена кроз практичну реализацију елемената паралелног програма, као и 
развој одговрајуће Интернет апликације представљају својеврсну надградњу знања стечених током основних 
студија.  

Поред технологија коришћених за израду практичних апликација кроз реализацију мастера стечена су и 
знања везана за одређене протоколе који нису уско повезани само коришћеним технологијама већ и са другим 
технологијама које се користе у сличне сврхе. Даљим развојем платформа која је предмет мастер рада се може 
унапредити тако да може да буде доступна широком кругу корисника, који имају потребу да програме преносе 
на рачунаре повезане у систем Интернета.  
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