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Resumo.Este artigo est́a inserido no contexto da programação distribúıda
e centrado em apresentar algumas funcionalidades providas pela linguagem
de programaç̃ao Python neste contexto. Dentre as funcionalidades aborda-
das, pode-se destacar: threads, sincronização, sockets, invocação remota de
métodos, troca de mensagens e espaço de tuplas. São apresentados os princi-
pais aspectos dos ḿodulos Python que implementam cada uma destas funciona-
lidades e tamb́em realizados alguns exemplos, testes e comparações.

1. Introdução

No ceńario da programaç̃ao computacional, existe uma grande concorrência (no sentido
de disputa) entre as linguagens Python e Java. Atualmente, esta concorrência pode ñao
estar t̃ao presente náarea comercial, onde Java possui uma expressividade muito grande.
No entanto, náarea acad̂emica e no contexto de software livre esta concorrência existe.

1.1. Motivação e Objetivo

Na atualidade, a programação distribúıda est́a fortemente relacionada com a linguagem
Java, mais especificamente com a plataforma J2EE. Sendo assim, este artigo, que apre-
senta de forma resumida algumas funcionalidades para programação distribúıda existentes
na linguagem Python, tem como motivação e objetivo reunir as informações existentes so-
bre este assunto e mostrar que Python tambémé uma opç̃ao a ser considerada no contexto
das linguagens para programação distribúıda.

2. Linguagem Python

Desenvolvida pelo holandês Guido van Rossum no inı́cio da d́ecada de 90, Python
[Chun, 2000, Foundation, 2005, Van Rossum, 2001]é uma linguagem de programação
de alt́ıssimo ńıvel (VHLL - Very High Level Language), orientada a objetos (tudo em
Pythoné um objeto), interpretada, byte-compilada, dinamicamente tipada, modular, mul-
tiplataforma e livre. Aĺem disto, possui um excelente sistema degarbage collector, pode
ser facilmente integrada a C/C++ ou Java (Jython2) e estendida por novas funções e tipos
de dados implementados em C/C++.

Suas estruturas de altı́ssimo ńıvel combinadas com sua tipagem dinâmica (em
Python ñao se declararam tipos de variáveis, retornos de funções e par̂ametros) a tornam
muito atrativa para o uso como linguagem de script ou de colagem (glue language), as-
sim como para o desenvolvimento de aplicações de grande porte. Pythoné ideal para o
desenvolvimento ŕapido de aplicaç̃oes (RAD).

2Jythoné uma implementação da linguagem Python, escrita 100% em Java, que gera bytecodes para a
JVM (Java Virtual Machine).
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Há um grande ńumero de ḿodulos3 desenvolvidos para a linguagem Python que
podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de novas ferramentas. Existem
tamb́em os ḿodulos nativos (ḿodulosbuilt-in), que implementam importantes funciona-
lidades, tais como manipulação de arquivos, chamadas de sistema, sockets, entre outras.

Sendo Python uma linguagem interpretada, há uma econ̂omia consideŕavel no
tempo de desenvolvimento, uma vez que não existe a necessidade de compilação e
vinculaç̃ao (linking). Seu interpretador pode ser usado interativamente, o que torna fácil
e ŕapida a experimentação de diversas caracterı́sticas e funcionalidades da linguagem.

Python permite a escrita de programas compactos e legı́veis, os quais s̃ao tipica-
mente mais curtos do que seus equivalentes em C/C++ ou Java, já que:

• seus tipos nativos de altı́ssimo ńıvel (listas, tuplas e diciońarios) permitem expres-
sar operaç̃oes complexas em uḿunico comando;

• a definiç̃ao de blocos de comandóe realizada por alinhamento (identação), ao
invés de marcadores de inı́cio e fim de bloco;

• sua tipageḿe din̂amica.

A linguagem Pythońe registrada sob licençaopen sourcee distribúıda livremente.

2.1. Funcionalidades para Programaç̃ao Distribuı́da

Devido a exiŝencia de um enorme número de ḿodulos desenvolvidos para a linguagem
Python, muitos deles implementam funcionalidades semelhantes. Na Tabela 1é apresen-
tada uma relaç̃ao entre as funcionalidades para programação distribúıda abordadas neste
trabalho e o nome de alguns módulos Python que as implementam.

Tabela 1: Relaç ão entre as funcionalidades para programaç ão distribuı́das e os
módulos Python que as implementam.

Funcionalidade(s) Nome do(s) Ḿodulo(s)
Threads e sincronização thread, threading (built-in)
Sockets sockets, SocketServer (built-in)
Chamada remota de método DOPY, PYRO, SPIRO
Troca de mensagens Pypar
Espaço de tuplas PyLinda

3. Módulo threading

Em Python, o ḿodulo nativo b́asico para a utilizaç̃ao de threadśe chamadothread e
implementa primitivas de baixo nı́vel. Este ḿodulo é suportado no Windows, Linux,
Solaris 2.x, ou em qualquer sistema que tenha suporte a POSIX threads (Pthreads).
Para os sistemas que não suportam este ḿodulo, existe ainda duas opções: os ḿodulos
dummy thread e odummy threading.

O módulothreading (tamb́em nativo) implementa um interface de mais alto nı́vel
para a utilizaç̃ao de threads. Sendo assim, tudo que pode ser feito com o módulo thread
tamb́em pode ser feito com o threading, de forma mais fácil e abstrata.

3.1. Objeto Thread

Um objetoThread representa uma atividade que será realizada em um diferente fluxo de
execuç̃ao. Existem duas maneiras de especificar a atividade de uma thread: passando um

3Um módulo em Pythońe semelhante a uma biblioteca na linguagem C.
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objetocallable4 para o ḿetodo construtor da thread ou sobrescrevendo o métodorun()
em uma subclasse. Somente os métodos init () e run() devem ser sobrescritos.

Uma vez que o objeto thread já foi criado, sua atividade deve ser inicializada
pela chamada do seu métodostart() . Esta chamada invoca o métodorun() em um
diferente fluxo de execução.

Uma thread em Python ainda possue os seguintes métodos: join() ,
setDaemon() , entre outros.

3.2. Objetos lock e rlock

Atualmente, o objetolock é a primitiva de sincronização de mais baixo nı́vel da linguagem
Python. Sua implementação segue o padrão b́asico, a ñao ser pelo fato de quée posśıvel
determinar se uma thread ficará bloqueada ou ñao, quando umacquire() for chamado.

O objeto rlock (reentrant lock) funciona de forma semelhante. Entretanto,
uma vez que alguma thread tenha adquirido (acquire() ) o lock, ela pode adquiri-lo
inúmeras vezes mais, sem ser bloqueada. Depois,é necesśario que o lock seja liberado
(release() ) o mesmo ńumero de vezes.

3.3. Objetos Semaphore e BoundedSemaphore

Criado pelo holand̂es Edsger W. Dijkstra, o semáforo é uma das primitivas de
sincronizaç̃ao mais antigas da história da Cîencia da Computação. Na linguagem Python
um seḿaforoé representado pelo objetoSemaphore. Neste casóe posśıvel determinar se
a thread ficaŕa bloqueada ou ñao, quando umacquire() for chamado.

Existe tamb́em o objetoBoundedSemaphore, queé utilizado quando existe um
número ḿaximo (e fixo) de recursos. Sendo assim, não é posśıvel (nem correto) liberar
(release() ) um ńumero de recursos maior do que o máximo. De forma simplificada,
a cada chamada do métodorelease() este objeto testa se o seu valor não seŕa maior
que o inicial, se for ele retorna uma exceção.

3.4. Objetos Timer

Estes objetos são utilizados quando tem-se uma ação que deve ser executada após um de-
terminado tempo. De forma semelhante as threads, objetosTimer são inicializados pela
chamada do ḿetodostart() . Um objeto Timer pode ser cancelado, depois de iniciali-
zado, pela chamada do métodocancel() . O intervalo de tempo que um objeto Timer
esperaŕa at́e executar sua ação pode ñao corresponder exatamente ao tempo especificado
pelo usúario.

3.4.1. Exemplo

Um simples exemplo da utilização do objeto Timeŕe apresentado abaixo:

def olaMundo():
print "Ol á mundo."

t = Timer(30.0, olaMundo)
t.start() # depois de 30 segundos

# a funç ão olaMundo() ser á executada

4Um objetoé ditocallablese possuir o ḿetodo call implementado.
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3.5. Módulo Queue

Ainda relacionado com threads e sincronização existe o ḿoduloQueue. Este ḿodulo im-
plementa uma fila sincronizada eé especialmentéutil na programaç̃ao quando as threads
precisam trocar informações de modo seguro.

4. Módulo socket e SocketServer

O módulo socket [Foundation, 2005] fornece acesso de alto nı́vel às funç̃oes de
comunicaç̃ao via sockets (baseadas no popular BSD sockets). Existe também o ḿodulo
SocketServer, cuja funç̃aoé simplificar a criaç̃ao de servidores. Existem 4 tipos princi-
pais de servidor:

• TCPServer , o qual utiliza o protocolo TCP.́E utilizado para comunicação segura
entre o cliente e o servidor;

• UDPServer o qualé baseado no protocolo UDP.É utilizado quando necessita-se
de menos segurança na transmissão dos dados e mais velocidade na comunicação;

• UnixStreamServer eUnixDatagramServer , os quais ñao s̃ao muito uti-
lizados por serem suportados apenas na plataforma Unix.

Os tipos de servidor apresentados processam as chamadas de forma sı́ncrona (cada
requisiç̃ao deve ser atendida antes de atender-se uma nova). Isto nãoé adequado quando
cada requisiç̃ao necessita muito tempo para ser processada. Sendo assim, a solução é
criar uma thread para tratar de cada requisição. É para dar suporte a um comportamente
asśıncrono nos servidores que existem as classesForkingMixIn eThreadingMixIn .

4.1. Exemplo

Abaixo é apresentado um simples exemplo da utilização de sockets (utilizando o proto-
colo TCP), na implementação de um servidor de eco.

# servidor de eco
import socket

HOST = ’’ # s ı́mbolo representa localhost
PORT = 50007 # porta qualquer
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((HOST, PORT))
s.listen(1)
conn, addr = s.accept()
print ’Conectado por’, addr
while 1:

dados = conn.recv(1024)
if not data: break
conn.send(dados)

conn.close()

O código do clientée apresentado abaixo:

# cliente de eco
import socket

HOST = ’127.0.0.1’ # host do servidor
PORT = 50007 # mesma porta do servidor
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((HOST, PORT))
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s.send(’Ol á mundo.’)
dados = s.recv(1024)
s.close()
print ’Recebido’, repr(dados)

5. Módulo PYRO

Esta Seç̃ao apresenta o ḿodulo PYRO [De Jong, 2005], bem como suas caracterı́sticas e
funcionalidades, sua instalação e um exemplo de utilização.

5.1. Introdução

O móduloPYRO (Python Remote Objects) implementa a invocação remota de ḿetodos
e possui caracterı́sticas muito semelhantes a tecnologiaJava RMI (Remote Method Invo-
cation). Este ḿoduloé de livre distribuiç̃ao.

O módulo PYRO possui importantes caracterı́sticas, dentre as quais destacam-se:

• é totalmente escrito em Python.É um ḿodulo pequeno, simples e extremamente
port́avel (pode rodar sem problemas em qualquer máquina com Python (versão
2.1 ou superior) e uma rede TCP/IP disponı́vel). Este ḿodulo tem suporte parcial
para Jython;

• o serviço de nomes guarda a localização dos objetos. A localização deste serviço
tanto pode ser feita por um mecânismo de broadcast quanto por vários outros
meĉanismos, caso a rede não suporte broadcast. Existe a possibilidade de per-
sist̂encia dos dados do serviço de nomes;

• os clientes e servidores podem mover objetos, mesmo quando o servidor não os
conhece. O ḿodulo PYRO iŕa automaticamente trasferir o bytecode necessário;

• este ḿodulo suporta qualquer objeto serializável;
• as exceç̃oes ocorridas em um objeto remoto também s̃ao repassadas para o cliente;
• o servidorémulti-thread;
• a reconex̃ao autoḿaticaé realizada em caso de falha na rede.

5.2. Exemplo

Neste exemplo de utilização do ḿodulo PYRO tem-se o seguinte cenário:

1. o programador escreve um módulo contando as classes que serão acessadas remo-
tamente;

2. o servidor cria uma ou mais instâncias dessas classes e as registra no serviço de
nomes;

3. o cliente consulta o serviço de nomes para saber a localização dos objetos;
4. o cliente recebe um proxy para o objeto remoto;
5. o cliente chama os ḿetodos do objeto remoto como se estive fazendo acesso local.

O código do servidoŕe apresentado abaixo:

# servidor
import Pyro.core
import Pyro.naming

class aloMundo(Pyro.core.ObjBase):
def alo(self, nome):

return "Alo "+nome+"."

daemon=Pyro.core.Daemon()
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ns=Pyro.naming.NameServerLocator().getNS()
daemon.useNameServer(ns)
uri=daemon.connect(aloMundo(),"aloMundo")
daemon.requestLoop()

O código do clientée apresentado abaixo:

# cliente
import Pyro.core

aloMundo = Pyro.core.getProxyForURI("PYRONAME://aloMundo")
print aloMundo.alo("Pablo")

6. Módulo SPIRO

Esta Seç̃ao apresenta as motivações e os objetivos da criação do ḿodulo SPIRO
[McNab, 2004], bem como suas caracterı́sticas e um exemplo de utilização.

6.1. Introdução

SPIRO (Simple Python Interface to Remote Objects) é um ḿodulo que permite compar-
tilhar objetos entre diferentes processos. Este módulo foi desenvolvido objetivando que
programas Python tenham acessoà biblioteca Java.

Existem alguns caracterı́sticas interessantes sobre o módulo SPIRO, dentre as
quais destacam-se:

• objetos mut́aveis ficam no servidor. Objetos proxy ficam no cliente. As operações
no objeto proxy do cliente são serializadas e enviadas por uma conexão TCP para
o servidor, o qual realiza a operação, serializa o resultado e o envia devolta para o
cliente;

• se uma operação sobre um objeto remoto retornar um objeto imutável (string,
inteiro, tupla de objetos imutáveis), ent̃ao ñaoé criado um objeto proxy no cliente
e o objetóe retornado diretamente;

• se uma operação sobre um objeto remoto retornar um objeto mutável (lista, classe,
inst̂ancia), ent̃aoé criado um objeto proxy no cliente;

• quando o cliente apaga suaúltima refer̂encia a um objeto proxy o servidoré avi-
sado que pode apagar a cópia do objeto;

• quando um cliente abre uma conexão com o servidoŕe fornecido um nome para a
sess̃ao. Se o nomée único, um novo espaço de nomesé criado. Caso contrário,
dois ou mais clientes irão compartilhar o espaço de nomes.

6.2. Instalaç̃ao

Para tirar proveito de todas as funcionalidades do módulo SPIROé necesśario ter insta-
lado:

• Python 2.2 ou mais recente;
• Jython 2.1 ou mais recente;
• Java 1.3 SDK ou mais recente.

Assumindo que Python, Java SDK e Jython já est̃ao instalados,́e necesśario
apenas descompactar o arquivo de instalação, que está dispońıvel no site do SPIRO
(http://www.freenet.org.nz/python/spiro/ ) e iniciar o desenvolvimento
do programa cliente.

Para testar se a instalação ocorreu corretamente, deve-se entrar no diretório onde
o arquivo de instalaç̃ao foi descompactado e:
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1. abrir uma shell e digitar o comandojython spiroserver.py ;
2. esperar até receber uma mensagem indicando que o servidor está pronto;
3. abrir outra shell e digitar o comandopython spiroclient.py ;
4. na shell do cliente deve aparecer as seguintes mensagens:

connecting to Spiro server...
Importing java package
Grabbing java’s sqrt() function...
Representation of this function:
<java function sqrt at 8225050>
Executing sqrt(16)
got 4.0

6.3. Exemplo

Abaixo é apresentado um exemplo de cliente SPIRO. Para executar este exemploé ne-
cesśario que o servidor SPIRO esteja rodando. Com uma shell interativa do Python aberta
é necesśario instanciar uma conexão com o servidor.

>>> import spiroclient
>>> c = spiroclient.SpiroClient("psgrigoletti")

Deste modo, um espaço de nomes foi criado no servidor.É posśıvel vizualiźa-lo com o
comando abaixo:

>>> c.dir()
()

Pode-se inserir algo no espaço de nomes. Por exemplo,é importado remotamente o am-
biente Java:

>>> c.do("import java")
>>> c.dir()
(’java’,)

É realizada uma referência local ao objeto remoto:

>>> java = c.java
>>> java
<java package java at 17705039>

Agoraé posśıvel utilizar o objeto remoto como se fosse local:

>>> java.lang.Math.sqrt(25)
5.0

7. Módulo DOPY

Esta Seç̃ao apresenta o ḿodulo DOPY [Muller, 2002], suas caracterı́sticas e funcionali-
dades, sua instalação e um exemplo de utilização.

7.1. Introdução

DOPY (Distributed Objects for Python) é um pequeno ḿodulo para chamada remota de
métodos, escrito totalmente em Python. Este módulo objetiva ser de fácil uso e suportar a
natureza din̂amica da linguagem Python (onde métodos s̃ao chamados dinamicamente e
par̂ametros s̃ao passados por cópia), permitindo abstrair v́arios detalhes de comunicação.
Qualquer objeto Python que seja serializável pode ser passado como parâmetro ou ser o
retorno de uma funç̃ao remota. Este ḿodulo ainda está em uma vers̃ao muito imatura.
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7.2. Caracteŕısticas

A API do módulo DOPY est́a centrada em um objeto chamadohub. Sendo assim, existe
uma inst̂ancia da classedopy.Hub por aplicaç̃ao. Sempre deve-se obter uma referência
para o objetohub, utilizando a funç̃ao dopy.getHub() . Est́a refer̂enciaé utilizada
para registrar objetos e obter referências para objetos remotos.

Duas caracterı́sticas importantes do ḿodulo DOPY s̃ao:

• todas as exceções geradas por ḿetodos remotos são repassadas para o cliente;
• existem alguns ḿetodos especiais, que são chamados antes e depois de cada cha-

mada remota.

7.2.1. Modos de Execuç̃ao

Na vers̃ao 0.5, o ḿodulo DOPY fornece suporte a 4 modos de execução de threads:

• non-threaded, o qual deve ser utilizado por sistemas que não suportam programas
multi-thread;

• threaded select, no qual apenas uma threadé criada e todas as operações s̃ao
gerenciadas pela mesma. Este modo não parece ser muitóutil, no entanto pode ser
utilizado em servidores que queiram limitar a quantidade de recursos do sistema
utilizados pelo cliente;

• threaded functions, o qual é o modo padr̃ao em ambientesmulti-thread. Neste
modo, uma thread́e inicializada para cada nova requisição dos clientes;

• threaded communication, o qualé semelhante ao modothreaded functions, a ñao
ser pelo fato de que tambémé inicializada uma thread para cada conexão. Sendo
assim, cada cliente tem sua própria thread.

7.2.2. Servidor de Nomes

Atualmente, o ḿodulo DOPY ñao possui um servidor de nomes dedicado. Desde modo,
qualquer servidor pode ser um servidor de nomes, apenas registrando uma instância de
StandardNamingContext . As classes b́asicas relacionadas com este serviço estão
no módulodopy.naming.

import dopy
from dopy.naming import StandardNamingContext

hub = dopy.getHub()
nameService = StandardNamingContext()
hub.addObject(’naming’, nameService)

7.2.3. Serviço de Persistência

O módulo dopy.pos implementa um sistema de persistência. Este sistemáe similar ao
descrito acima, entretanto representa um diretório com inst̂ancias de objetos Python seri-
alizados.

Para se utilizar este sistema basta criar uma instância da classeFileSysDirectory,
apontando para o diretório que se deseja compartilhar.

import dopy
from dopy.pos import FileSysDirectory
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hub = dopy.getHub()
pos = FileSysDirectory(’/home/psgrigoletti/python’, ’pos’)
hub.addObject(’pos’, pos)

7.3. Instalaç̃ao

O código fonte para a instalação deste ḿodulo est́a dispońıvel no site do DOPY
(http://www.mindhog.net/ ∼mmuller/projects/dopy/ ). Uma vez feito o
download do arquivo de instalação é necesśario descompactá-lo no diret́orio de paco-
tes Python (site-packages ) e renomear o diretório dopy-<vers ão> paradopy .
Para testar seu funcionamentoé necesśario iniciar o servidor (utilizando-se o comando
python dopyserver ), depois executa-se o cliente em uma outra shell (utilizando-se
o comandopython dopyclient <serverhost> ). Se tudo funcionar, o resultado
deve ser semelhante ao apresentado abaixo:

connecting to localhost:9600...
test of basic method invocation ok
test of keyword parms ok
test of exceptions ok

7.4. Exemplo

Abaixo é apresentado um exemplo da utilização do sistema DOPY. Neste exemplo, inici-
almenteé criada uma instância do servidor. Então é obtido uma objeto hub e registrado
um objeto existente qualquer.

#servidor
import dopy.tcp
dopy.tcp.makeServer(9600) # criar servidor TCP/IP na porta 9600
hub = dopy.getHub()
hub.addObject(’meuObjeto’, objeto) # objeto j á deve existir

No lado do clientée necesśario apenas chamar o objeto remoto e utilizá-lo como se fosse
local.

import dopy.tcp
objeto = dopy.tcp.remote(’localhost’, 9600, ’meuObjeto’)
# objeto = dopy.getHub().makeRemoteObject(’tcp:localhost:9600:meuObjeto’)

8. Módulo Pypar

Esta Seç̃ao apresenta o ḿodulo Pypar [Nielsen, 2004], suas caracterı́sticas e um exemplo
de utilizaç̃ao.

8.1. Introdução

O módulo Pypar permite que scripts Python sejam executados em paralelo e se comuni-
quem por troca de mensagens. Pypar fornece umbindingspara um subconjunto da API
(Aplication Program Interface) da biblioteca MPI (Message Passing Interface). Atual-
mente este ḿodulo est́a na vers̃ao 1.9.1. Existem outros ḿodulos que fornecem funci-
onalidade semelhantes para a linguagem Python, dentre os quais destacam-se: PyMPI,
Scientific Python e pythonMPI.

As principais caracterı́sticas do ḿodulo Pypar s̃ao:

• flexibilidade, já que qualquer objeto Python serializável pode ser transmitido, não
somente arrays;
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• facilidade de uso, pois é necesśario apenas especificar o que enviar e para qual
processo. Um tı́pico ćodigo de envio e recepção de mensageḿe apresentado
abaixo:

pypar.send(x, destination=1) # envia x para 1
y=pypar.receive(source=1) # recebe y de 1

• eficiência na troca de mensagens, pois, neste contexto, alguns testes são apresen-
tados, comparando o desempenho de um programa em Python e um em C. Nestes
testes o Pypar apresenta resultados muito parecidos com os programas em C;

• facilidade de instalaç̃ao, já que Pypar consiste em dois arquivos: o script
pypar.py e uma extens̃ao em C,mpiext.c . Para rodar este ḿodulo é ne-
cesśario apenas ter instalado a linguagem Python, uma biblioteca MPI (C), o
módulo Numeric (Python) e um compilador C;

• este ḿodulonão realizamodifições no interpretador Python.

8.2. Instalaç̃ao

Tendo a biblioteca MPI instalada, configurada e rodando sem proble-
mas na linguagem C, a instalação do Pypar é muito simples. O ćodigo
fonte para a instalação deste ḿodulo est́a dispońıvel no site do Pypar
(http://datamining.anu.edu.au/ ∼ole/pypar/ ). Uma vez feito o
download do arquivo de instalaçãoé necesśario descompactá-lo e ent̃ao executar o script
setup.py com o par̂ametroinstall :

tar -xzf pypar_1_9_2.tgz
cd pypar_1_9_2
python setup.py install

8.3. Exemplo

Um exemplo da utilizaç̃ao do ḿodulo Pyparé apresentado abaixo. Este exemplo sim-
plesmente troca algumas mensagens, em uma estrutura de anel. Para rodar o código
em 4 processos MPI simplesmente executa-se o comandompirun -np 4 python
exemplo.py .

#arquivo exemplo.py
import pypar
nump = pypar.size() #numero de processos
myid = pypar.rank() #id deste processo
node = pypar.get_processor_name() #host deste processo
print "P %d de %d em %s" %(myid, nump, node)

if myid == 0: #acao para processo 0
msg = "P0"
pypar.send(msg, destination=1) #envia msg para 1
msg = pypar.receive(source=nump-1) #recebe msg do 4
print ’P 0 recebeu "%s" de %d’ %(msg, nump-1)

else: #acao para todos os outros processos
source = myid-1
destination = (myid+1)%nump
msg = pypar.receive(source)
msg = msg + ’P’ + str(myid)
pypar.send(msg, destination)

pypar.finalize()
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9. Módulo PyLinda

Inicialmente, esta Seção realiza uma introdução sobre o sistema Linda [Wilkinson, 2004].
Ent̃aoé apresentado o ḿodulo PyLinda [Wilkinson, 2004], suas caracterı́sticas e funcio-
nalidades, bem como sua instalação e um exemplo b́asico de utilizaç̃ao.

9.1. Sistema Linda

O sistema Lindaé um ambiente para computação distribúıda centrado unicamente
no conceito deespaços de tuplascomo meio de comunicação. De acordo com
[Figueiredo, 2003], um espaço de tuplas tem como função criar uma abstração de
meḿoria compartilhada sobre um sistema distribuı́do. Por propiciar modelos de
programaç̃ao muito simples e com baixo acoplamento entre os elementos, espaços de
tuplas t̂em sido empregados no desenvolvimento de sistemas distribuı́dos complexos.

Os principais componentes de um sistema baseado em espaço de tuplas são:

• espaço de tuplas, o qualé uma estrutura de memória compartilhada utilizada para
armazenar as tuplas. Antigamente, os sistemas baseados em espaços de tuplas
possuiam apenas um espaço de tuplas e permitiam apenas 3 operações: escrita,
leitura destrutiva e leitura não destrutiva de uma tupla;

• tupla, a qualé uma coleç̃ao ordenada de valores;
• modelo (template), o qual é uma tupla, com alguns (ou todos) elementos

substitúıdos por śımbolos (placeholders), que pode ser compatı́vel com as tu-
plas do espaço de tuplas. Por exemplo, o modelo<1,string> irá retornar
<1,"Bob"> , mas ñao <2,"Bob"> . Tamb́em ñao retornaŕa <1,2> , já que o
segundo elemento desta tupla nãoé uma string.

Inicialmente, o sistema Linda possuia 3 operações primitivas:

• out(t1 ), a qual insere (escreve) a tupla (t1 ) no espaço de tuplas;
• in(template) , a qual retorna (lê) uma tupla compatı́vel com otemplate .

Esta tuplaé removida do espaço de tuplas. Se nenhuma tupla for encontrada,
ent̃ao o sistemáe bloqueado até que exista uma. Se existir mais de uma tupla
associada ao modelo, não é especificada que tupla retornará. Se dois processos
estiverem esperando pela mesma tupla, também ñaoé especificado qual deles irá
receb̂e-la;

• rd(template) , a qualé semelhantèa operaç̃ao in , entretando retorna (lê)
apenas uma ćopia da tupla, deixando a original no espaço de tuplas.

Desde a criaç̃ao do sistema Linda foram propostos e realizados vários
aperfeiçoamentos, dentre os quais destacam-se:

• múltiplos espaços de tuplas;
• operaç̃oes ñao bloqueantes;
• operaç̃oes especiais para se trabalhar com várias tuplas ao mesmo tempo;
• garbage collectiondistribúıda.

A possibilidade de se utilizar apenas tipos de dados primitivos nos modelos (tem-
plates) é uma grande desvantagem do sistema Linda, já que este fator restringe os tipos
de dados que podem ser compartilhados.

9.2. Sistema Linda em Python

PyLinda é um ḿodulo que implementa todas as funcionalidades do sistema Linda na
linguagem de programação Python. Este ḿodulo foi disponibilizado pela primeira vez
em 29/04/04 (vers̃ao 0.1) e atualmente está na vers̃ao 0.4.1, lançada em 24/3/05.

As principais operaç̃oes existentes no PyLinda são:
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• in(template) , a qual remove e retorna (leitura destrutiva) uma tupla do
espaço de tuplas. Esta operação fica bloqueada até existir uma tupla compatı́vel
com o template utilizado como parâmetro;

• inp(template) , a qualé semelhantèa operaç̃ao in(template) , entre-
tanto, se umdeadlockfor detectado no sistema, esta operação imediatamente re-
tornaNone;

• out(tupla) , a qual insere (escreve) a tupla utilizada como parâmetro no
espaço de tuplas.́E importante salientar que somente inteiros, floats, booleanos,
strings, tuplas e referências para espaço de tuplas devem fazer parte da tupla utili-
zada como parâmetro. Por raz̃oes de desempenho não é realizada uma validação
nesta tupla e poderão ocorrer erros no sistema se a regra acima não for obedecida;

• rd(template) , a qual retorna (leitura não destrutiva) uma tupla do espaço
de tuplas. Esta operação fica bloqueada até existir uma tupla compatı́vel com o
template utilizado como parâmetro;

• rdp(template) , a qualé semelhantèa operaç̃ao rd(template) , entre-
tanto, se umdeadlockfor detectado no sistema, esta operação imediatamente re-
tornaNone;

• collect(espaco de tuplas, template) , a qual move todas as tu-
plas compatı́veis com o template para o espaço de tuplas de destino
(espaco de tuplas ). Esta operaç̃ao retorna o ńumero de tuplas movidas.

• copy collect(espaco de tuplas, template) , a qual é semelhante
à operaç̃ao collect(espaco de tuplas, template) , entretanto, ñao
move as tuplas, move uma cópia das mesmas.

9.2.1. Instalaç̃ao

O código fonte para a instalação deste ḿodulo est́a dispońıvel no site do PyLinda
(http://www-users.cs.york.ac.uk/ ∼aw/pylinda ). Uma vez feito o down-
load do arquivo de instalação, é necesśario descompactá-lo, e ent̃ao executar o script
setup.py com o par̂ametroinstall :

tar -xzf linda-0.4.1.tar.gz (ou unzip linda-0.4.1.zip)
cd linda-0.4.1
python setup.py install

No linux, esta seq̈uência de comandos instalará o ḿodulo PyLinda no diret́orio
onde ficam os pacotes Python, o scriptlinda server.py em /usr/bin e a
documentaç̃ao em/usr/share/pylinda .

O módulo PyLinda pode ser instalado em qualquer máquina com Python 2.3 ou
superior.

9.2.2. Exemplo

Inicialmenteé necesśario criar uma rede com um ou mais servidores Linda. Isto pode ser
realizado executando o seguinte comando em um nodo da rede:

linda_server.py

e ent̃ao executando:

linda_server.py -c<ip address or dns name>
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em cada um dos outros nodos servidores, onde<ip address or dns name>
aponta para um nodo onde o servidor já esteja sendo executado.

Em qualquer nodo que possua um servidor em execução é posśıvel iniciar uma
shell interativa do Python e fazer uso das funcionalidades do PyLinda. Um exemploé
apresentado abaixo:

>>> import linda
>>> linda.connect()
>>> linda.universe._out((1, 2, 3))

Depois de executar os comandos acima, os quais inseriram uma tupla no espaço de tuplas,
pode-se fechar a shell interativa, abrir uma nova e executar os seguintes comandos para
recuperar a tupla inserida:

>>> import linda
>>> linda.connect()
>>> linda.universe._in((1, 2, int))
(1, 2, 3)

9.2.3. Comparaç̃oes com JavaSpaces

A Tabela 2 apresenta uma comparação entre algumas caracterı́sticas do PyLinda com as
do JavaSpaces.

Tabela 2: Comparaç ão entre as caracterı́sticas do PyLinda e do JavaSpaces.

Caracterı́stica PyLinda JavaSpaces
Facilidade de instalação e configuraç̃ao Sim Não
Eventos distribúıdos Não Sim
Múltiplos espaços Sim Sim
Compartilhar tipos ñao primitivos Não Sim
Persist̂encia do espaço Não Sim

10. Trabalhos Futuros e Consideraç̃oes Finais

Alguns posśıveis trabalhos futuros seriam:

• escrever alguns benchmarks para testar o desempenho dos 3 módulos para RMI;
• desenvolver sistemas mais robustos com os módulos Python para verificar o nı́vel

de maturidade de cada um;
• realizar uma comparação com as funcionalidades para programação distribúıda de

outras linguagens (C#, Java).

Tendo como base o conhecimento adquirido na disciplina de POD e no desenvol-
vimento deste artigo,́e posśıvel concluir que:

• as funcionalidades relacionadas com sockets e threads são muito semelhantes
em Python e Java, entretanto Java possui uma grande vantagem com relação aos
métodos de sincronização;

• o módulo PYROé o mais completo e maduro dentre os módulos para chamada
remota de ḿetodos apresentados neste trabalho, podendo ser comparado a tec-
nologia Java RMI. O ḿodulo SPIRO tem um foco diferenciado, pois objetiva a
comunicaç̃ao entre Python e Java;
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• apesar do ḿodulo PyLinda ser de fácil instalaç̃ao e configuraç̃ao, possui algumas
desvantagens quando comparado ao JavaSpaces: não oferece compartilhamento
para todos os tipos de dados e nem persistência dos objetos compartilhados.

Com o desenvolvimento deste artigo foi possı́vel identificar que:

• existem muitos ḿodulos em Python que implementam funcionalidades semelhan-
tes as existentes na linguagem Java;

• a maioria das implementações na linguagem Python ainda não possue um bom
ńıvel de maturidade;

• quando um programador Python necessitar da API Javaé posśıvel utilizar Jython.
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