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Resumo

Parallel applications are always increasing in number of
processes. Trace scalability becomes a requirement to cor-
rectly analyze the behavior of such applications. This work
aims to bring scalability to the Pajé trace file Format, th-
rough the design and implementation of a binary trace for-
mat as an alternative for the standard textual Pajé format.

1. Apresentação

Com o desenvolvimento de aplicações paralelas e distri-
buídas surge interesse na análise do seu desempenho e com-
portamento através de eventos selecionados e representati-
vos que são registrados durante sua execução. Tais infor-
mações de análise são registradas em arquivos de rastro de
execução. Se torna necessário o registro de tempo de cada
evento, sua identificação e outros dados que sejam de inte-
resse para determinado evento.

Neste contexto, atualmente temos um número crescente
de cores em nossas máquinas, que geram uma extensa lista
de eventos das mais variadas formas para serem avaliados
para estudo. Como um exemplo, temos os sistemas Exas-
cale [2], que buscam explorar a concorrência extrema ine-
rente de bilhões de nós de processamento. Cada processo da
aplicação tem seu próprio registro de comportamento, tor-
nando impraticável o rastreamento destas aplicações com
ferramentais atuais considerando o tamanho das platafor-
mas atuais.

O formato Pajé [3] é bastante utilizado na análise e vi-
sualização de rastros. Ele se destaca no atributo extensibili-
dade, possibilitando seu uso nos mais diversos contextos de
rastreamento e se moldando de acordo com as necessida-
des. Sua visualização tambem é de facil manipulação e in-
teração, sem ser necessário modificar os componentes Pajé.

No entanto, a maior desvantagem do formato Pajé é a sua
estrutura explicitamente textual que carrega diversas des-
vantagens, como uma maior intrusão durante o registro do
rastro, influenciando o comportamento natural do programa

sendo analisado, como também um custo maior na leitura
do arquivo. Tendo em vista a escalabilidade e o sempre cres-
cente volume de dados que ocorre nos dias de hoje e o ta-
manho das aplicações paralelas a serem analizadas, supe-
rar esta desvantagem é algo de grande vantagem para o au-
mento da qualidade do formato Pajé.

O objetivo deste trabalho é este: a otimização da leitura e
escrita do formato Pajé. Para tal, será proposto um formato
binário alternativo para Pajé, fazendo uso da biblioteca de
rastros librastro [1] para sua geração, e possivelmente uma
biblioteca de compactação. Através da librastro será feita a
representação das estruturas de dados do formato Pajé em
um formato binário.

Posteriormente, será possível mostrar os ganhos de
tempo, memória e disco tanto na leitura como na es-
crita com o novo formato binário em comparação com o
antigo formato textual. Também sera feita a implementa-
ção da escrita do novo formato na biblioteca Poti [5], um
arcabouço de rastreamento para o formato Pajé e sua lei-
tura na ferramenta de visualização PajéNG [4], uma imple-
mentação em C++ da ferramenta original Paje.

Este trabalho ainda está em uma fase inicial, sendo apre-
sentado neste workshop para fomentar discussão.
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