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Um sistema Distributed Shared Memory (DSM) é uma abstração de um espaço de endereçamento compartilhado sobre uma rede de computadores[1], que é um sistema distribuído. Adotada esta abstração, facilmente
o programador pode portar seus programas escritos para máquina de memória compartilhada para um sistema
distribuído sem preocupar-se com envio e recepção de mensagens, linearização e empacotamento de dados. Desta
forma, uma rede de computadores pode ser encarada como um ambiente computacional de alto desempenho para
resolução de aplicativos cientícos(Splash II[5] e NAS[4]), pois cada nó é considerado um processador, compartilhando memória (provida pelo DSM). Para manter a coerência, o sistema DSM migra ou replica os dados através
do envio de mensagens de atualização e invalidação para os vários nós existentes.
Para manter a coerência de variáveis compartilhadas, os sistemas DSM utilizam modelos de consistência de
memória que indicam quando as modicações das variáveis devem ser propagadas aos outros nós da rede. Sendo
assim, existem vários modelos de consistência, como por exemplo o modelo seq¶encial (propagação das modicações
imediatamente visível a todos os nós), o modelo de consistência fraca (as modicações propagadas nos instantes de
sincronização) e seus derivados(de liberação, de liberação preguiçosa, de escopo).
O fator principal que delimita o desempenho de um sistema DSM é o número de mensagens que trafegam na
rede. Estudos anteriores [2] mostram que as mensagens predominantes na rede são mensagens de consistência. Por
isso, os DSMs têm se concentrado em diminuir ao máximo seu número, adotando modelos de consistência os mais
fracos possíveis.
O sistema DSM Nautilus, apresenta as seguintes características: (i)utiliza a consistência de liberação; (ii)para
manter a consistência de liberação utiliza os mecanismos de atualização e invalidação; (iii)replica dados para
obter maior localidade; porém com a replicação desperdiça-se muita memória compartilhada; (iv)distingue entre
mensagens de sincronização e consistência; (v)utiliza protocolos TCP/IP e UDP (em desenvolvimento); (vi )utiliza
threads para minimizar o chaveamento de contexto; (vii) não utiliza broadcast nem multicast para a implementação
de sincronização.
O sistema DSM Nautilus está passando por uma reformulação, a m de melhorar o desempenho na execução de
vários aplicativos. Para obter esta melhora, pretende-se: (i)manter a consistência de liberação; (ii)utilizar somente
o mecanismo de invalidação; (iii)não utilizar de replicação, a m de que a memória compartilhada total seja a soma
das memórias compartilhadas disponíveis em cada nó; (iv)aglomerar mensagens de sincronização e consistência em
uma única mensagem, diminiuindo drasticamente o número de mensagens trafegantes na rede; (v)utilizar somente o
protocolo UDP ou as técnicas sugeridas em [3]; (vi)utilizar threads ; (vii)utilizar broadcast e multicast para diminuir
o número de mensagens de sincronização.
Acredita-se que, com a adoção das técnicas previamente mencionadas, o Nautilus apresentará uma grande
melhora de desempenho devido à redução drástica do número total de mensagens trafegantes, que são o principal
fator limitante do desempenho.
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