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RESUMO 

A utilização de um cluster proporciona grande ganho de performance em diversas 

tarefas que exige processamento computacional, no entanto, esta solução se torna 

inviável em alguns casos devido ao alto custo de clusters comerciais. Uma 

alternativa é a utilização de computadores comuns estruturados em uma arquitetura 

Beowulf e sistemas operacionais base Linux, por possuírem código aberto. O 

presente utiliza o Rocks Cluster sistema operacional CentOS modificado para 

trabalhar com clusters que oferece vários recursos incluindo as bibliotecas para 

execução de aplicações paralelas.  

INTRODUÇÃO 

A necessidade de grande poder de processamento tem se tornado muito frequente 

nos últimos anos, principalmente em pesquisas acadêmicas que exigem uso de 

softwares que realizam cálculos de extrema complexidade. Para solução desse tipo 

de problema é comum a utilização de supercomputadores que proporcionam grande 

poder de processamento. Cluster de computadores é uma arquitetura 

frequentemente utilizada para tal finalidade, trata-se de vários computadores 

trabalhando juntos interligados via rede [1]. Um dos problemas na utilização dos 

clusters está no custo da implementação, o que se torna um grande obstáculo em 

pesquisas universitárias que nem sempre dispõem de grandes recursos financeiros. 

Para minimizar esse problema, foi desenvolvida pela NASA em 1994 uma 

arquitetura de cluster que foi chamada de Beowulf, trata-se de um cluster de 

processamento focado na utilização de computadores comuns [1]. Em essência são 

formados por computadores utilizados em domicílio, redes de baixa performance e 

softwares de código aberto (open source), o que torna muito mais viável 

economicamente a implementação [1]. O cluster do tipo Beowulf é constituído de um 

computador mestre (front-end) e os escravos (back-end) chamados de nó e 

interligados pela rede, as aplicações para essa arquitetura são desenvolvidas 

utilizando bibliotecas de comunicação especificas [1], neste é utilizado a ferramenta 

de dinâmicas moleculares chamada Gromacs, essa ferramenta é desenvolvida 

utilizando MPI (Message Passing Interface), trata-se de um padrão para 

comunicação de dados entre as máquinas do cluster em computação paralela, é 

utilizado o sistema operacional base Linux, na distribuição CentOS com a versão 

desenvolvida pela comunidade chamada Rocks Cluster,  a mesma traz diversas 

ferramentas que facilitam a montagem do cluster [2][3][4]. 



OBJETIVO 

O objetivo está em propor uma arquitetura de cluster do tipo Beowulf que possibilite 

o fator custo e benefício, ou seja, implemente o quesito baixo custo de montagem 

com a utilização de hardware comum. Neste caso é utilizado máquinas antigas 

doadas pela comunidade e software de código aberto que traga desempenho para 

realização de tarefas que exijam um alto processamento de dados. Os testes de 

desempenho serão feitos através de softwares de simulação Gromacs, visando 

melhoria no desempenho e redução do tempo gasto na simulação dos modelos 

moleculares.  

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto envolve um estudo de campo sobre as arquiteturas de 

cluster para processamento usado em simulações biológicas, visando a análise das 

tecnologias aplicadas e principalmente infraestruturas utilizadas nas construções. O 

levantamento bibliográfico dos modelos de infraestrutura adotados na construção do 

cluster através de artigos possibilitou análise das tecnologias que estão sendo 

aplicadas para a finalidade. Por fim, a implementação de um protótipo da solução 

voltada para baixo custo, sendo usado para realizações de simulações que serão 

analisadas de forma estática para verificação do desempenho da estrutura. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram realizados estudos sobre a montagem e utilização de um cluster de 

processamento com foco na utilização do Gromacs e visitas em universidades para 

análise de arquiteturas similares com o foco do projeto. Definiu-se então após vários 

testes e pesquisas a utilização da distribuição Rocks Cluster pelos recursos e por se 

tratar de um sistema operacional robusto que trabalha com bom desempenho em 

infraestrutura de baixo porte. A montagem do protótipo está sendo feita por meio de 

computadores da geração Pentium 4 doados por uma empresa local, usando 

também computadores da mesma geração que estavam inutilizados na própria 

faculdade. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi preparada uma simulação no Gromacs e realizado vários testes conforme a 

Figura 1. Todos os testes tiveram o mesmo padrão, para que se possa avaliar a 

variação de tempo e ganho de processamento conforme aumenta a quantidade de 

máquinas (nós) no cluster. Apesar de já ser possível obter resultados comparativos, 

ainda é necessário realizar testes e estudos na ferramenta Gromacs com o objetivo 



de potencializar os resultados de desempenho do cluster. Também está sendo feita 

investigações em ferramentas de gerenciamento de recursos para a submissão de 

tarefas, na tentativa de obter melhores resultados.  

 

Figura 1 - Demonstração de tempo(s) e Gflops por quantidade de máquinas no cluster 
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