
TÍTULO: ESTUDO DE CASO: CLUSTER PARA AUXILIO DE PROJETOS DE PESQUISAS INTERNAS
USANDO HARDWARE ANTIGOS EM DESUSO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: Computação e InformáticaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FATECRPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): GUILHERME ROSSI DE PAULA SILVA, ADRIANO INOÉ LOPES DE AMORIM, PEDRO
HENRIQUE BOLDRIN
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ APARECIDO DE AGUIAR VIANAORIENTADOR(ES): 



  

RESUMO 

A tecnologia nos últimos tempos vem se tornando cada vez mais presente em nossa              

sociedade, por este motivo equipamentos tecnológicos que eram utilizados a alguns           

anos atrás acabam se transformando em lixo eletrônico. Um resultado disso é o             

acúmulo de máquinas que ao longo do tempo se tornam obsoletas e acabam             

ociosas, ocupando muito espaço, conforme observado em algumas instituições de          

ensino superior que não podem se desfazer das mesmas por se tratar de um              

patrimônio público, ou por não possuir uma forma de descarte. A computação de alto              

desempenho pode proporcionar diversos benefícios como o auxílio em pesquisas          

acadêmicas, porém seu custo de implementação pode se tornar caro por esse            

motivo os sistemas de cluster vem se tornando cada vez mais populares por             

oferecerem computação de alto desempenho por um preço mais acessível. A partir            

deste problema este projeto visa propor uma solução de reutilização para este            

hardware através de clusters de arquitetura Beowulf construídos utilizando         

computadores comuns, que torna possível sua reutilização e uso de aplicações para            

auxílio de projetos de pesquisas acadêmicas internas.  

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia evolui de maneira frequente, e com o passar do tempo muitas             

máquinas vão se tornando obsoletas e isso gera um problema o lixo eletrônico,             

algumas análises constataram que em muitas instituições públicas atualmente,         

existe um problema de acúmulo de máquinas que são substituídas por novas, e             

ficam empilhadas consumindo espaço, não podem ser desfeitas por se tratar de um             

patrimônio público [5]. Os sistemas de computação em cluster constituem em uma            

tecnologia de conectar uma série de computadores relativamente simples a uma           

rede de alta velocidade, e vem se tornando populares pela razão custo/benefício que             

os tornam atrativos em termos financeiros e técnicos [2]. Conforme mostrado no site             

TOP500 que reúne um catálogo dos supercomputadores atuais, grande parte          

atualmente são constituídos por cluster [3]. A computação de alto desempenho pode            

ser utilizada em diversos benefícios, como por exemplo as pesquisas acadêmicas,           

porém seu custo de implementação é alto, o que em muitos casos torna-se inviável.              
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Os clusters Beowulf foram desenvolvidos em 1994 por dois cientistas da NASA            

como uma alternativa barata e eficiente a limitação computacional da época, são            

constituídos essencialmente por computadores pessoais (PC), redes de baixa         

performance e software de código aberto como sistemas operacionais Linux e BSDs,            

que os tornam uma alternativa mais viável para sua implementação [1]. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo está em propor uma nova maneira de utilização para computadores            

antigos que antes apenas ocupavam espaço nas instituições de ensino, juntando o            

fraco processamento individual de cada computador para a criação de um cluster do             

tipo Beowulf, sendo utilizados os computadores que estão em desuso e que contém             

hardware obsoletos atualmente defasados juntamente a um sistema operacional de          

código aberto baseado em Linux, espera-se que sua realização torne possível o            

auxílio de projetos de pesquisas acadêmicas internas. 

 

METODOLOGIA 

Para este projeto estão sendo feitas pesquisas através de artigos científicos e livros             

sobre o assunto, dedicadas a arquitetura de cluster Beowulf a fim de entendê-los             

melhor estudando tópicos como sua história, arquitetura e meios de implantação.           

Como ambiente de testes será utilizada a ferramenta de virtualização Oracle VM            

VirtualBox juntamente com a distribuição de Linux Debian. Serão selecionados          

também computadores doados por instituições parceiras já não mais utilizados que           

servirão como protótipos para as aplicações.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Estão sendo realizados estudos sobre sistemas de cluster focados na arquitetura           

Beowulf a fim de entender seus benefícios e características, após isso serão            

realizados testes a fim de entender seu funcionamento prático e implementação           

através da ferramenta de virtualização Oracle VM VirtualBox, utilizando a distribuição           

de Linux Debian por conta de sua estabilidade e portabilidade, além de uma             

comunidade ampla. Definiu-se que a clusterização poderia ser benéfica para o           
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reaproveitamento de máquinas já não mais utilizadas, por fim foram selecionados           

computadores doados por instituições parceiras que serão utilizados para         

prototipagem. Espera-se que esse projeto possa servir como um auxílio para           

pesquisas acadêmicas internas da própria instituição. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Buscam-se diversas aplicações que podem ser utilizadas em um cluster tais como o             

Gromacs um pacote de dinâmica molecular (DM) de código aberto conforme           

demonstrado no artigo de Marcilio e Flavio [4]. Com base no conteúdo estudado,             

espera-se também que este projeto possa servir como uma solução para reduzir o             

acúmulo de máquinas ociosas, as reutilizando para que sirva como auxílio para            

projetos de pesquisas acadêmicas internas, em benefício da instituição. 
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