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1 INTRODUÇÃO 

Desde que o homem descobriu que poderia manipular informações com o poder de 

processamento dos computadores várias barreiras foram quebradas objetivando melhorar o 

seu meio de vida em todos os sentidos. Percebeu-se então que quanto mais rápido a tecnologia 

avança, mais conforto, segurança, qualidade de vida e confiabilidade nos resultados das 

pesquisas, em outros ramos de atividade, serão características de um mundo melhor. 

É fato que a computação e toda tecnologia em volta dela, se fez valer de uma 

importante ciência para nascer, desenvolver e continuar se desenvolvendo que é a 

Matemática. Com o passar dos tempos o uso dessa ciência foi sendo aplicada e os ganhos 

foram significativos e fizeram surgir cada vez mais aplicações envolvendo grandes 

quantidades de processamento de dados, supercomputadores para atender grandes demandas 

de armazenamento e velocidades computacionais, meios de transmissão de dados mais 

rápidos, entre outros. 

Segundo Pitanga, 2008 (p. 06). “Um dos mais notáveis avanços tecnológicos dos dias 

atuais, tem sido o crescimento do desempenho computacional dos PCs (Computadores 

Pessoais).” Alguns desses grandes avanços tecnológicos são os clusters - também conhecidos 

por sistemas fortemente ou fracamente acoplados - que vieram somar para resolver as 

necessidades de outras ciências, a exemplo dos mapeamentos genéticos, computações 

gráficas, previsões meteorológicas dentre outras que necessitam fazer complicados cálculos 

no menor tempo possível para obter resultados e aplicar às necessidades humanas. Para isso, 

muitos estudos a respeito dos supercomputadores foram realizados onde surgiram várias 

arquiteturas para diversas finalidades, ou até mesmo somá-las para obter o melhor resultado, 

no que se refere a desempenho, ganho de tempo, espaço de armazenamento, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICATIVA 

 

Graças à utilização de aplicações, que se tornam cada vez mais vigorosas e complexas, 

principalmente na área científica, houve um aumento evidente no alto poder de processamento 

e com isso os clusters de alto desempenho computacionais que juntamente com a evolução 

dos barramentos e das redes de interconexão, mostram-se como alternativa, na maioria das 

vezes, economicamente viável em se falando de supercomputadores com capacidades equiva-

lentes no tocante ao processamento tornando-se cada vez mais populares, não só no meio aca-

dêmico, mas também industrial e comercial. 

De grande relevância para a humanidade, a meteorologia tem auxilio nos modelos 

numéricos do tempo com grandes poderes baseados em cálculos matemáticos que somado 

com uma maior velocidade na simulação, desenvolve produtos para tomadas de decisões com 

maior antecedência, bem como métodos de otimização, tornando assim, a previsão mais 

precisa. Esses implementos tornam os processos lentos para na computação em computadores 

usuais (Desktops), tornando a uso destes, obsoletos. O uso da computação massiva em 

paralelo, como em um sistema cluster, é essencial para que as previsões realizadas tenham 

rapidez, menor tempo nos resultados das previsões e mais precisão, assim poderá utilizar 

métodos os quais transforme as tomadas de decisões em eventos extremos com maior precisão 

e antecedência. 

Com base nisso, apresenta-se um estudo com as melhores tecnologias e arquiteturas de 

clusters para que, somado aos modelos de cálculos de previsão de tempo, venha indicar o me-

lhor, tendo ciência da grande vantagem que tais arquiteturas possibilitam e a relevância no seu 

resultado, sem deixar de lado o fator economicidade, em relação a valores gastos, para desen-

volver tal projeto e colocá-lo em prática, uma vez que em se falando de tecnologia, os valores 

com equipamentos, gastos com licenças e segurança são exorbitantes e muitas vezes inalcan-

çáveis. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3 OBJETIVOS 

 A performance das aplicações de Computação de Alto Desempenho depende de dois 

elementos importantes: interconexão de rede e poder de processamento.  Nesta seção serão 

abordados dois objetivos: gerais e específicos, que indicam o estudo no poder de processa-

mento para os modelos de previsão do tempo.  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Mostrar como a computação em clusters – Sistema Computacional de Alto Desempe-

nho – é útil para o desempenho de modelos numéricos do tempo, trabalhando seu poder de 

processamento em operações aritméticas agregando, assim, relevante agilidade nas previsões, 

melhora em suas resoluções, projeções de cenários de mudanças do clima e confiabilidade no 

resultado das previsões. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

Mostrar quais são os sistemas computacionais de alto desempenho existentes para 

cálculos matemáticos; 

Identificar os melhores sistemas e tecnologias para se trabalhar com modelos 

climáticos conforme sua complexidade nos resultados; 

  Diagnosticar imperfeições características desses modelos em relação à arquitetura dos 

sistemas computacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 

Um estudo de caso foi utilizado para determinar a melhor configuração e arquitetura 

de um sistema computacional para realizar cálculos de modelos meteorológicos. Os trabalhos 

foram realizados nas dependências da empresa Meteo Tecno onde foram levantados os 

seguintes requisitos de hardware para as simulações computacionais iniciais: Computador 

Desktop de oito núcleos de processamento e oito Giga Byte de memória RAM, portanto um 

computador de uso comum, potencialmente limitado para o uso maciço de processadores e 

troca de informações entre núcleos. Em segundo plano, foi levado em conta um computador 

com maior potência, tanto em relação a processamento quanto em numero de memória, sendo 

este denominado de Workstation com as seguintes configurações: Dell Precision T5810 

Workstation – Estação de trabalho em torre – Intel Xeon E5-1620 v3 3,5 GHz QC – 16 GB 

DDR4 ECC RDIMM (suporta até 4x 16 GB) – Controlador integrado SATA 6 GB/s com 

RAID 0, 1, 5, 10 – 512 GB SATA 2,5" SSD – Unidade óptica – Ethernet Gigabit integrada 

Intel i217 – LAN 10/100/1000 Controlador – Fonte de alimentação 685W. Na próxima 

configuração têm-se os dados computacionais disponibilizados com características mais 

focadas a tais processos que na tabela seguinte são informadas suas configurações e para tal 

foram utilizados cinco servidores usados para mais testes e confrontar as informações: 

Fabricante: Supermicro 

Modelo: SuperServer 6027R-TRF 

 

Processador: 

Intel Xeon E5-2650 QPI de até 8GT/s (02 

processadores, com 8 cores cada e HT) 

Chipset Intel: Intel® C602 

 

 

Memória: 

Até 512 GB de memória ECC Registrada 

distribuídos em 16 slots DDR3 de frequência 

800/1066/1333/1600MHz. (16 GB de RAM 

instalada). 

 

Vídeo: 

Placa de vídeo Matrox G200eW de 16 mb de 

memória e porta VGA traseira 

 

Conectividade Controladora 

Intel® i350 com duas portas padrão RJ-45 

10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T 4 

USB 2.0 traseiras 

 4 headers USB 2.0 internos1 USB tipo A 2 
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Interfaces USB portas USB 2.0 frontais 

 

Armazenamento 

8 baias hot-swap de 3.5” para discos SATA e 

SAS 

 

Conectividade 

PCI Tecnologia Pci-Express 3.0 com 3 slotes 

x16 3 slots x8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Serão aqui apresentados alguns conceitos técnicos a respeito das diversas tecnologias, 

aplicadas e testadas nos sistemas e modelos de cálculos matemáticos, para o entendimento de 

clusters de computadores. 

 

5.1 Clusters:  

 

Em 1960 a IBM decidiu interligar os mainframes
1
 para obter o paralelismo. Cluster é 

um termo em inglês que significa aglomerar ou aglomeração, podendo ser aplicado em vários 

contextos. No caso da computação, define uma arquitetura de sistema que relaciona dois ou 

mais computadores para trabalhar em conjunto com o objetivo de processar tarefas. Cada 

computador na aglomeração é denominado de estação e cada estação é nomeada de nó ou 

nodo. Quintela (2008). 

 

5.2 Sistemas Operacionais 

 

Na perspectiva do usuário ou programador (visão top-down): é uma abstração do 

hardware, fazendo o papel de intermediário entre o aplicativo (programa) e os componentes 

físicos do computador (hardware); ou numa visão bottom-up, de baixo para cima: é um 

gerenciador de recursos que controla quais aplicações (processos) podem ser executadas, 

quando, que recursos (memória, disco, periféricos) podem ser utilizados. (SILBERSCHATZ 

et al, 2005; STALLINGS, 2004; TANENBAUM, 1999) 

Para a computação em clusters, os sistemas operacionais instalados são os de kernel
2
 

Linux em suas variadas distribuições e os motivos segurança e economicidade são os 

principais fatores. Por ser opensource
3
, o Kernel Linux permite que o usuário construa, com 

base no seu Kernel inicial, de acordo com suas necessidades, sistemas operacionais para 

diversas finalidades. É através do sistema operacional que o cluster executa as seguintes 

tarefas primordiais: 

                                                           
1
 Computador de grande porte dedicado ao processamento de um volume enorme de informações. 

2
 Núcleo do Sistema Operacional. 

3
 De código aberto – Permite o licenciamento livre para o desenvolvimento de outros produtos derivados de um 

código inicial  
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 Controle de recursos: Aqui são controladas as entradas e saídas dos nós do cluster 

envolvidos na realização das tarefas, garantindo a consistência dos dados 

executados; 

 Monitoração: Verifica a disponibilidade e a quantidade de carga que cada nó pode 

receber; 

 Contabilidade: mede o desempenho do cluster; 

 Consulta: Aqui acontece o armazenamento em fila das prioridades dos processos 

que serão executados; 

 Planificação: Aqui acontece o planejamento. O Sistema Operacional organiza da 

melhor maneira as tarefas que serão distribuídas entre os nós. 

 

5.3 Hardware: 

 

Hoje há várias configurações/arquiteturas de clusters para diversas finalidades. Em 

sequência, os principais: 

 Failover ou High Availability (HA) – Redundância é foco. Permite a manutenção 

das redes para que elas fiquem sempre ativas, trabalhando para que o sistema 

permaneça sempre ativo mesmo que um nó desligue. Comumente usados em 

serviços de correios eletrônicos. 

 Load Balancing (Balanceamento de cargas) – Todos os nós são responsáveis pelas 

tarefas em execução, desde a mais simples até a mais complexa. A performance é 

a prioridade do sistema. Se um nó cair, as tarefas são redistribuídas para os outros 

nós restantes. 

 Cluster Combinado – Sistemas que necessitam de disponibilidade e 

balanceamento podem usar um cluster combinado com a alta disponibilidade do 

H.A e o balanceamento de carga do Load Balancing. 

 Processamento Paralelo – Nesse tipo de cluster, tarefas computacionais muito 

complexas são divididas em atividades menos complexas, distribuídas pelo 

sistema e executadas paralelamente pelos vários nós. 

Dividindo os hardwares dos clusters em transmissão de dados temos: 

 

5.3.1 Execução: 

 



Executar ou processar os dados. Os recursos são: 

 Processador: Responsável pelo processamento dos dados, atualmente temos 

processadores com vários núcleos tornando possível o paralelismo das tarefas;  

 Memória RAM: Denominado de memória principal, é responsável pelo 

armazenamento de dados dos programas em execução. Esse armazenamento se dá 

de forma volátil, ou seja, quando desligada a energia essas informações são 

apagadas; 

 Placa-mãe: Contém todos os chips e ligações entre os componentes do 

computador. Principal via de comunicação entre o processador, memórias e discos 

de armazenamento; 

 Disco rígido: Armazena, de maneira permanente, as informações que não podem 

ser perdidas. Possui maior capacidade que as memórias RAM e são mais lentas; 

 Swap: Memória virtual que é usada para armazenar processos em que os 

programas necessitam e mais memória que a RAM, evitando o travamento do 

programa. 

 

5.3.2 Transmissão de dados: 

 

A transmissão de dados, nos sistemas de clusters, é o principal problema a ser tratado 

devido à latência das informações que são trocadas entre os nós. O principal meio de 

comunicação de dados é a rede que é composta pelos meios físicos e mecânicos, além da 

política de sincronização de dados. A principal é o padrão de rede Ethernet: Existem dois 

tipos de Ethernet, o Fast e o  Gigabit Ethernet, onde a mais apropriada em clusters é a Gigabit 

que tem a possibilidade de trafegar dados numa velocidade de até 1000Gbps.  

 

5.4 Bibliotecas de comunicação 

 

Responsáveis pela comunicação entre os nós do cluster, as bibliotecas implementam 

soluções para os problemas da comunicação paralela. Uma das principais é o MPI – Message 

Passing Interface – que surgiu com o objetivo de padronizar a troca de mensagens em 

ambientes paralelos de memória distribuída, otimizar a comunicação e aumentar o 

desempenho de aplicações paralelas ou distribuídas. 
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5.5 Estrutura computacional do modelo 

 

Os modelos meteorológicos de mesoescala (Regional) utilizam metodologia de pontos 

de grade, ou seja, cada ponto corresponde um local fixo para cálculo das equações de tendên-

cia da dinâmica do fluido, escoamento em 3 dimensões, termodinâmica do gás e tendências da 

energia cinética. São distribuídos horizontalmente e verticalmente, devido ao fluido atmosfera 

atuar de superfície até meados de 10 km de altura. Ao término de cada cálculo pontualmente, 

o modelo resolve a equação no nível seguinte mais próximo. Abaixo segue um exemplo sim-

ples de como é estruturado esse método: 

for i = 1: end  

for j = 1: end  

for z = 1: end  

... Algorítmo ... 

end 

end 

end 

Em que: i – Malha oeste a leste ; j – Malha sul a norte; z – Superfície a troposfera.  

Com isso, monta-se uma nuvem de pontos na Região a qual queremos estudar. Após o térmi-

no do cálculo desta nuvem de pontos no tempo 1, passa-se para o tempo 2, assim por diante. 

Há uma regra em que limita o passo de tempo (Time-Step), de acordo com a resolução do 

modelo, tal limitação é a lei de Courant-Friedrichs-Lewy, também conhecido como critério de 

CFL, logo, quanto maior a resolução menor será seu passo de tempo, prolongando a simula-

ção.  

Para otimizar o processo em computadores que possuam mais de um núcleo, usa-se 

um programa externo de distribuição de processos massivos conhecido como Message Pas-

sing Interface (MPI), que tem a função de distribuir tarefas para os múltiplos processadores. 

Ao fim de cada processo, o MPI reúne a informação no nó/nodo máster e passa para o próxi-

mo passo de tempo, diminuindo a carga computacional dos modelos. Porém, existe o limite 

de desempenho computacional de acordo com o tamanho da malha a ser calculada.  

Sintetizando, as relações totais do modelo/computador se dão:  

Maior resolução = Melhor previsão = alta carga computacional  

Menor resolução = pobre detalhe de previsão = Baixa carga computacional 

 



6 RESULTADOS 

 

Nos resultados temos...desenvolver um texto para inserir, pois a norma BNT não permite que 

entre um título e um subtítulo tenha espaços em branco. 

 

6.1 Configurações dos projetos para simulação  

 

Foram configuradas quatro possibilidades de domínio para verificar as necessidades 

computacionais, bem como gerar dados para base de cálculo em futuras aquisições. As confi-

gurações realizadas estão denominadas de projetos, distribuídos nas Tabelas seguintes: 

 

6.1.1 Configurações do projeto 1 

   

PROJETO 1 

CONFIGURAÇÕES DOMÍNIO 1 DOMÍNIO 2 

Dx 180 109 

Dy 115 43 

Resolução 27 09 

N.Eta 42 42 

Nº Pts/Dom*hor 20700 4687 

Nº Pts/Dom*Vert 869400 196854 

Tempo 259200  

Time-step 120  

Pts. No tempo 2160  

Nº pts/T.S 1091641  

Nº Pts Total simulado 2,36E+09  

 

6.1.2 Configurações do projeto 2  

 

PROJETO 2 

CONFIGURAÇÕES DOMÍNIO 1 DOMÍNIO 2 

Dx 443 315 

Dy 341 303 
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Resolução 12 09 

N.Eta 42 4 

Nº Pts/Dom*hor 147653 42 

Nº Pts/Dom*Vert 6201426 95445 

Tempo 259200 4008690 

Time-step 60  

Pts. No tempo 4320  

Nº pts/T.S 10453314  

Nº Pts Total simulado 4,52E+10  

 

6.1.3 - Configuração projeto 3 

 

PROJETO 3 

CONFIGURAÇÕES DOMÍNIO 1 DOMÍNIO 2 

Dx 217 158 

Dy 171 152 

Resolução 12 4 

N.Eta 42 42 

Nº Pts/Dom*hor 37107 24016 

Nº Pts/Dom*Vert 1558494 1008672 

Tempo 259200  

Time-step 60  

Pts. No tempo 4320  

Nº pts/T.S 2628289  

Nº Pts Total simulado 1,14E+10  

 

6.1.4 Configuração do projeto 4 

 

PROJETO 4 

CONFIGURAÇÕES DOMÍNIO 1 

Dx 395 

Dy 320 



Resolução 10 

N.Eta 42 

Nº Pts/Dom*hor 126400 

Nº Pts/Dom*Vert 5308800 

Tempo 259200 

Time-step 60 

Pts. No tempo 4320 

Nº pts/T.S 5435200 

Nº Pts Total simulado 2,35E+10 

Em que:  

Dx e Dy – Números de pontos oeste-leste e norte-sul, respectivamente;  

Resolução – Distância entre pontos (quanto menor, melhor);  

N.Eta – Números de pontos na vertical;  

N° Pts/Dom*hor – Números de pontos do domínio na Horizontal;  

N° Pts/Dom*Ver – Número de pontos do domínio na Horizontal e Vertical;  

Tempo – Tempo total em segundos;  

Time-Step – Passo de tempo em segundos;  

Pts. No tempo – Quantidade de pontos no tempo; 

N°Pts/T.S. – Quantidade de pontos por time-step;  

N°Pts Total Simulado – Quantidade total de pontos na simulação. 

O projeto 1, compõe as configurações que são utilizadas na primeira arquitetura, 

computador caseiro. O tempo processado no momento está em 7265 segundos comparados 

aos 4980 segundos simulados no Workstation – segunda arquitetura de computador. A 

maneira a qual as tabelas estão configuradas mostra: 1 - a quantidade de núcleos usados por 

computador; 2 - o uso de processadores e 3 - a porcentagem de uso da memória RAM 

(quando observada). O modelo foi configurado para simular automaticamente logo após o 

término da simulação anterior.  

O projeto 2, foi configurado para o modelo ideal com as configurações máximas 

possíveis e de melhor qualidade. Por ser uma configuração pesada e exigente, apenas foi 

simulado com 32 núcleos, totalizando 24 horas de simulação para 3 dias simulados.  

O projeto 3, foi configurado para uma adaptação ao projeto 1, diminuindo a área de 

simulação para diminuir o tempo. Obteve melhor resultado com 12 núcleos num tempo de 6 

horas de simulação.  
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O projeto 4, foi configurado sem o segundo domínio (alta resolução), perdendo 

qualidade para o Estado, porém sem perder a qualidade para os sistemas meteorológicos 

Regionais (Teste para modelos climáticos). 

 

PERFORMANCE DO PROJETO 1 

TEMPO PROCESSADO % CPU % MEMORIA 

CORES COMPUTADOR 

I7 

WORKSTATION USO SLEEPING USO 

P/CORE 

USO 

TOTAL 

2 - 12480 2 30 1,5 3 

4 - 7500 4 28 1,5 6 

6 - 5820 6 26 1,5 9 

8 7265 4980 8 24 1,5 12 

10 - 4560 10 22 1,5 15 

12 - 4380 12 20 1,5 18 

14 - 4560 14 18 1,5 21 

16 - 4500 16 16 1,5 24 

18 - 4860 18 14 1,5 27 

20 - 4560 20 12 1,5 30 

24 - 4740 24 8 1,5 36 

32 - 4980 32 0 1,5 48 

 

PERFORMANCE DO PROJETO 2 

TEMPO PROCESSADO % CPU % MEMORIA 

CORES COMPUTADOR 

i7 

WORKSTATION USO SLEEPING USO 

P/CORE 

USO 

TOTAL 

32 - 87120 100 0 3 96 

 

PERFORMANCE DO PROJETO 3 

TEMPO PROCESSADO % CPU % MEMORIA 

CORES COMPUTADOR 

I7 

WORKSTATION USO SLEEPING USO 

P/CORE 

USO 

TOTAL 

2 - 65460 2 30 3 6 

4 - 39300 4 28 5 20 



6 - 30300 6 - - - 

8 - 28620 8 24 3 24 

10 - 26640 - - - - 

12 - 21840 - - - - 

14 - 25740 - - - - 

16 - 24660 - - - - 

18 - 24360 - - - - 

20 - 21300 - - - - 

22 - 24720 - - - - 

24 - 21840 - - - - 

26 - 24840 - - - - 

28 - 26520 - - - - 

32 - 24960 - - - - 

 

PERFORMANCE DO PROJETO 3 

TEMPO PROCESSADO % CPU % MEMORIA 

CORES COMPUTADOR 

I7 

WORKSTATION USO SLEEPING USO 

P/CORE 

USO 

TOTAL 

2 - 122340 2 30 3 6 

4 - 74340 4 28 5 20 

6 - 59280 6 - - - 

8 - 48720 8 24 3 24 

12 - 47760 12 - - - 

14 - - - - - - 

16 - - - - - - 

18 - - - - - - 

20 - - - - - - 

26 - - - - - - 

28 - - - - - - 

30 - - - - - - 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostram que para o uso desse tipo de modelo meteorológico, a Worksta-

tion se mostrou satisfatório apenas nas configurações atuais, com um ganho de 40%. Além 

disto, foi comprovado que com maior poderio computacional, os sistemas de modelagens têm 

ganhos na qualidade operacional (velocidade de simulação) e aumentando o número de jobs 

por dia, o que pode auxiliar nas configurações para melhorias nas previsões.  

Entretanto, ao aumentar as configurações em prol da melhoria da resolução, assim otimizando 

as previsões, a workstation perde capacidade computacional. 
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