
Grand	  Challenge	  
Applications	  
Palestra	  na	  disciplina	  Introdução	  à	  Engenharia	  de	  
Computação	  da	  UEFS	  



GCA...	  O	  que	  é	  isso?	  
•  Termo	  do	  governo	  dos	  EUA	  (final	  da	  década	  de	  80)	  para	  
definir	  invesEmentos	  em	  computação	  de	  alto	  desempenho	  e	  
comunicações	  

•  É	  um	  problema	  fundamental	  em	  ciência	  ou	  engenharia,	  com	  
amplas	  aplicações,	  cuja	  solução	  seria	  possível	  através	  da	  
aplicação	  de	  recursos	  de	  computação	  de	  alto	  desempenho	  
que	  se	  tornem	  disponíveis	  no	  futuro	  próximo	  



GCA...	  Serve	  para	  que?	  
•  Ciências	  Computacionais	  
•  Previsão	  de	  tempo	  e	  clima	  global	  
•  Projeto	  de	  novos	  materiais	  
•  Estudo	  de	  Biologia	  estrutural	  
•  Projeto	  de	  medicamentos	  
•  Estudo	  do	  Genoma	  humano	  
•  Astronomia	  e	  AstroSsica	  
•  Projetos	  de	  fontes	  energéEcas	  (Fusão	  nuclear,	  AnEmatéria)	  

•  Engenharia	  e	  Computação	  
•  Extração	  de	  petróleo	  e	  gás	  
•  Replicação	  de	  comportamento	  humano	  
•  Dinâmica	  do	  movimento	  (indústria	  automoEva)	  
•  Redes	  Complexas	  
•  Simulação	  
•  Realidade	  Aumentada	  
•  Data	  minning	  

•  A	  imaginação	  é	  o	  limite......	  



Pode	  ser	  útil...	  
•  Earth	  Simulator	  Center	  
•  Localizado	  no	  Japão	  
•  ObjeEvo	  é	  simular	  o	  planeta	  inteiro	  para	  estudar	  clima	  e	  
terremotos	  
•  Simulação	  de	  furacão	  



Earth	  Simulator	  Center	  



Pode	  salvar	  sua	  vida...	  
•  Produção	  de	  fármacos	  
•  Modelagem	  molecular	  para	  busca	  de	  ligantes	  estáveis	  

•  200	  resíduos	  ≈	  30ps	  ≈	  24h	  em	  água	  
•  200	  resíduos	  ≈	  200ps	  ≈	  24h	  no	  vácuo	  

•  Estabilidade	  do	  ligante	  em	  aproximadamente	  10ns	  



Pode	  ser	  divertido...	  
•  Filmes	  de	  animação	  
•  103	  min	  de	  duração	  
•  24	  frames	  por	  segundo	  
•  7h	  por	  frame	  

•  Façam	  as	  contas...	  



GCA...	  Como	  se	  resolve?	  
•  Com	  sistemas	  computacionais	  cada	  vez	  mais	  rápidos	  

•  Pergunta:	  
•  Como	  conseguir	  aumentar	  a	  capacidade	  de	  um	  sistema	  
(hardware	  +	  sohware)	  a	  ponto	  de	  simularmos	  o	  planeta	  
inteiro	  em	  um	  tempo	  razoável?	  
•  Não	  adianta	  esperar	  10	  anos	  para	  saber	  o	  que	  vai	  acontecer	  
amanhã!	  



Solução	  1	  
•  Trabalhando	  duro	  
•  Fazer	  transistores	  menores	  e	  com	  isso	  aumentar	  a	  complexidade	  
dos	  circuitos	  mantendo	  os	  requisitos	  de	  espaço	  e	  consumo	  de	  
energia	  

•  O	  problema	  é	  que	  circuitos	  muito	  complexos	  são	  pouco	  flexíveis,	  
o	  que	  significa	  que	  os	  processadores	  deixariam	  de	  ser	  de	  
propósito	  geral	  e	  passariam	  a	  ser	  de	  propósito	  específico	  
•  GPU	  –	  Graphical	  Process	  Unit	  
•  MMU	  –	  Memory	  Management	  Unit	  
•  FPU	  –	  Float	  Point	  Unit	  



O	  menor	  transistor	  atual	  
•  Em	  dezembro	  de	  2008	  Intel	  anuncio	  a	  tecnologia	  de	  
transistores	  de	  32nm	  

•  Em	  2010	  o	  Centre	  for	  Quantum	  Computer	  Technology	  (CQCT)	  
e	  a	  University	  of	  Wisconsin-‐Madison	  anunciaram	  o	  menor	  
transistor	  do	  mundo	  feito	  com	  7	  átomos	  de	  fósforo	  e	  
medindo	  4	  nm	  	  
•  hrp://www.physorg.com/news193896845.html	  

•  Onde	  isso	  vai	  parar?	  



Intel’s	  LynnField	  chip	  
Intel's	  45nm	  high-‐k	  fab	  process.	  At	  774	  million	  transistors	  and	  296	  mm²	  





Solução	  2	  
•  Trabalhando	  mais	  eficientemente	  
•  Aumentar	  a	  frequência	  de	  clock	  para	  acelerar	  a	  execução	  das	  
instruções	  pelo	  processador	  
•  Não	  adianta	  porque	  aumentar	  apenas	  a	  frequência	  do	  clock	  não	  
implica	  num	  ganho	  proporcional	  de	  desempenho	  no	  sistema	  (Lei	  de	  
Amdahl)	  

•  Além	  do	  mais,	  aumentar	  a	  frequência	  de	  clock	  traz	  problemas	  de	  
consumo	  de	  energia	  e	  dissipação	  de	  calor	  

•  Melhorias	  na	  microarquitetura:	  Cache,	  Pipeline,	  Replicação	  de	  
Unidades,	  etc.	  
•  Todas	  essas	  técnicas	  requerem	  oEmização	  do	  código	  de	  máquina	  
•  Instruções	  de	  desvio	  provocam	  bolhas	  no	  pipeline	  
•  Acessos	  desorganizados	  a	  variáveis	  provocam	  falhas	  na	  cache	  

•  Complica	  muito	  a	  vida	  do	  compilador	  na	  hora	  de	  oEmizar	  o	  código	  



Fonte:	  hrp://
www.techspot.com/review/
195-‐mainstream-‐quadcore-‐
cpu-‐performance/
page8.html	  



Solução	  3	  
• Pedindo	  ajuda	  
• Processamento	  paralelo	  
•  Fazer	  com	  que	  muitos	  processadores	  cooperem	  
para	  solucionar	  o	  problema	  mais	  rápido	  

• Como	  fazer?	  
• Usando	  Concorrência	  e	  Paralelismo	  
•  Qual	  a	  diferença?	  
•  Concorrência	  é	  uma	  caracterísEca	  do	  sohware	  
•  Paralelismo	  é	  uma	  caracterísEca	  do	  hardware	  



Como	  fazer?	  
•  Hardware	  
•  MulEcores	  
•  Clusters	  
•  GPUs	  

•  Sohware	  
•  Threads	  
•  OpenMP	  
•  MPI	  
•  OpenCL	  +	  OpenGL	  
•  CUDA	  (Nvidia)	  
•  AMD	  App	  



Software	  
•  O	  programador	  é	  o	  responsável	  pela	  definição	  do	  
modelo	  de	  paralelização	  
•  Existem	  muitos	  estudos	  para	  desenvolver	  
compiladores	  capazes	  de	  realizar	  paralelização	  
automáEca	  

•  Obriga	  o	  programador	  a	  ter	  conhecimento	  profundo	  de:	  
•  Arquitetura	  
•  CPU,	  Memória	  e	  E/S	  

•  Rede	  
•  Topologias,	  latências,	  throughput	  e	  protocolos	  

•  Algoritmos	  
•  Eficiência,	  tolerância	  a	  falhas	  



Software	  
•  Pool	  de	  computadores	  não	  dedicados	  
•  Usa	  a	  estrutura	  atual	  sem	  necessidade	  de	  invesEmento	  adicional	  
•  Aumenta	  a	  eficiência	  energéEca	  da	  instalação	  
•  Requer	  engenharia	  social	  

•  Projeto	  HTCondor	  
•  Pool	  de	  computadores	  não	  dedicados	  
•  Gerenciamento	  da	  distribuição	  de	  trabalhos	  entre	  diversos	  
computadores	  (workload	  management)	  



Hardware	  

•  MulEcore	  
•  Solução	  de	  menor	  custo	  e	  disponível	  para	  qualquer	  usuário	  
•  Poucas	  exigências	  para	  o	  programador	  

•  GPU	  
•  Custo	  varia	  com	  base	  no	  número	  de	  cores	  
•  Depende	  do	  processador	  gráfico	  do	  equipamento	  

•  Nvidia	  CUDA	  
•  GeForce,	  Tegra,	  Tesla,	  Quadro,	  NVS	  

•  AMD	  Graphics	  Core	  Next	  (GCN)	  
•  Exige	  que	  o	  programador	  conheça	  detalhes	  da	  arquitetura	  e	  
escolha	  quais	  as	  melhores	  formas	  de	  paralelização	  
•  Compiladores	  dedicados	  para	  a	  plataforma	  



Hardware	  
•  Clusters	  (máquinas	  dedicadas)	  
•  Permite	  a	  maior	  potência	  de	  cômputo	  possível	  
•  Programador	  tem	  que	  conhecer	  de	  arquitetura,	  redes	  e	  
algoritmos	  
•  Diversas	  técnicas	  de	  paralelização	  possíveis	  

•  Permite	  combinar	  todas	  as	  tecnologias	  
•  Diversas	  CPUs	  
•  MulEcore	  
•  GPU	  

•  É	  onde	  estão	  os	  grandes	  invesEmentos	  em	  computação	  de	  alto	  
desempenho	  
•  Lista	  Top500	  (www.top500.org)	  



TOP500	  
•  Lista	  os	  500	  computadores	  mais	  rápidos	  em	  uso	  
•  Renovada	  em	  junho	  e	  novembro	  de	  cada	  ano	  
•  www.top500.org	  



Laboratório	  de	  Computação	  de	  
Alto	  Desempenho	  (LaCAD)	  
•  1	  GPU	  com	  448	  cores	  CUDA	  modelo	  NVIDIA	  Tesla	  C2070	  
•  2	  clusters	  
•  Palma	  

•  24	  compute	  nodes	  PenEum	  D	  dual	  core	  de	  1.8GHz,	  com	  80GB	  de	  
disco	  e	  1.5GB	  de	  RAM	  

•  1	  switch	  CISCO	  com	  24	  portas	  +	  1	  roteador	  
•  1	  frontend	  Xeon	  Dual	  Core	  1.6GHz	  com	  disco	  de	  160GB	  e	  4GB	  RAM	  
•  1	  No-‐break	  de	  5KVA	  para	  alimentação	  dos	  equipamentos	  

•  Sisal	  
•  2	  servidores	  Dell	  Power	  Edge	  2920	  cada	  um	  com	  2	  processadores	  
Xeon	  Quad-‐Core	  de	  2.0GHz,	  160GB	  de	  disco	  e	  4GB	  de	  RAM.	  	  

•  Carcará:	  Ambiente	  de	  High	  Throughput	  CompuEng	  baseado	  em	  
HTCondor	  



Laboratório	  de	  Computação	  de	  
Alto	  Desempenho	  (LaCAD)	  
• Carcará	  
• Baseado	  em	  HTCondor	  
• Atualmente	  com	  74	  cores	  no	  pool	  
•  I2:	  12	  máquinas	  PenEum	  Dual-‐Core,	  2GB	  RAM.	  Todas	  dual	  boot:	  
ubuntu	  e	  windows.	  

•  S2:	  4	  máquinas	  Core	  i7	  Quad-‐Core	  (simula	  8),	  4GB	  RAM.	  Dual	  boot	  
ubuntu	  e	  windows.	  

•  S3:	  4	  máquinas	  Core	  i5	  Dual-‐Core	  (simula	  4),	  4GB	  RAM.	  Dual	  boot	  
ubuntu	  e	  windows.	  

•  I12:	  2	  máquinas	  Core	  i3	  dual-‐core	  4	  GB	  RAM	  e	  1	  PenEum	  D	  dual	  core	  
512	  MB	  RAM	  



LaCAD	  
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