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Resumo 

 

O crescimento acentuado do número de projetos de sequenciamento de 

genoma, o desenvolvimento e combinação de aplicações de processamento de dados 

biológicos - em geral de grande demanda computacional - têm desafiado 

continuamente a computação de alto desempenho. A resposta a estes desafios pode 

ser vista pela variedade de tecnologias computacionais para o aceleramento destas 

aplicações. Assim, este trabalho busca fazer uma ligeira revisão de aplicações de 

bioinformática populares, como alinhamento de sequências e simulação de 

biomoléculas, de modo a apresentar as principais tecnologias computacionais 

empregadas e alguns resultados obtidos em termos de redução do tempo de 

processamento. 

Neste trabalho revemos diversas configurações computacionais (como 

clusters, FPGAs, supercomputadores) utilizadas por diferentes classes de aplicações 

de bioinformática. Mostramos que elas, de forma independente, evoluem para 

atender as novas demandas e que existe limites que poderão ser explorados com 

novas tecnologias como a de grids computacionais que prevê a criação de uma 

infraestrutura global de colaboração e compartilhamento de recursos. 

O estudo foi interessante por diversos aspectos pois mostrou a diversidade de 

esforços do ponto de vista computacional para atender a crescente demanda de áreas 

como a bioinformática e que soluções como a de grids computacional podem criar um 

novo paradigma reunindo recursos heterogêneos numa escala global que pode trazer 

além da soma agregada de todos estes recursos de processamento e armazenamento 

grandes resultados em termos econômicos, ambientais e políticos.  

 

Palavras-chave: bioinformática, computação de alto desempenho, BLAST, 

NAMD, VMD
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1. Introdução 

 

Hoje temos de um lado a bioinformática que observa um crescimento 

acentuado, e sem fim, de suas bases de dados biológicas. Do outro lado, a 

computação, que têm evoluído ao longo dos tempos, melhorando e criando novas 

abordagens para os velhos problemas de processamento, armazenamento e 

comunicação. Este é o caso da tecnologia de grids computacionais, que sustentada 

por infra-estruturas de comunicação como a internet, promete criar um novo 

paradigma que agrega colaboração, processamento de alto desempenho, 

armazenamento e comunicações numa única estrutura de escala global, reunindo 

interesses públicos, privados e governamentais. 

Deste modo, veremos nos próximos capítulos quais são os desafios da 

bioinformática do ponto de vista computacional e quais abordagens da computação 

para atender estas necessidades. 

Neste primeiro capítulo apresentamos os objetivos deste trabalho seguido dos 

materiais, métodos e justificativas de sua realização. No capítulo 2, apresentamos os 

conceitos e desafios relacionados à área de bioinformática No capítulo 3 apresenta-se 

os principais conceitos, termos e técnicas associadas à área de Computação de Alto 

Desempenho que serão utilizados na análise posterior das aplicações selecionadas. 

Em seguida, no capítulo 4 apresentamos a proposta deste trabalho, desenvolvida na 

forma de uma série de estudos de casos de aplicações de bioinformática configuradas 

em ambientes computacionais distintos e uma análise das constatações e observações 

deste estudo. Por fim, apresentamos nos capítulos 5 e 6 as conclusões obtidas e 

trabalhos futuros. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é ressaltar a demanda computacional 

criada por aplicações de bioinformática e estudar as alternativas computacionais 

existentes para prover esta demanda visando assim, desenvolver material que possa 

auxiliar especialistas na hora de comparar e escolher soluções tecnológicas mais 

adequadas para estes fins. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

– Apresentar os conceitos de computação de alto desempenho, tecnologias e 

modelos de programação relacionados. 

– Pesquisa, estudo e categorização das principais aplicações da bioinformática, 

e das principais tecnologias computacionais voltadas para o processamento de alto 

desempenho. 

– Estudo de implementações reais de bioinformática configuradas em 

plataformas computacionais diversificadas. 

– Pesquisa, estudo e análise de implementações de grids voltados a 

bioinformática. 

1.2 Materiais e Métodos 

O presente trabalho utilizará basicamente de materiais bibliográficos e 

informativos obtidos em bibliotecas, na web, e-mails e conversas com especialistas. 

Quando necessário buscaremos suporte por parte dos laboratórios de bioinformática 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFSC e o LaPeSD – Laboratório 

de Pesquisa em Sistemas Distribuídos da UFSC. 

A metodologia a ser seguida consiste em, depois de realizar o levantamento 

bibliográfico e contextualização do assunto, estudar alguns casos de implementações 

de bioinformática configuradas em arquiteturas computacionais diversificadas e 
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observar as técnicas de otimização utilizadas, ganhos de desempenho e como tudo 

isso pode ser explorado pela tecnologia de grids computacionais.  

1.3 Justificativa 

A elaboração do presente trabalho é justificada por diversas constatações 

observadas sobre o atual estado da arte da bioinformática. Entre elas podemos citar: 

– A evolução de técnicas experimentais, o surgimento de seqüenciadores de 

alto desempenho e diversas iniciativas projetos de pesquisa em biologia molecular 

têm acumulado grandes volumes de dados em bases públicas biológicas sobre 

diversos domínios de interesse da biologia.  

– O mundo precisa de respostas cada vez mais rápidas para manter 

sustentável o estilo de vida baseado em grandes concentrações demográficas, 

poluição, epidemias, carência de alimentos, e outras necessidades. Tudo isso são 

áreas de estudo da biotecnologia, biomedicina, indústrias farmacêuticas e todas 

utilizam ferramentas de bioinformática como ferramenta de pesquisa. 

- Existe uma crescente preocupação no uso sustentável e consciente de 

recursos, entre eles os computacionais, que já foram identificados como causadores 

de diversos impactos ambientais e assim o uso de tecnologias mais limpas, mais 

econômicas e o reaproveitamento de forma inteligente de recursos ocioso pode  

trazer grandes retornos. 

– A infra-estrutura de comunicação já está consolidada mundialmente (a 

Internet) e isso é a base para a construção de mais um nível de infra-estrutura que 

têm como objetivo o uso de recursos distribuídos em escalas sem precedentes e 

criando novos paradigmas de processamento. 

Por estas e outras considerações pode-se perceber que há um grande potencial 

na área da bioinformática para aplicações que demandam desempenho em grande 

escala. Ao mesmo tempo existe, do lado computacional, tecnologias bem 

estabelecidas e outras em evolução mas já em uso em determinados contexto e que 

está revolucionando a computação de alto desempenho oferecendo processamento e 
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armazenamento em escalas jamais possíveis por qualquer supercomputador ou 

cluster individualmente. 
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2. Bioinformática 

Neste capítulo apresentamos uma revisão bibliográfica da área de 

bioinformática em geral, buscamos definir o termo, apresentar diversos conceitos da 

área, as principais classes de aplicações computacionais desenvolvidas e quando 

possível seu uso e importância para as pesquisas da área biológica.  

 

2.1 Definição 

O termo bioinformática pode ser definido, segundo [14], como a pesquisa, 

desenvolvimento e utilização de ferramentas computacionais para a difusão de 

dados biológicos ou médicos, incluindo aquelas para adquirir, armazenar, organizar, 

arquivar, analisar e visualizar esses dados. Muitas vezes também é referenciado por 

computação biológica, no entanto, este último termo apresenta sutis diferenças de 

significado como apresenta o trabalho de definição do National Intitutes of Health [14]. 

2.2 Categorias de aplicações 

Apresentamos na ilustração-1 as principais categorias de aplicações 

computacionais desenvolvidas e utilizadas na bioinformática. Não é uma 

classificação oficial, mas uma tentativa nossa de agrupar as aplicações mais 

importantes que este trabalho de certa forma estudou. 

 

Ilustração 2.1: Principais classes de aplicações de bioinformática 

 

O grupo de aplicações de alinhamento de seqüências é utilizado para 

identificar similaridade entre seqüências. Por exemplo, uma seqüência de DNA ou 
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proteína é confrontada contra uma base de dados de seqüências do mesmo tipo. O 

resultado mostrará o grau de similaridade encontrado. As interpretações destes 

resultados possuem grande valor para os pesquisadores e servem de base na 

construção de árvores filogenéticas, na geração de hipóteses sobre as implicâncias 

destes relacionamentos, além de diversas outras informações utilizadas em pesquisas 

biológicas.  

O alinhamento pode ser global ou local. É global quando as duas seqüências 

são comparadas por inteiro do início ao fim buscando identificar todas as 

correspondências entre elas. Já os métodos de alinhamento local buscam identificar o 

conjunto de regiões que apresentam correspondência entre as seqüências.  

Diversos algoritmos foram desenvolvidos para cada modalidade de 

alinhamento. Alguns exemplos de algoritmos são: o método visual denominado 

dotplot e o algoritmo de Needleman and Wunsh (para o alinhamento global); o 

algoritmo de Smith-Waterman, FASTA e BLAST (para o alinhamento local). 

A categoria de Modelagem e Simulação de Sistemas Biofísicos se preocupa 

com a construção de modelos de tridimensionais de moléculas, simulação de reações 

com outros elementos, condições, predição do dobramento de proteínas entre outros.  

•Anotações: são usadas de forma manual ou semi-automática (passa pelo crivo 

de um especialista) para mapeamento e inclusão de análises, comentários ou 

referências trechos de sequências. Geralmente são usadas para criação de mapas 

genômicos (posição, classificação, funções e referências a um determinado gene do 

genoma). 

•Editores e ferramentas de visualização e exploração de dados: são aplicações que 

podem ou não estar associadas a outra aplicação (p. ex. de alinhamento de 

sequências) e que possibilitam a formatações e diversas transformações sobre os 

resultados como coloração  de trechos de sequências, ordenação ou outras funções 

que facilitem a visualização de resultados. 

•Predição: Nesta categoria se enquadram as ferramentas que procuram 

deduzir resultados através da aplicação de modelos estatísticos, probabilísticos e 

técnicas de inteligência artificial sobre sequências biológicas. Exemplos de aplicações 
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são a predição de genes que codificam determinada proteína sequenciada 

experimentalmente ou vice-versa (predição de sequências de proteínas através de 

sequências de genes).  

2.3 Aplicações selecionadas 

Descrevemos duas aplicações de bioinformática amplamente utilizadas pela 

comunidade de pesquisadores e que por apresentarem características de duas classes 

de problemas computacionais importantes do ponto de vista da computação de alto 

desempenho,  foram selecionadas para estudo neste trabalho. 

2.3.1 BLAST – Basic Local Alignment Tool 

O algoritmo de alinhamento de seqüências BLAST foi proposto no ano de 1990 

e consiste em um algoritmo de alinhamento de seqüências local. 

O seu funcionamento, chamado de consulta blast, consiste em fornecer, como 

entrada, uma seqüência de nucleotídeos (DNA) ou peptídeos (aminoácidos) e obter, 

como resultado, o alinhamento da seqüência fornecida contra uma base de dados de 

seqüências de nucleotídeos ou peptídeos.  

Com base no tipo de dados de entrada e no tipo de dados da base de dados 

consultada as consultas blast recebem diferentes denominações representadas na 

tabela 2.1. Além disso, pode ocorrer a tradução (conversão de uma seqüência de 

nucleotídeos em uma seqüência de peptídeos) quando necessário. 

Nome 
Tipo da seqüência de 

entrada 
Tipo da base de 

dados 
Tradução 

Blastn Nucleotídeo Nucleotídeo X 

Tblastn Peptídeo Nucleotídeo Base de dados  (BD) 

Blastx Nucleotídeo Peptídeo Entrada 

Blastp Peptídeo Peptídeo X 

tblastx Nucleotídeo Nucleotídeo Entrada e BD 

Tabela 2.1: Nomenclaturas da consultas do algoritmo BLAST. 
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Existem diversas implementações do algoritmo BLAST. Uma versão standalone 

bastante popular pode ser baixada do NCBI.  Uma alternativa paralela de grande 

destaque é o mpiBLAST. 

2.3.2 NAMD e VMD 

A NAMD (Nanoscale Molecular Dynamics) e a VMD (Visual Molecular 

Dynamics) são duas aplicações pertencentes a categoria de simulação de dinâmica 

molecular, visualização e visualização interativa. Elas foram desenvolvidas em 

conjunto com o Laboratório de Biofísica Teórica e Computacional e o Laboratório de 

Programação Paralela, ambos da Universidade de Illinois em 1995 e estão sendo 

adaptadas para utilizar a tecnologia de GPGPU e atingir níveis de aceleração 

bastante elevados. 

Um dos usos de simulação de dinâmica molecular está na previsão do 

dobramento de proteínas. Na produção de proteínas, elas são inicialmente geradas 

como uma única cadeia de polipeptídeos. Em seguida, as moléculas dessa cadeia 

reagem entre si formando uma estrutura tridimensional e se sabe que esta forma é 

que é a responsável pelas funções orgânicas das proteínas. As proteínas estão no 

grupo das moléculas mais importantes dos organismos e fazem parte de 

praticamente todo tipo de reação química, constituição celular, mecanismos de 

defesa, enzimas, e outras funções nos organismos. Por isso, e também pela enorme 

variedade existente têm-se a necessidade de entender o processo de dobramento e 

falhas no dobramento de forma eficiente. 

Em um experimento de simulação de dobramento, que ocorre naturalmente 

na casa dos microsegundos, deve ser discretizado em passos de nanosegundos. Cada 

nanosegundo pode gastar um dia inteiro de processamento em um único CPU. 

Assim, a simulação de vários microsegundos (1 ms = 1000 ns) gastaria anos de 

processamento em um único CPU. Por isso, as aplicações NAMD e VMD foram 

concebidas prevendo a execução em arquiteturas paralelas e recentemente esforços 

foram direcionados na utilização de GPUs para o processamento alcançando 

resultados bastante satisfatórios. 
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2.4 Bases de dados biológicas 

Genomes Online Database – GOLD[29]  é um projeto, que desde 1996, cataloga e 

coleta estatísticas sobre projetos, concluídos e em andamento, de sequenciamento de 

genoma.  

 A ilustração 2.1 representa a quantidade de genomas completamente 

seqüenciados desde o ano de 1995 até setembro de 2009. A alta taxa anual de 

crescimento destes projetos têm sido sustentada pelos avanços nas tecnologias de 

sequenciamento e barateamento de seqüenciadores de alta performance.  

Uma importante aplicação que surge com a oferta de grandes bases de dados 

desse tipo é a construção de árvores filogenéticas que buscam traçar a evolução das 

espécies a nível molecular. 

 
Ilustração 2.1: Genomas completamente seqüenciados até set/09 [29]. 

 

 

A ilustração 2.2 mostra que o número de projetos de sequenciamento de 

genoma vem apresentando crescimento próximo do exponencial. Esse é um dos 

grandes desafios que a bioinformática lança para a computação de alto desempenho. 

A análise completa destas gigantescas bases de dados excede com freqüência o poder 

computacional de até mesmo supercomputadores. 
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Ilustração 2.2: Projetos de genoma em andamento até set/09 [29]. 
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3. Computação de Alto Desempenho 

Apresentamos neste capítulo os principais conceitos, termos e técnicas 

associadas à computação de alto desempenho e que serão úteis na análise posterior 

das aplicações de bioinformática selecionadas. 

 

3.1 Desempenho 

A palavra desempenho, no contexto de sistemas computacionais, pode ser 

vista sob diversas perspectivas. No de processamento de dados, dado um sistema 

computacional de referência, podemos avaliar o desempenho de outros sistemas sob 

perspectivas como: a velocidade para iniciar e terminar o processamento de uma 

tarefa (runtime), a quantidade de tarefas processadas por unidade de tempo 

(throughput), ou até mesmo a quantidade de energia utilizada para processar uma 

tarefa (eficiência energética). 

De um modo geral, nas aplicações com interação de usuários, como a maioria 

das aplicações de bioinformática, o runtime e o throughput são dois indicadores que 

merecem bastante consideração por parte da análise de desempenho das aplicações, 

já que esta área possui uma grande dependência por processamento de bases de 

dados que crescem em ritmo acelerado. 

Apresentamos a seguir, três maneiras clássicas utilizadas no aumento de 

desempenho de sistemas computacionais. 

3.1.1 Otimização do algoritmo 

Otimização de algoritmo é quase sempre uma possibilidade para o aumento 

da performance de aplicações computacional. Ainda mais quando se conhece de 

antemão o destino final de execução do programa e a qualidade dos resultados de 
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processamento desejados. Pode-se melhorar a utilização das estruturas de dados, a 

precisão de variáveis, utilizar heurísticas, aproximações e diversas outras técnicas e 

assim ganhar performance sem comprometer o resultado esperado. 

No entanto, dependendo do grau de otimização que já se encontra o 

algoritmo, tentar ganhar alguns segundos a menos de execução pode custar caro e 

gastar-se um tempo muitas vezes não disponível. Além do mais, muita otimização de 

código também é feita pelo compilador da aplicação. 

3.1.2 Evolução tecnológica 

Melhorar a tecnologia pela combinação de software e hardware é geralmente 

uma saída muito utilizada. Processadores, memórias e redes estão constantemente 

evoluindo e cada vez mais baratos. No entanto deve-se considerar também a 

atualização do software básico associado, como sistemas operacionais e bibliotecas 

de programação para que se possa explorar o máximo dos novos recursos oferecidos.  

A alternativa de atualização tecnológica sempre será possível, embora muitas 

vezes cara. No entanto, sabe-se que existe um limite físico, para a velocidade dos 

chips de processamento, a capacidade de dissipação de calor e a escala de 

miniaturização. Assim, atualmente a indústria está distribuindo o processamento 

internamente com a inclusão de mais núcleos de processamento em um único chip. 

3.1.3 Paralelização 

Quando apenas a otimização do algoritmo ou a evolução tecnológica não 

forem suficientes para fornecer o a performance desejada pode-se usar o conceito de 

“pedir ajuda” junto ou independentemente das outras técnicas apresentadas. 

O “pedir ajuda” está relacionado ao fato de que podemos melhorar o 

desempenho de uma aplicação separando-a em subtarefas e distribuindo essas 

subtarefas para execução em recursos de processamento paralelos. Idealmente, como 

ocorre em alguns casos, se temos um programa que gasta 1 hora de processamento 

serial, pode-se fazê-lo gastar apenas meia hora dobrando-se a oferta de recursos de 

processamento. Mas este é um caso especifico. Na prática existem limites e as leis de 
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Amdahl e de Gustafson apresentadas na próxima seção mostrarão estimativas para 

observar os limites de ganho de desempenho com a paralelização. 

Apesar dos limites, a paralelização é a técnica utilizada pela computação de 

alto desempenho para prover o poder computacional que uma grande classe de 

aplicações demanda. A paralelização pode ser observada nos hardwares 

especificamente projetados para execução de programas paralelos como os 

supercomputadores e cluster que apresentam grandes quantidade de recursos de 

processamento (CPUs). 

3.1.4 Lei de Amdahl e Lei de Gustafson 

Duas leis relacionadas governam os limites de ganho de desempenho obtidos 

pelo uso das técnicas de apresentadas anteriormente. A primeira, denominada lei de 

Amdahl, se concentra em cima do conceito de limites de ganho sobre o tamanho fixo 

da carga computacional (workload). A segunda, denominada lei de Gustafson, se 

concentra no conceito de limites de ganho para tempo fixo de execução. 

A lei de Amdahl, pode ser aplicada tanto na otimização de programas seriais 

como paralelos. Se olharmos pelo ponto de vista da otimização de programas seriais, 

a lei diz que mantendo fixo o tamanho do problema, o speedup será limitado pela 

fração do problema que não puder ser otimizado e seu respectivo tempo de 

execução.  

Já do ponto de vista da otimização por paralelização, a lei diz que se 

mantermos fixo o tamanho do problema, o speedup será limitado pela fração do 

programa que não puder ser paralelizada, denominada, fração serial. Por exemplo, se 

tivermos um programa que é executado de forma serial em 20 horas, uma parte dele, 

que dura 1 hora, não puder ser paralelizada e as 19 horas restantes puderem ser 

paralelizadas em 95%, utilizando 4096 processadores alcançamos o limite de speedup 

de 20x. Assim, mesmo que tenhamos mais que 4096 processadores disponíveis, o 

tempo de execução será limitado em 1 hora que corresponde a parte serial do 

programa que não pode ser paralelizada. 

De forma complementar a lei de Gustafson prega que se mantermos fixo o 

tempo de execução do problema, o speedup não será mais limitado pelo percentual 
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do grau de paralelização da parte paralelizável mas pelo tamanho do problema. 

Assim, dada uma carga computacional (workload) que leva 20 horas de 

processamento, dobrando-se a carga e mantendo-se os 95% de paralelização o 

speedup será de 40x. Ele age tornando desprezível a parte constante (serial) do 

problema conforme aumenta o volume de dados.  

 
Ilustração 3.1: Paralelização vs. speedup teórico pela lei Amdahl. 

 

A ilustração 3.7 mostra, segundo a lei de Amdahl, o comportamento do 

speedup conforme aumenta o número de recursos de processamento disponíveis. 

Assim, se 5% do tempo de execução de um programa não puder ser paralelizado, o 

limite de speedup será de 20x a partir da utilização de 1024 processadores. 
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Ilustração 3.2: Limites de speedup segundo a lei de Amdahl.  

 

3.2 Programação Paralela 

Apresentamos nesta seção diversos fatores que devem ser considerados no 

projeto e desenvolvimento de programas paralelos baseado no tutorial de 

desenvolvido por Barney (2008), do Lawrence Livermore National Laboratory. 

3.2.1 Decomposição do problema 

Um dos primeiros passos no projeto de programas paralelos é a divisão do 

problema em fragmentos para distribuí-los em tarefas paralelas.  Duas formas 

comuns de realizar este particionamento são: a decomposição do domínio e a 

decomposição funcional. 

3.2.1.1 Decomposição de domínio 

O foco está nos dados, como é o caso de aplicações que recebem como entrada 

grande volumes de dados para processamento. O volume de dados é analisado e 

dividido em diversos fragmentos e cada um deles será distribuído em uma tarefa 

para processamento paralelo.  
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Ilustração 3.3: Decomposição unidimensional de domínio 

 

A decomposição de domínio pode ocorrer em uma ou duas dimensões e sob 

diversos esquemas, conforme a característica dos dados e do problema. O caso mais 

simples é em uma dimensão, quando o conjunto de dados é subdividido em 

fragmentos seqüenciais, conforme ilustiração 3.3. Ou em duas dimensões, quando por 

motivos como dependência de dados ou exploração das vantagens da localidade 

temporal da memória, o domínio é subdividido primeiro em uma única dimensão e 

estes por fim são divididos novamente considerando a outra dimensão.  

3.2.1.2 Decomposição funcional  

O foco está na divisão do problema em tarefas independentes. O fluxo do 

processamento é analisado e identificam-se as etapas independentes que podem ser 

distribuídas para o processamento paralelo. 

 
 
Ilustração 3.4: Decomposição funcional do problema 
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3.2.2 Comunicação 

A comunicação exerce um importante papel no desenvolvimento de 

programas paralelos. A leitura dos dados de entrada, a distribuição dos fragmentos 

para os nós de processamento e a consolidação dos resultados finais podem ocorrer 

de acordo com os seguintes esquemas. Comunicação implícita por referências de 

memória, como na arquitetura de memória compartilhada, ou comunicação explícita 

por passagem de mensagens, como na arquitetura de memória distribuída.  

3.2.2.1 Fatores  de consideração 

Latência vs. Largura de Banda: A latência é o tempo que uma mensagem leva 

para sair do ponto A ao ponto B. A largura de banda é a quantidade de dados que 

podem ser transferidos entre o ponto A e o ponto B por unidade de tempo. 

Comunicação síncrona e não-síncrona: Comunicação síncrona requer sinalizações 

por parte do destinatário da mensagem e por isto também é chamada de 

comunicação bloqueante. A comunicação assíncrona não requer mensagens de 

sinalização e diminui a dependência entre as entidade comunicantes e por isto é 

chamada de comunicação não-bloqueante.  

Escopo: Quanto ao escopo, além da questão do sincronismo, a comunicação 

pode ocorrer de forma coletiva (broadcasting) ou ponto-a-ponto (P2P). 

3.2.2.1 Necessidade 

Estes e outros fatores devem ser cuidadosamente estudados durante a 

implementação de programas paralelos, já que o impacto da comunicação na 

eficiência geral da aplicação é bem sensível. Por isto, deve-se considerar a tecnologia 

de comunicação, a forma de implementação e ao mesmo tempo analisar a 

performance de cada recurso de processamento para chegar-se a um esquema 

balanceado e minimizar os overheads de comunicação e de processamento. 

3.2.3 Dependência de dados 

O conceito de dependência de dados está associado a necessidade que certas 

tarefas possuem em relação a conclusão de outras tarefas. Em um pipeline, onde os 

dados seguem um fluxo passando por vários operadores, um exemplo de 
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dependência de dados acontece quando uma certa operação só pode iniciar quando o 

dado de entrada dela já tiver sido produzido por outra operação. 

A dependência de dados é uma inibidora de paralelismo e deve ser tratada 

com atenção.  

3.2.4 Balanceamento de carga 

O Balanceamento de carga está associado a distribuição de processamento 

para as tarefas de modo que os recursos de processamento apresentem tempos 

mínimos de ociosidade. Para isso deve-se levar em consideração a capacidades de 

processamento dos recursos e o grau de homogeneidade entre eles. 

De acordo com as a características das operações e dos dados a serem tratados 

o balanceamento pode ser estático ou dinâmico. No balanceamento estático cada 

recurso recebe partes uniformes de dados e no balanceamento dinâmica cada recurso 

recebe frações ajustadas de acordo com a capacidade de processamento daquele 

recurso visando sempre minimizar o tempo de ociosidade. 

3.2.5 Sincronismo 

O sincronismo está associado a diversas etapas do programa, como por 

exemplo, na divisão das tarefas e na posterior junção dos resultados, na comunicação 

entre as tarefas, nas atividades de I/O, entre outras. Para isso, utilizam-se diversas 

técnicas como o uso de barreiras, semáforos, chaves, entre outras, e que podem estar 

embutidas em bibliotecas utilizadas ou na própria linguagem de programação. 

Detalhes específicos do tipo de técnica adequada para cada problema podem ser 

encontrados em livros de programação paralela. 

3.2.6 Granularidade 

A granularidade é um conceito associado a proporção de computação versus 

comunicação. É um fator de grande importância no projeto de programas paralelos 

para evitar que sejam criados gargalos na parte de processamento como na parte de 

comunicação. 
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- Granularidade fina: o tempo de comunicação é mais sensível que o tempo 

gasto na computação. 

- Granularidade grossa: o tempo de computação é mais sensitível que o tempo 

gasto com comunicação. 

3.2.7 Comentários 

Nesta seção 3.2 vimos diversos fatores associados ou que devem ser levados 

em consideração durante o desenvolvimento de programas paralelos. Além destes 

citados aqui, diversos outros podem ser encontrados em livros de programação 

paralela. O importante é lembrar que para uma boa implementação de programas 

paralelos todos esses fatores devem ser considerados juntos e, principalmente, deve-

se conhecer detalhadamente o problema, identificando os locais onde gasta-se o 

maior tempo de processamento, os locais limitantes de otimização como gargalos, 

enfim, todos os fatores que podem ser utilizados na hora da implementação. Tudo 

isso, aliado a escolha de bibliotecas de programação e plataformas de hardware 

otimizadas contribuirão para que os programas implementados ofereçam o máximo 

de desempenho para seus usuários. 

 

3.3 Configurações Computacionais 

Apresentamos a seguir três classes de arquiteturas de memórias. Cada uma 

delas implica em um modo de programação próprio e que serão utilizados na 

definição das configurações computacionais selecionadas. 

- sistemas de memória compartilhada: múltiplas CPUs compartilham um mesmo 

espaço de endereçamento global o que implica no acesso uniforme a memória por 

todos as CPUs, recebendo por isso, a denominação de Uniform Memory Access – 

UMA. 

- sistemas de memória distribuída: múltiplas CPUs, possuindo memória e espaço 

de endereçamento independentes, são conectados por rede e compartilham dados 

com os  espaços de endereçamento das outras CPUS através de troca de mensagens 
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explícitas, recebendo por isso, a denominação de Non Uniform Memory Access – 

NUMA. 

- sistemas de memória distribuída-compartilhada: Neste esquema, também 

denominado de memória compartilhada virtual, múltiplas CPUs acessam um único 

espaço de endereçamento global virtual.  Este é um espaço de endereçamento lógico, 

e pode ser implementado a nível de hardware ou de software. 

3.3.1 Supercomputadores 

Supercomputador é um termo que surgiu a partir da década de 70 para 

representar uma classe de computadores que apresentavam capacidade de 

processamento um passo a frente das soluções existentes.   

Eles utilizam a abordagem de agregar um número grande de processadores 

em estruturas customizadas para prover alto desempenho computacional. Essas 

estruturas podem ser placas especiais que podem acomodar vários processadores e 

estas placas são concentradas em outras placas através de barramentos que podem se 

aproximar dos utilizados pela memória e o processador, atingindo assim excelente 

desempenho de comunicação, grandes quantidade de memória, espaço de 

endereçamento único, entre outras características. Geralmente os fabricantes também 

fornecem APIs próprias para programação de suas máquinas. 

3.3.1.1 Contexto Histórico 

Os primeiros supercomputadores foram projetados na década de 60 por 

Seymour Cray. Na década de 70 ele fundou sua própria companhia, a Cray Research, 

e dominou o mercado até a década de 80, quando surgiram diversos competidores 

menores. Em meados da década de 90 esses competidores menores foram compradas 

por companhias como a Cray, HP, IBM, interessadas em seu expertise. Hoje estas 

companhias dominam o mercado e suas soluções são baseadas no uso de 

componentes da indústria de massa como processadores, memórias, e o uso de 

estruturas customizadas de interligação e programação. 

3.3.1.2 Características  
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Supercomputadores apresentam poder de processamento a frente de qualquer 

outra solução computacional. Devido as suas características estruturais eles são 

alocados em ambientes especialmente projetados para fornecer grandes quantidades 

de energia, refrigeração. Na ilustração 3.5 estão representados dois 

supercomputadores que estão entre os mais rápidos do mundo. Hoje eles apresentam 

desempenho computacional na casa dos petaflops.  

  

Ilustração 3.5 Supercoputadores utilizados em aplicações de bioinformática. A esquerda o 
IBM BlueGene/P hospedada no Lawrence  Livermore National Laboratory e a direita 
supercomputador Cray XT5. Os dois figuram no topo da lista dos supercomputadores mais 
rápidos da atualidade e já foram testados em aplicações de bioinformática. 

Atualmente a indústria de supercomputadores têm percebido que nenhum 

processador único é o melhor para todos os tipos de computação. Assim, surge um 

segmento de combinar em um único sistema processadores tradicionais, aceleradores 

gráficos de alto desempenho e FPGAs para que juntos sejam utilizados de forma 

eficiente no processamento de programas paralelos. 
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Ilustração 3.7 O supercomputador de mesa CRAY CX1. Esta configuração representa uma 
tendência na área de supercomputação pois permite ser configurado de forma flexível 
acrescentando até 4 blades internas que utilizam GPGPU, CPUs ou STORAGE, não 
necessitam de sistemas de refrigeração externos e apresentam baixo consumo de energia.   

 

 

3.3.2 Clusters 

Cluster computacional pode ser definido como um sistema computacional 

construído através do acoplamento de computadores independentes através de rede 

e software, constituindo uma única estrutura computacional. Eles possuem 

aplicações como construção de Sistemas de Alta Disponibilidade (através do uso 

redundante de recursos) ou Sistemas de Alto Desempenho (pelo uso combinado de 

recursos). 

 

 

3.3.2.1 Contexto Histórico 

O primeiro cluster computacional foi construído em 1994 como uma 

alternativa de melhor custo/benefício aos supercomputadores da época. O protótipo 

inicial consistia de 16 computadores 486 DX4 conectados por uma rede ethernet. Essa 

idéia de construção baseado em componentes comprados em prateleiras 

(Commodity Off the Shelf - COTS), sem a necessidade de equipamentos especiais foi 

um grande sucesso e logo foi usado pela NASA e comunidades acadêmicas e 

científicas internacionais. 

Os fatores que impulsionaram essa abordagem foi que a indústria voltada a 

usuários domésticos, por apresentar grande competitividade, faz com que os preços 

sejam reduzidos em relação a ramos especializados e assim viabiliza a construção de 

estruturas computacionais de baixo custo e grande poder de processamento. Além 

disso, surgiram diversas bibliotecas de código aberto para a construção destes 

sistemas como o MPI e o PVM. 
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Ilustração 3.6 Configurações computacionais baseadas em clusters. Á esquerda um exemplo 
de cluster Beowulf construído a partir de componentes de prateleira e a direita o cluster Green 
Destiny utilizado no teste da implementação paralela do algoritmo de alinhamento de 
sequências mpiBLAST.   

 

3 .3.2.2 Características  

A idéia lançada pela construção dos primeiros cluster computacionais 

motivou a criação de uma indústria voltada a construção de dispositivos 

especializados como redes de alto desempenho, switchs, racks, de modo que hoje os 

clusters apresentam grande poder de processamento, e uma diversidade de modos 

de configuração. Na ilustração 3.6 observa-se dois clusters computacionais. A 

esquerda está os chamados cluster de classe 1, construídos a partir de componentes 

voltados a usuários domésticos comprados em lojas de informática. A direita está um 

cluster de classe 2, uma versão mais robusta construída a partir de dispositivos 

especializados mas seguindo a mesma lógica de construção. 

3.3.3 Aceleradores em hardware e FPGAs 

Os Field Programmable Gate Arrays – FPGAs representam uma classe de 

circuitos integrados projetados para serem configurados pelo usuário após a sua 

fabricação, ao contrário, de outras classes de circuitos integrados, como os ASICs, 

que saem de fábrica já programados e não podem ser modificados.  

Os FPGAs apresentam diversas vantagens em relação a outras alternativas 

baseadas em hardware, como por exemplo, diminuição do time-to-market, utilização 

bastante flexível e custo de desenvolvimento menor. 
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A programação destes dispositivos é feita através de linguagens de descrição 

de hardware (Hardware Description Language – HDL) como a Verilog e a VHDL, que 

são linguagens de baixo nível, exigem conhecimento especializado e mesmo com o 

uso de ferramentas apropriadas tornam o processo de programação mais lento do 

que a programação por linguagens de alto nível. 

3.3.3.1 Contexto Histórico 

O primeiro FPGA comercial, o modelo XC2064 foi desenvolvido pela XILINX 

e posto no mercado em 1985. De lá para cá o número de gates (portas) acompanhou o 

mesmo crescimento exponencial que outras áreas de circuitos digitais 

experimentaram, saltando da casa de unidades de milhares de portas em 1985 para a 

casa de milhões de portas atualmente. 

3.3.3.2 Características  

São adequados a áreas de aplicação que exploram o caráter massivamente 

paralelo dessas arquiteturas através do deslocamento de trechos de programas de 

grande intensidade computacional para o processamento paralelo no FPGA. Devido 

também a esse caráter massivamente paralelo eles permitem alcançar um 

considerável desempenho de throughput com baixas taxas de clock, na casa dos MHz, 

e baixo consumo de energia. 

Os pontos negativos estão associados a complexidade de programação e 

modificação de algoritmos nestes dispositivos. Isso é um dos fatores que limita sua 

expansão no mercado da computação de alto desempenho. 

  
Ilustração 3.7 Aceleradores FPGA de bioinformática da TimeLogic  biocomputing solutions. 
Apresentam implementações proprietárias para os algoritmos HMMER e BLAST com grande speed-
up em relação a execução em CPU e baixíssimo consumo de energia. 
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3.3.4 Processadores gráficos (GPUs) 

Um conceito relativamente novo no cenário das configurações computacionais 

de alto desempenho tem sido a utilização do poder computacional dos processadores 

gráficos das placas de vídeo para executar classes de aplicações de alta demanda 

computacional de uso geralmente científico. Isso só se tornou possível graças as 

iniciativas por parte dos fabricantes de placas aceleradoras em fornecer APIs de 

programação nativas e focar o desenvolvimento dos novos hardwares nos aspectos 

programáveis destas placas, criando assim o conceito de General Purpose Graphics 

Processing Units – GPGPUs, que é justamente a utilização destas placas para 

computação de uso geral. 

Há seis anos atrás as GPUs eram processadores de função fixa, construídos em torno 

do pipeline gráfico [...] Desde aquele tempo, a GPU tem evoluído em um poderoso 

processador programável com interfaces de programação de aplicações (APIs) e foco 

nos aspectos programáveis da GPU. (OWENS, JOHN D. et al, 2008, p. 1, tradução 

nossa) 

 

No início a programação desta placas era um exercício puramente acadêmico 

já que exigia grandes doses de abstração para utilizar os conceitos de renderização 

gráfica para processamento de uso geral. No entanto, conforme foram se 

demonstrando as possibilidades de utilização e o poderoso poder computacional 

disponível chamou-se a atenção de um segmento da comunidade científica que têm 

ajudado a tornar cada vez mais viável a programação destas placas. Hoje diversas 

aplicações de uso científico já foram implementadas utilizando GPUs e apresentaram 

resultados surpreendentes se comparados com o uso de CPUs. Para isto basta 

imaginar como os games puderam evoluir depois que o processo de renderização foi 

transferido para as placas aceleradoras gráficas. 

3.3.4.1 Contexto Histórico 

O termo GPGPU foi cunhado por Mark Harris em 2002 e ele criou o site 

GPGPU.org quando identificou uma certa tendência na utilização de GPUs para 
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aplicações não gráficas. Hoje este site é um destino comum de desenvolvedores e 

pesquisadores interessados em obter informações sobre GPGPU.  

  

Ilustração 3.8 Ilustração das placas GPGPU da NVIDIA e da AMD. São especificamente 
projetadas para oferecer o poder computacional das placas aceleradoras gráficas a 
aplicações computacionais gerais. À esquerda está o modelo TESLA c870 da NVIDIA e à 
direita o modelo FireStream 9270 da AMD. 

3.3.4.2 Características  

A programação de uso geral das GPUs criou um segmento de mercado pelas 

principais fabricantes de placas gráficas NVIDIA e ATI. Elas oferecem, além das 

placas gráficas tradicionais capazes de serem programadas pelas suas APIs, placas 

específicas para ser utilizadas como co-processadoras de alto desempenho. Existem 

até mesmo soluções das próprias fabricantes baseadas em clusters computacionais 

construídos pela agregação de GPUs gerando um poder computacional na casa dos 

TFLOPs. 

3.3.5 Malhas computacionais (Grids) 

Grid computacional, malha computacional, computação em grade, são 

sinônimos para o conceito de estruturas computacionais de larga escala constituídas 

a partir do compartilhamento colaborativo de recursos (dinâmicos, heterogêneos 

e/ou remotos), como processamento, armazenamento e instrumentação. 

Em [12] define-se uma checklist com as características que se deve verificar 

para que uma determinada configuração computacional possa ser caracterizada 

como um grid computacional. Isso foi necessário já que o termo grid começou a ser 

empregado em diversos contextos de maneira incontrolada contribuindo para a 

dissipação de uma interpretação errada do conceito. Naquele documento são 
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fornecidos exemplos de nomes de produtos comerciais, entre outros, que utilizam 

inadequadamente o conceito de grid. 

3.3.5.1 Terminologia 

Definimos abaixo termos associados ao conceito de grids computacionais: 

- Virtual Organization: Está associado as relações dinâmicas de 

compartilhamento para um objetivo comum que se estabelecem entre coleções de 

indivíduos, instituições e recursos. Apresentam variações quanto ao número e tipo 

de participantes, os tipos de atividades, duração e escala de interação e recursos. No 

entanto, apresentam uma série de requisitos semelhantes como a fornecimento 

condicional de acesso a recursos através de políticas locais de quando, onde e o que 

pode ser feito. Diversos outros requisitos são definidos de forma a capacitar grupos 

de organizações e/ou indivíduos compartilharem recursos de maneira controlada e 

de modo que todos colaborem para atingir um objetivo comum[9].  

- Grid testbed:  Conceito associado a implementação de um grid. Diz-se que tal 

configuração é um grid testbed quando ela está operacional para uso ou testes.  

- Virtualization: É o processo de transformação de recursos físicos em recursos 

lógicos visando a agregação destes recursos no grid. 

- Grid portal: Interfaces de usuário para implementações de grid. Geralmente 

os middlewares de grid oferecem serviços de execução e monitoração de serviços de 

usuário via linha de comando. No entanto, estas interfaces requerem certo grau de 

conhecimento e assim a construção de grid portals enfoca na criação de interfaces 

gráficas de usuários, geralmente interfaces web, e que abstraiam comandos para 

submissão e gerência de tarefas e recursos.  

- Middleware: Do ponto de vista de arquitetura em camadas o middleware é 

uma camada de software que se situa entre as aplicações de usuário e a plataforma 

de execução. Ele cria para as aplicações de usuário uma abstração da plataforma de 

execução de modo que possa ser instalado em diversas plataformas sem que isso 

implique em modificações para as aplicações de usuário. Usualmente também 

implementa serviços comuns que aplicações de usuários necessitam. 
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3.3.5.2 Contexto Histórico 

Ian Foster, um dos criadores da idéia, vê a tecnologia de grids computacionais 

na visão de uma infraestrutura e não apenas como uma tecnologia de propósito 

específico como são os clusters, supercomputadores e demais dispositivos voltados 

para processamento, armazenamento ou visualização.  

Segundo ele, por volta de 1910, a geração de eletricidade era possível e 

diversos aparelhos elétricos foram se desenvolvendo. No entanto, a revolução 

aconteceu quando criou-se a tecnologia de malhas de geração de energia elétrica e 

sua associada tecnologia de transmissão e distribuição.  Desse modo, não era mais 

preciso montar e manter o seu próprio gerador e assim o acesso a energia elétrica se 

tornou possível de forma padronizada, confiável e de baixo custo. Energia, que antes 

era obtida por meio de esforço humano e de animais, das rodas de água, motores a 

vapor, velas, e hoje são universalmente acessíveis. 

Com essa analogia criou-se o nome e a conceito de grids computacionais. Hoje 

existe um custo alto na aquisição de recursos de processamento de alto desempenho 

e ainda uma necessidade de manutenção que vai desde a construção de estruturas de 

refrigeração, instalação elétricas de alta potência, pessoal especializado, etc. Além 

disso, hoje temos no mundo milhares de sistemas computacionais de alto 

desempenho para uso específico sem falar dos milhões de computadores pessoais 

conectados pelo mundo inteiro através de redes, como a internet, e apresentam poder 

computacional maior que supercomputadores do passado.  Para complementar, 

diversos estudos feitos em cima na taxa de utilzação da capacidade destes recursos 

dizem que aproximadamente apenas 30% é usado. 

3.3.5.3 Arquitetura 

A arquitetura de grids computacionais prevê componentes com as seguintes 

funções: 

- Segurança: trata de questões como geração de credenciais de acesso para 

usuários, autenticação e autorização de acesso. 
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- Gerenciamento de dados: captura, integração, replicação e transferência de 

dados. 

- Gerenciamento de execução: descoberta de recursos, submissão e 

acompanhamento de tarefas. 

- Serviços de informação: criação de índices para registro e consulta de 

serviços. 

- Hospedagem de serviços: contêiners de hospedagem que oferecem de forma 

transparente suporte a segurança, descoberta e gerenciamento dos serviços de 

usuário hospedados. 

De um outro angulo pode-se descrever sua arquitetura baseando-se em 

camadas. Cada camada realiza funções semelhantes e é formada por componentes 

que se relacionam para prover serviços as camadas superiores. As mais altas são 

centradas na experiência do usuário, as mais baixas lidam com questões de hardware 

e comunicações.  

A camada de nível de usuário se preocupa em oferecer a interface de interação 

do grid para o usuário final. As funções principais são o envio, monitoração, e 

gerenciamento de tarefas submetidas, monitoração dos recursos do grid, etc. O foco 

esta na transparência deste serviço para isso utilizam-se scripts que por exemplo 

geram um arquivo de descrição de execução de tarefa. A interface gráfica web é a 

mais adequada para este tipo de instalação uma vez que podem ser acessadas de 

qualquer lugar e não é necessário instalações ou recursos por parte do computador 

que está sendo utilizado para o acesso. 

A camada de nível de middleware se preocupa em gerar toda a abstração, 

visão lógica e agregada e gerenciamento de recursos que o usuário utilizará. Faz 

interface com as camadas de sistema operacional e hardware. Esta camada possui um 

especial interesse pela comunidade internacional. Foi proposta uma padronização 

pelo Global Grid Forum – GGF denominada Open Grid Services Architecture – 

OGSA. O GGF é uma entidade representante de mais de 200 intituições de 50 países 

no mundo ligadas e interessadas na tecnologia de grid.  
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Ilustração 3.9 Representação esquemática de um grid computacional. Busca-se ressaltar o 
fator de heterogeneidade de recursos e a abrangência mundial. 
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4. Proposta 

Apresentamos agora a proposta deste trabalho. Inicialmente apresentamos 

casos de estudo de arquiteturas computacionais utilizadas por aplicações de 

bioinformática. Analisamos os fatores mais importantes referentes a estas 

arquiteturas, as otimizações realizadas e resultados alcançados. Fechamos este 

capítulo com uma análise dos resultados mostrados e apresentamos como a algumas 

tendências, como exemplo a tecnologia de grids computacionais, poderão utilizar-se 

da grande quantidade de configurações computacionais independentes espalhadas 

pelo mundo para compor algo muito mais valioso que a simples soma das partes. 

 

4.1 Casos de estudo 

Os casos de estudo apresentados são baseados em publicações que retratam as 

evoluções que diferentes aplicações sofreram, em diversos momentos, para oferecer 

melhores condições de execução. Assim, não se de deve utilizar estes dados com o 

objetivo de avaliar qual é a melhor configuração para cada tipo de aplicação, já que 

os resultados reportados por cada delas ocorreram em contextos (cronológicos, 

tecnológicos e de função) diferentes e nem as condições de execução, nem as versões 

das aplicações foram as mesmas. 

A idéia é mostrar a diversidade e o avanço contínuo que é feito em cima destas 

aplicações com o objetivo de acompanhar a acentuada demanda causada pelo 

crescimento das bases de dados biológicas. Isso servirá de base na seção 4.2 para 

mostrar que a evolução é contínua e independente e assim os grids computacionais 

serão sempre beneficiados por isso. 

4.1.1 Execução local (estação de trabalho) 
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Vamos utilizar como referência a implementação BLAST da NCBI1 testada 

pelo  mpiBLAST, que será apresentado na próxima seção.  

No experimento eles utilizaram para benchmark, um caso real, típico de 

utilização de consulta, cujas especificações estão detalhadas na tabela abaixo:  

 Base de dados Consulta 

Nome nt Bactéria e.chrysanthemi 

Tamanho 14 GB (não formatado) 300 KB 

Tabela 4.1: Especificação da consulta BLAST utilizada nos testes. 

 

Na execução local observa-se uma drástica deterioração do desempenho 

quando o tamanho do banco de dados excede o tamanho da memória primária 

disponível. Isso ocorre pelo I/O gerado na paginação do banco de dados no disco. 

Este efeito é explorado pelo mpiBLAST através da técnica de decomposição de 

domínio e distribuição entre os nós de processasmento. 

Para efeitos de referência, uma execução local do NCBI Blast utilizando a 

especificação da tabela 4.1 gasta aproximadamente 22 horas para ser finalizada. 

4.1.2 Cluster computacional 

A implementação selecionada para este tópico, o mpiBLAST[], foi 

desenvolvido inicialmente pelo Instituto Politécnico da Universidade da Virginia, em 

meados de 2003, como uma implementação paralela alternativa a versão seqüencial 

do BLAST e hoje é um projeto open-source mantido por uma comunidade de 

colaboradores e desenvolvedores de diversas áreas e nacionalidades. 

Entre as técnicas de otimização utilizadas por este algoritmo estão à utilização 

do protocolo de troca de mensagens MPI (Message Passing Interface) e a  paralelização 

do processamento através da segmentação do banco de dados. 

O MPI é uma biblioteca de troca de mensagens voltada à programação de 

sistemas paralelos de alto desempenho com foco em clusters e supercomputadores. 

Por ser concebida para este propósito, ela é a base de implementação do mpiBLAST e 

                                                
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/download.shtml 
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responsável por grande parte do desempenho e portabilidade associada a esta 

implementação. 

Já a fragmentação do banco de dados, consiste em dividir o banco de dados 

em partes e distribuí-las para serem executadas paralelamente em cada nó de 

processamento disponível. Dessa forma a quantidade de dados a ser processada por 

cada nó diminui e ganha-se, com isso, a diminuição do tempo de processamento da 

tarefa. Esta é a técnica de decomposição de domínio vista na seção 3.4.1. 

 Devido a estas e outras vantagens o mpiBLAST pode alcançar um speed-up 

superlinear e por isto ganhou bastante popularidade entre os membros da 

comunidade de bioinformática que precisam de uma implementação do BLAST de 

alto desempenho. 

Os principais problemas relatados por esta implementação estão relacionados 

a perca de desempenho por I/O quando o tamanho de cada fragmento do banco de 

dados se torna maior do que a memória disponível do nó de processamento em que 

ela foi alocada. Este problema foi reduzido com uma otimização do mpiBLAST 

denominada pioBLAST, que introduziu o particionamento flexível do banco de 

dados, acesso concorrente aos arquivos compartilhados e caching de arquivos e 

resultados intermediários. 

Os limites da sua escalabilidade superlinear começam a aparecer quando se 

aumenta muito o número de nós de processamento. Gera-se assim um overhead no 

início, na hora de gerar os fragmentos, e no final, na hora de consolidar os resultados 

parciais. 

Performance 
Arquitetura Processadores Memória Comunicação 

GFLOPS WATTS COOLING 

Bladed Beowulf Cluster 
240 

Transmeta 
667MHz 

x x 38.9 5200 w X 

Tabela 4.2: Configuração computacional do cluster Green Destity 

 

 

Runtime 
Referência Atual 

SPEED-UP 

48 hs 10 min 305x 
Tabela 4.3: Desempenho do mpiBLAST no cluster GreenDestiny.  
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4.1.3 Supercomputador 

Neste tópico tratamos da mesma implementação do  mpiBLAST apresentado 

no tópico 3.1.2. Desta vez ele foi executado no mais rápido supercomputador do 

mundo do ano de 2004, o  Blue Gene/L da IBM, e os resultado apresentados são 

baseados no artigo[24] da Conferência Internacional em Computação de Alto-

desempenho, Redes, e Armazenamento de 2008 (IEEE/ACM SC2008). 

Um dos objetivos dos autores era avaliar a performance do mpiBLAST em 

ambientes com um número muito elevado de processadores, como é o caso dos 

supercomputadores. Para isto, e sabendo das características do BlueGene/L, os 

autores efetuaram outras otimizações de modo a levar em conta o elevado número 

de processadores. 

Eles incluíram a paralelização da consulta junto com as demais otimizações já 

realizadas para os clusters. Assim, eles dividiam o bando de dados em um número 

ótimo de fragmentos, chamando isso de grupo e replicavam esses grupos várias 

vezes de modo a maximizar a utilização do grande número de nós de 

processamento. Assim cada um destes grupos recebia um fragmento da consulta de 

entrada e com esta otimização aumentava-se muito o throughput e diminuía-se o 

runtime das tarefas. 

Em resumo, o mesmo teste usado no Green Destiny apresentado na seção 3.1.2 

foi executado em 71 segundos usando apenas 512 nodos dos 4096 do 

supercomputador. 

Runtime 
Referência Atual 

SPEED-UP 

48 hs 71s 3000x 
Tabela 4.4: Desempenho do mpiBLAST no supercomputador IBM Blue Gene/L. 

 

 

4.1.4 Aceleradores em hardware e FPGAs 

A primeira implementação de acelerador em hardware do BLAST foi 

introduzida em 1993 por (Singh et al, 2003). 
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DeCypher é uma solução modular, proprietária, desenvolvida pela TimeLogic2 

biocomputing Solutions que acomoda em uma única estrutura de rack até 10 nodos 

(em forma de blade) e 20 aceleradores FPGA SeqCruncher. 

A proposta deles é oferecer uma solução customizável que possa ser 

configurada por módulos de software e hardware, atendendo as necessidades 

imediatas do interessado dentro dos seus limites orçamentários. Por ser um produto 

comercial, oferece treinamento, contrato de suporte, assistência técnica e outros 

benefícios.  

 

 
Ilustração 4.1: Desempenho comparativo de utilização do sistema DeCypher em 2 cenários 
diferentes mostrando o ganho de performance obtido com o uso deste produto em relação a outras 
tecnologias. 

 

 
Ilustração 4.2: Desempenho comparativo de utilização do sistema DeCypher em 2 cenários 
diferentes mostrando o ganho de performance obtido com o uso deste produto em relação a outras 
tecnologias. 

                                                
2 http://timelogic.com/dechypher_intro.html 



 

 

44 

 

Estes resultados são a primeira vista bastante atraentes, principalmente se 

considerar os custos de manutenção aos outros sistemas que trariam uma 

performance equivalente. No site do fabricante é possível obter outras analogias 

inclusive com informações dos custos e economias gerados. 

No entanto, soluções comerciais não costumam apresentar um bechmarking 

que leve em consideração otimizações por parte do outro sistema comparado. Como 

vimos nas seções sobre supercomputadores e cluster diversas técnicas devem ser 

utilizadas de modo a utilizar todo o potencial destas configurações. Ainda sim, os 

resultados são bastante atrativos. Como foi demonstrado nas primeiras 

implementações em hardware dos algoritmos de alinhamento de seqüência, os 

speedup conseguidos eram realmente elevados. 

Apesar do excelente custo/benefício o grande empecilho quando se fala de 

FPGAs, principalmente em soluções abertas, é que sua programação requer 

conhecimento muito mais especializado. Além do perfeito entendimento do 

algoritmo deve-se dominar a linguagem de programação destes dispositivos, as 

chamadas linguagens de descrição de hardware (Hardware Description Language – 

HDL). Esta linguagem especifica formalmente a lógica digital que irá ser configurada 

na placa FPGA e por não ser uma linguagem de alto nível, como a maioria das 

linguagens que os programadores estão habituados a programar, a produtividade se 

torna menor e requer pessoal especializado. 

Por estes motivos, esta tecnologia é desenvolvida principalmente por 

empresas comerciais, como é o caso da Timelogic, mas não é uma boa medida para 

organizações que necessitam de soluções mais abertas. No entanto, algumas 

iniciativas estão surgindo no sentido de compartilhar implementações em FPGA de 

diversos algoritmos, entre eles de bioinformática. Este é o intuito da iniciativa 

openfpga.org que reúne a participação de mais de 200 instituições e de 40 países que 

colaboram no sentido de tornar mais viáveis as implementações em FPGA. 

4.1.5 Processadores gráficos - GPUs 
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Apresentamos aqui duas aplicações de bioinformática desenvolvidas em 

conjunto pelos grupos de Biofísica Teórica e Computacional e o Laboratório de 

Programação Paralela, ambos da Universidade de Illinois e que estão sendo 

adaptadas para utilizar a tecnologia de GPGPU e alcançar níveis de aceleração 

bastante elevados. 

A primeira aplicação a ser revista é o premiado pacote de simulação de 

dinâmica molecular NAMD (Nanoscale Molecular Dynamics), introduzida em 1995. 

Em resumo esta aplicação permite modelar complexos sistemas biofísicos compostos 

por moléculas complexas, com possibilidade da escolha da solução em que as 

moléculas serão colocadas, interação com o modelo, com a adição de íons, enfim, 

simulação de diversas condições. A simulação é discretizada em pequenos passos de 

nanosegundos e exige a atualização de todas as forças e variáveis do modelo 

simulado a cada um destes passos. Várias simulações realizadas com o NAMD 

reportaram a utilização de modelos com mais de um milhão de átomos, graças a 

capacidade de sistemas de computação de alto desempenho e as otimizações deste 

pacote. 

 

EXPERIMENTO SPEED-UP SOFTWARE 

Molecular dynamics 20X NAMD 
Molecular Orbital Display 125X VMD 
Íon Placement 100X VMD 
Multi-GPU Coulomb Summation >100X VMD 
Tabela 4.5: Speedup de GPUs sobre CPUs. Resultados obtidos de [23] sobre o speedup alcançado 
por algumas aplicações Pelo processamento em GPUs  ao invés de CPUs. 

 

4.1.6 Computação distribuída 

O projeto folding@home, da Universidade de Stanford, é um exemplo de 

como problemas que eram tidos como intratáveis hoje estão sendo processados 

graças a descoberta de novas técnicas que exploram a computação distribuída. 

O projeto se concentra no uso de simulação molecular para determinar a 

estrutura tridimensional de proteínas a partir da sua seqüência uni-dimensional de 
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aminoácidos. Este processo é conhecido como dobramento de proteínas e é 

extremamente custoso do ponto de vista computacional. 

Mesmo para uma proteína relativamente pequena, a simulação de um único 

nanosegundo pode levar um dia inteiro de processamento em um computador 

rápido e milhões de passos destes são necessários para observar o dobramento 

completo de uma única molécula de proteína [...] . (BOIC.COM, 2004, tradução 

nossa) 

Devido as características que envolvem a simulação molecular, onde uma 

única molécula composta por milhares de átomos e forças eletrostáticas inter-

relacionadas torna este tipo de problema difícil de ser paralelizado. A sacada do 

projeto folding@home surgiu da constatação que o tempo total de simulação é 

dominado por intervalos longos de espera a eventos raros que influenciam o 

próximo estado da simulação. Assim, criaram um algoritmo que distribui a milhares 

de computadores voluntários uma configuração molecular do sistema simulado com 

o mesmo conjunto de coordenadas mas diferentes velocidade para cada átomo. 

Assim todos os recursos trabalham de forma independente até que um deles, após 

um tempo considerável, encontra um estado de baixa energia aceitável e assim todos 

os outros recursos são notificados e um novo passo começa a ser calculado.  

Esta abordagem consegue atingir um grau de escalabilidade quase linear. 

Logo no início, em 2001, o projeto conseguiu quebrar um recorde simulando 38 

microsegundos de um dobramento da proteína beta-haipin. O recorde anterior era de 

1 microsegundo e gastou meses de processamento em um supercomputador Cray. 

Hoje, o projeto folding@home possui um poder computacional, para este tipo 

de aplicação, maior do que qualquer supercomputador. São mais de 328.285 CPUs 

ativos gerando 8.237 x86 TFLOPs, sendo que cerca de 95% desse poder 

computacional é doado por placas aceleradoras gráficas e processadores cell do 

Playstation 3. 

 

4.1.7 Grids Computacionais 
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A tecnologia de grids computacionais está se desenvolvendo no mundo 

através de iniciativas e patrocínios de governos e instituições de pesquisa. Alguns 

destes grids possuem uma área de aplicação específica e outros apresentam um 

caráter mais generalista servindo mais como uma infra-estrutura de execução de 

aplicações de alto desempenho. Listamos abaixo alguns destes grids computacionais 

já em produção.  

- MyGrid: Implementação de grid computacional na área de bioinformática 

com o fornecimento de uma linguagem visual própria para criação e composição de 

tarefas de processamento. É aberto a qualquer pesquisador da área de bioinformática 

e permite que qualquer um crie tarefas para serem executadas de maneira simples e 

rápida sem conhecimento de detalhes de implementação. Cada tarefa é dividida em 

processos distintos que são encapsulados como serviços web e disponibilizados para 

toda comunidade. É possível acompanhar informações de cada tarefa como o estado 

de cada processo (agendado, em execução, finalizado) entre outros indicadores. É 

possível também o uso de recursos locais para execução desde que sejam 

disponibilizados na forma de webservices. 

- OurGrid: Implementação de grid computacional do tipo P2P onde a 

possibilidade de colaboração é aberta para qualquer pessoa. Existe uma política de 

compartilhamento do tipo "quanto mais processamento você doar mais você poderá 

requisitar quando desejado". Quando um projeto é incluído é possível acompanhar 

informações do tipo: listagem de todos os chamados peers do projeto (recursos), 

número de máquinas do peer, máquinas ociosas, máquinas ocupadas, máquinas 

compartilhadas recebidas e doadas, etc. 

- caBIG: Implementação de grid computacional denominado Cancer Biomedical 

Informatics Grid do National Cancer Institute dos Estados Unidos e de grande projeção 

mundial na área de informática médica sobre de câncer. Possui uma arquitetura 

totalmente orientada a serviços, construída sob o middleware Globus Toolkit versão 

4.0 e segue diversas especificação de padrões definidos pela comunidade 

internacional de grids. A associação de centros de pesquisa com esta instituição é 

feita através de vínculos de pesquisa. 
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- TeraGrid: Implementação de grid computacional de pesquisa científica geral 

formado por 11 instituições parceiras conectadas através de uma rede de 

comunicação de alta performance. O foco deste grid é o fornecimento de uma de 

computação de alta performance distribuída, reunindo centros de computação de 

alto desempenho espalhados pelos Estados Unidos. Atualmente este grid possui 

capacidade computacional de 1 petaflop e 30 petabytes de capacidade de 

armazenamento. 

- SINAPAD: Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, é uma 

infra-estrutura computacional, geograficamente distribuída, instituída pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e é constituído por 8 unidades denominadas 

“Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenhos (CENAPADs)” 

operadas pela UFRGS, UFMG, UFC, UNICAMP, UFRJ, UFPE, INPE e LNCC. Este é 

um projeto nacional cujo objetivo é fomentar e apoiar o avanço do conhecimento 

científico e tecnológico por meio da oferta de serviços de Processamento de Alto 

Desempenho ao Sistema Nacional de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, o 

governo e empresas. Atualmente o SINAPAD possui capacidade de 2 Petabytes de 

armazenamento e 7,5 TeraFlops de processamento. 

 

4.1.8 Locação de recursos 

Uma nova tendência está na locação de computação de alto desempenho no 

que se chama de Computing on Demand. Um destes serviços, da IBM3, oferece, através 

de uma assinatura, acesso flexível aos seus recursos computacionais, cobrando de 

acordo com o tempo e quantidade de recursos usados.  

Para vender este serviço, eles exploram a idéia da necessidade por poder de 

processamento e dos benefícios que isso traz. Em seguida dizem que nem sempre o 

que se deseja em termos de poder computacional é o que se pode obter com os 

orçamentos limitados do mundo real além de que uma vez adquirida uma estrutura 

computacional de alto desempenho ela terá períodos de uso intenso e períodos de 

                                                
3 http://www-03.ibm.com/systems/deepcomputing/cod/index.html 
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sem nenhuma utilização resultando em dinheiro parado que poderia ser gasto em 

outra área crítica do negócio.  

No caso da IBM, existem hoje sete centros de Computação sob Demanda - 

CoD, acesso a 10.000 processadores de clusters e 50 terabytes de armazenamento, 

tudo isso interconectado com redes de alto desempenho. 

A assinatura deste serviço compreende no pagamento de uma taxa anual que 

dará direito a um link VPN a um dos centros CoD da IBM e a partir daí o cliente 

escolhe um entre diversos planos flexíveis de custo de processamento e 

armazenamento e basta encaminhar suas submissões e pagar pelo tempo de uso e 

pelo armazenamento ocupado. 

 

4.2 Resumo e Análise 

4.2.1 Comentários sobre os casos de estudo 

Na seção 4.1.1 apresentamos a execução do programa de alinhamento de 

seqüências blast em uma workstation com uma única CPU,  para fins de referência e 

comparação com as demais configurações. Nesta configuração não foi utilizada 

nenhuma técnica de paralelização já que não era esse o propósito. Os resultados 

obtidos são bastante satisfatórios quando o tamanho da base de dados pesquisada 

cabe inteiramente na memória principal da máquina.  No entanto, conforme vai 

ultrapassando o tamanho da base de dados em relação a capacidade da memória 

principal observa-se uma degradação bastante perceptível do desempenho devido a 

paginação da base de dados e ocorrência de I/O com a memória secundária (HD). 

Apesar disso, para necessidades específicas, o uso de uma workstation adequada pode 

satifazer as necessidades do usuário. Para efeitos de referência, a execução da 

consulta BLAST especificada na Tabela 4.1 gasta 48hs para ser concluída nesta 

configuração computacional. 

 Na seção 4.1.2 apresentamos a execução do programa de alinhamento de 

seqüências blast na configuração do cluster computacional Green Destiny com 240 

processadores Transmeta 667 MHz e performace do cluster teórica de 38.9 GFLOPs. 
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Foi utilizada a técnica de decomposição de domínio (seção 3.2.1) no que eles 

chamaram de fragmentação do banco de dados e a execução da consulta BLAST 

especificada na Tabela 4.1, que na configuração monoprocessada gasta 48hs, no 

cluster gastou apenas 10 minutos apresentando speedup de 305x. A escalabilidade 

foi superlinear até o número aproximado de 128 processadores e começou a 

apresentar degradação a partir de deste número. A causa apontada estava no 

número de fragmentos do banco de dados utilizados. 

Na seção 4.1.3 apresentamos a execução do programa de alinhamento de 

seqüências blast na configuração do supercomputador Blue Gene/L da IBM com 

4096 processadores. Foram utilizadas as técnicas de fragmentação do banco de dados 

e fragmentação de consulta para que pudesse escalar para o grande número de 

processadores e a execução da consulta apresentada na 4.1.1 gastou apenas 1 minuto 

apontou um speedup de 3000x e utilizando apenas 512 nós do supercomputador. 

Apresentou escalabilidade linear até o número de 511 fragmentos e após esse 

número começou a degradar-se. A causa apontada foi que junto com o número de 

fragmentos aumentava também o número de arquivos intermediários e resultados 

para ser recombinados e assim, o tempo a ser processado de cada fragmento se torna 

menos significante que os overheads de recombinação de resultados. 

Na seção 4.1.4 apresentamos a execução do programa de alinhamento de 

seqüências blast configurado em uma solução proprietária baseada em FPGAs. É 

ressaltado o baixo custo operacional da solução em FPGA. Comparam-se o produto 

DeCypher com um cluster de 32 nós, com oito núcleos por nó, ambas soluções com 

preços equivalentes. O DeCypher além de efetuar comparações genômicas 4,5x mais 

rápido que o cluster apresenta um custo operacional  com energia e refrigeração 30x 

menor. 

 Na seção 4.1.5 apresentamos a execução do programa de simulação de 

dinâmica molecular NAMD e o programa de visualização VMD utilizando como 

meio de processamento placas aceleradoras gráficas (GPUs) com centenas de núcleos 

de processamento paralelo. Foram utilizadas técnicas de decomposição funcional e 

os resultados apontara um speedup de 20x para o software NAMD e sempre maior 

do que 100x para o software VMD.  
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Na seção 4.1.6 apresentamos alguns resultados do projeto folding@home 

destinado a simulação do dobramento de proteínas numa estrutura global de 

computação distribuída. A viabilização de um programa deste tipo, de granularidade 

fina, foi possível através da implementação de uma nova abordagem para o 

algoritmo baseado nas observações apresentadas naquela seção. Hoje o 

folding@home agrega recursos de diversas arquiteturas como x86, playstations, e 

GPUs totalizando uma performance de 8.2 petaflops (outubro 2009) através do 

compartilhamento colaborativo de 328.285 CPUs. 

 

4.2.2 Análise do estudo 

Pode-se observar, pelos casos estudados, que os maiores ganhos de 

desempenho estão relacionados a tecnologias distribuídas e colaborativas, como é o 

caso do projeto folding@home que possui um poder computacional de 

aproximadamente 8 petaflops, em grande parte obtido pela colaboração de recursos 

não convencionais como aceleradores gráficos e vídeos games. Também existe um 

certo direcionamento por parte dos fabricantes de supercomputadores em oferecer 

soluções customizadas e flexíveis, podendo combinar em uma única estrutura 

recursos de processamento, armazenamento e visualização e buscando utilizar de 

forma eficiente as características de cada tipo de processador e eliminar custos de 

manutenção das grandes configurações computacionais. 

Outra observação é que a paralelização de algoritmos, como o BLAST, 

apresentam limites de escalabilidade, tanto em clusters, como supercomputadores. 

Este limite é explicado pela lei de Amdahl e está relacionado a predominância de 

overheads sobre o processamento quando aumenta-se muito o grau de paralelização. 

No entanto, pela lei de Gustfson, conforme se aumenta o tamanho do 

problema os overheads limitantes da lei de Amdahl podem ser desconsiderados e 

pode-se conseguir escalabilidade muito grande para problemas grandes.  E isso 

motiva ainda mais o uso de tecnologias como a de grids computacionais. Pois os 

problemas estão crescendo (aumento exponencial das bases de dados biológicas) e o 
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potencial de escalabilidade dos grids é ilimitado. Além disso, um novo olhar sobre os 

problemas, como foi feito em folding@home pode tornar viável o uso de dessa 

tecnologia também para problemas de difícil paralelização.  

Existe também o fato do limite físico de miniaturização e aumento de 

velocidade dos processadores, tal fato, reflete a nova abordagem da indústria de 

trabalhar em cima de acrescentar mais núcleos de processamento em um único chip 

em vez de aumentar a velocidade individual deles. A tecnologia de hardware, após a 

etapa de pesquisa e desenvolvimento, é industrializada e produzida em larga escala. 

Isso motiva a atualização constante e causa vários danos ambientais pelo descarte do 

lixo tecnológico. 

Por estas e outras observações espera-se que no futuro a área de software 

evolua da mesma forma que o hardware hoje é produzido em massa. Esta 

possibilidade já existe por meio da arquitetura orientada a serviços dos grids 

computacionais. Recursos dos mais variados tipos podem ser disponibilizados como 

serviços e acoplados a nível mundial para prover as necessidades de cada 

comunidade. O mais interessante é compartilhar todos tipos de configurações 

estudadas, já otimizados por anos de desenvolvimento contínuo e caro, criando 

possibilidades enormes. 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

5.1 Conclusão 

Dentre as modalidades de trabalho existentes, escolhemos realizar uma 

pesquisa exploratória que ajudasse a esclarecer os desafios que a bioinformática 

apresenta para a área de computação de alto desempenho. 

Vimos como a bioinformática é uma área de grande interesse e importância 

para a sociedade e ferramenta comum de pesquisa para diversas ciências e que seu 

futuro depende em grande parte dos avanços e abordagens que a computação de alto 

desempenho deverá oferecer. 

Descrevemos diversas configurações computacionais em uso por aplicações de 

bioinformática buscando ressaltar as técnicas e melhoramento utilizadas para 

explorá-las de forma eficiente e o que se conseguiu ganhar em termos de 

desempenho. 

Vimos também que a tecnologias de construção de chips e as abordagens de 

paralelização apresentam limites e que novos olhares sob a mudança de paradigmas 

de programação e tecnologias de processamento poderão trazer os resultados 

esperados no futuro para a área de bioinformática. 

Acreditamos assim, que de um modo geral, os objetivos propostos puderam 

ser realizados de forma satisfatória e que e este material poderá ser utilizado como 

referência para futuras contribuições teóricas ou práticas, mais específicas, dentro 

dos ramos de desenvolvimento de aplicações ou até mesmo de implantação de 

configurações computacionais.  

5.2 Trabalhos Futuros 

Pela característica exploratória e generalista deste trabalho diversas 

possibilidades de contribuições futuras ficam em aberto. Do ponto de vista prático, 
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pode-se aplicar os conceitos de otimização estudados em casos específicos, como o 

do laboratório de bioinformática da UFSC, visando atender suas necessidades locais  

de processamento computacional e ao mesmo tempo promover a adequação e 

disponibilização destes serviços através de webservices visando a integração com 

grids computacionais. 

Outra contribuição interessante será realizar uma análise criteriosa de como 

funciona a dinâmica de compartilhamento de recursos em grids computacionais com 

foco nas políticas de compartilhamento e segurança. Buscar esclarecer como obter 

vantagens em termos de redução de custos através do uso colaborativo de recursos, e 

exploração de mercado com o compartilhamento dos recursos disponíveis. 
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Abstract. The growth in the number of genome sequencing projects, the 

development and combination of biological data processing applications - 

generally high computational demanding - are continually challenging the  

high-performance computing area. The answer to these challenges can be 

seen by the variety of computer technologies for speeding up these 

applications. This paper seeks to make a slight revision of popular 

bioinformatics applications, such as sequence alignment and simulation of 

biomolecules,, in order to present the main technologies employed and some 

computational results in terms of reducing the processing time. 

Key-words: Bioinformatics, High Performance Computing, mpiBLAST, VMD, 

NAMD 

 

Resumo. O crescimento acentuado do número de projetos de sequenciamento 

de genoma, o desenvolvimento e combinação de aplicações de processamento 

de dados biológicos - em geral de grande demanda computacional - têm 

desafiado continuamente a computação de alto desempenho. A resposta a 

estes desafios pode ser vista pela variedade de tecnologias computacionais 

para o aceleramento destas aplicações. Assim, este trabalho busca fazer uma 

ligeira revisão de aplicações de bioinformática populares, como alinhamento 

de sequências e simulação de biomoléculas, de modo a apresentar as 

principais tecnologias computacionais empregadas e alguns resultados 

obtidos em termos de redução do tempo de processamento. 

Palavras chave: Bioinformática, Computação de Alto Desempenho, 

mpiBLAST, VMD, NAMD 

1. Introdução 

Hoje, temos de um lado a bioinformática que observa o crescimento acentuado e 
contínuo de bases de dados biológicas, o desenvolvimento de aplicações e combinações 
de aplicações, em geral de grande demanda computacional. Do outro lado, temos a área 
da computação de alto desempenho que têm evoluído ao longo dos tempos, melhorando 
e criando novas abordagens para os velhos problemas de processamento, 
armazenamento e comunicação. Com isso, identificamos a necessidade de revermos 
algumas aplicações populares de bioinformática que são constantemente testadas em 
arquiteturas computacionais diversas de modo a atender as demandas computacionais 
destas aplicações de forma a realizar um trabalho que possa auxiliar usuários finais de 
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aplicações de bioinformática a obterem uma visão do que existe em alternativas 
computacionais e o que se pode esperar de cada uma delas para as aplicações estudadas. 

Para isso, apresentamos nas próximas seções uma breve revisão conceitual das áreas da 
bioinformática e da computação de alto desempenho. Em seguida, apresentamos os 
resultados obtidos de diversas publicações que estudaram a aceleração de aplicações 
utilizando diferentes tecnologias computacionais. Finalizamos apresentando os 
principais resultados observados e as conclusões deste estudo.  

2. Bioinformática 

O termo bioinformática pode ser definido como a pesquisa, desenvolvimento e 
utilização de ferramentas computacionais para a difusão de dados biológicos ou 
médicos, incluindo aquelas para adquirir, armazenar, organizar, arquivar, analisar e 
visualizar esses dados[1]. Existe, portanto, uma série de aplicações que de forma 
conjunta ou independente possibilitam o desenvolvimento de diversas pesquisas 
biológicas. 

2.1. Classes de Aplicações 

Devido a enorme quantidade de aplicações existentes, apresentamos na ilustração 1. 
uma tentativa de agrupamento destas aplicações quanto a sua função prática.   

 

 

Ilustração 1. Principais classes de aplicações de bioinformática 

O grupo de aplicações de alinhamento de seqüências é utilizado para identificar 
similaridade entre seqüências. Por exemplo, uma seqüência de DNA ou proteína é 
confrontada contra uma base de dados de seqüências do mesmo tipo. O resultado 
mostrará o grau de similaridade encontrado. As interpretações destes resultados 
possuem grande valor para os pesquisadores e servem de base na construção de árvores 
filogenéticas, na geração de hipóteses sobre as implicâncias destes relacionamentos, 
além de diversas outras informações utilizadas em pesquisas biológicas.  

O alinhamento pode ser global ou local. É global quando as duas seqüências são 
comparadas por inteiro do início ao fim buscando identificar todas as correspondências 
entre elas. Já os métodos de alinhamento local buscam identificar o conjunto de regiões 
que apresentam correspondência entre as seqüências.  

Diversos algoritmos foram desenvolvidos para cada modalidade de alinhamento. Alguns 
exemplos de algoritmos são: o método visual denominado dotplot e o algoritmo de 
Needleman and Wunsh (para o alinhamento global); o algoritmo de Smith-Waterman, 
FASTA e BLAST (para o alinhamento local). 
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A categoria de Modelagem e Simulação de Sistemas Biofísicos se preocupa com a 
construção de modelos de tridimensionais de moléculas, simulação de reações com 
outros elementos, condições, predição do dobramento de proteínas entre outros.  

•Anotações: são usadas de forma manual ou semi-automática (passa pelo crivo de um 
especialista) para mapeamento e inclusão de análises, comentários ou referências a 
trechos de sequências. Geralmente são usadas para criação de mapas genômicos 
(posição, classificação, funções e referências a um determinado gene do genoma). 

•Editores e ferramentas de visualização e exploração de dados: são aplicações que 
podem ou não estar associadas a outra aplicação (p. ex. de alinhamento de sequências) e 
que possibilitam a formatações e diversas transformações sobre os resultados como 
coloração  de trechos de sequências, ordenação ou outras funções que facilitem a 
visualização de resultados. 

•Predição: Nesta categoria se enquadram as ferramentas que procuram deduzir 
resultados através da aplicação de modelos estatísticos, propabilísticos e técnicas de 
inteligência artificial sobre sequências biológicas. Exemplos de aplicações são a 
predição de genes que codificam determinada proteína sequenciada experimentalmente 
ou vice-versa (predição de sequências de proteínas através de sequências de genes). 

2.2. Aplicações Estudadas 

2.2.1 BLAST 

O algoritmo BLAST pertence a classe de algoritmos de alinhamento de seqüências. Ele 
foi proposto no ano de 1990 e consiste em um algoritmo de alinhamento de seqüências 
local. 

O seu funcionamento, chamado de consulta blast, consiste em fornecer, como entrada, 
uma seqüência de nucleotídeos (DNA) ou peptídeos (aminoácidos) e obter, como 
resultado, o alinhamento da seqüência fornecida contra uma base de dados de 
seqüências de nucleotídeos ou peptídeos.  

Com base no tipo de dados de entrada e no tipo de dados da base de dados consultada as 
consultas blast recebem diferentes denominações representadas na tabela 2.1. Além 
disso, pode ocorrer a tradução (conversão de uma seqüência de nucleotídeos em uma 
seqüência de peptídeos) quando necessário. 

 

Nome 
Tipo da seqüência 

de entrada 
Tipo da base de 

dados 
Tradução 

Blastn Nucleotídeo Nucleotídeo X 

Tblastn Peptídeo Nucleotídeo Base de dados  (BD) 

Blastx Nucleotídeo Peptídeo Entrada 

Blastp Peptídeo Peptídeo X 

tblastx Nucleotídeo Nucleotídeo Entrada e BD 

Tabela 2.1: Nomenclaturas da consultas do algoritmo BLAST. 
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2.2.2 NAMD e VMD 

A NAMD (Nanoscale Molecular Dynamics) e a VMD (Visual Molecular Dynamics) 
são duas aplicações pertencentes a categoria de simulação de dinâmica molecular, 
visualização e visualização interativa. Elas foram desenvolvidas em conjunto com o 
Laboratório de Biofísica Teórica e Computacional e o Laboratório de Programação 
Paralela, ambos da Universidade de Illinois em 1995 e estão sendo adaptadas para 
utilizar a tecnologia de GPGPU e atingir níveis de aceleração bastante elevados. 

Um dos usos de simulação de dinâmica molecular está na previsão do dobramento de 
proteínas. Na produção de proteínas, elas são inicialmente geradas como uma única 
cadeia de polipeptídeos. Em seguida, as moléculas dessa cadeia reagem entre si 
formando uma estrutura tridimensional e se sabe que esta forma é que é a responsável 
pelas funções orgânicas das proteínas. As proteínas estão no grupo das moléculas mais 
importantes dos organismos e fazem parte de praticamente todo tipo de reação química, 
constituição celular, mecanismos de defesa, enzimas, e outras funções nos organismos. 
Por isso, e também pela enorme variedade existente têm-se a necessidade de entender o 
processo de dobramento e falhas no dobramento de forma eficiente. 

Em um experimento de simulação de dobramento, que ocorre naturalmente na casa dos 
microsegundos, deve ser discretizado em passos de nanosegundos. Cada nanosegundo 
pode gastar um dia inteiro de processamento em um único CPU. Assim, a simulação de 
vários microsegundos (1 ms = 1000 ns) gastaria anos de processamento em um único 
CPU. Por isso, as aplicações NAMD e VMD foram concebidas prevendo a execução em 
arquiteturas paralelas e recentemente esforços foram direcionados na utilização de 
GPUs para o processamento alcançando resultados bastante satisfatórios. 

 

Estas aplicações foram escolhidas por representarem 2 classes bastante populares e com 
características computacionais distintas. O BLAST é um tipo de aplicação em que o 
tempo de processamento está relacionado principalmente a grande quantidade de dados 
a serem processados. O NAMD é um tipo de aplicação em que a complexidade 
computacional responsável é a alta densidade de operações aritméticas. Por pertencerem 
a classes de aplicações distintas e bastante populares foram escolhidas para serem 
analisadas. 

3. Computação de Alto Desempenho 

Falar em computação de alto desempenho remete a definição de desempenho. No 
contexto computacional, diversos fatores podem ser considerados, como por exemplo, o 
runtime, o throughput, a energia dispendida, entre outros elementos que possibilitem a 
comparação de sistemas similares, possibilitando, por exemplo, identificar o que melhor 
atende aos requisitos de desempenho. Para as aplicações de bioinformática de 
processamento em lote, que são as mais dispendiosas computacionalmente os fatores de 
maior interesse são o runtime e o throughput.  

Dado um sistema computacional existem três abordagens clássicas para a melhoria de 
desempenho: Otimização do algoritmo, atualização de componentes de hardware ou 
distribuição do processamento, cada uma com um custo associado. 

A otimização do algoritmo pode ocorrer por interferência do programador, através de 
técnicas como a otimização do caso comum, exploração da localidade espacial e 
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temporal de dados, ou então, pelo próprio compilador que costuma oferecer uma série 
de parâmetros de otimização, principalmente quando se conhece o destino final de 
execução do programa. 

A atualização de componentes de hardware é outra opção que já fora muito usada na 
época em que o principal fator de desempenho era regulado pela velocidade de clock do 
processador e outros componentes de um sistema computacional. A partir da era 
multicore, a simples substituição de processadores pode não surtir o mesmo efeito que 
antes, principalmente, se a aplicação não fora concebida prevendo a execução multicore. 

A terceira abordagem, e a principal, é a fragmentação da tarefa e distribuição destes 
fragmentos para processamento paralelo. Para isso, existe todo um mercado voltado a 
computação paralela, com arquiteturas computacionais que vão de supercomputadores a 
cluster computacionais. Essa abordagem de distribuição de processamento possui 
também ampla base conceitual e diversas bibliotecas e técnicas voltadas a computação 
paralela. 

3.1. Leis de Amdahl e Gustafson 

Duas leis relacionadas governam os limites de ganho de desempenho obtidos pelo uso 
das técnicas de apresentadas anteriormente. A primeira, denominada lei de Amdahl, se 
concentra em cima do conceito de limites de ganho sobre o tamanho fixo da carga 
computacional (workload). A segunda, denominada lei de Gustafson, se concentra no 
conceito de limites de ganho para tempo fixo de execução. 

A lei de Amdahl, pode ser aplicada tanto na otimização de programas seriais como 
paralelos. Se olharmos pelo ponto de vista da otimização de programas seriais, a lei diz 
que mantendo fixo o tamanho do problema, o speedup será limitado pela fração do 
problema que não puder ser otimizado e seu respectivo tempo de execução.  

Já do ponto de vista da otimização por paralelização, a lei diz que se mantermos fixo o 
tamanho do problema, o speedup será limitado pela fração do programa que não puder 
ser paralelizada, denominada, fração serial. Por exemplo, se tivermos um programa que 
é executado de forma serial em 20 horas, uma parte dele, que dura 1 hora, não puder ser 
paralelizada e as 19 horas restantes puderem ser paralelizadas em 95%, utilizando 4096 
processadores alcançamos o limite de speedup de 20x. Assim, mesmo que tenhamos 
mais que 4096 processadores disponíveis, o tempo de execução será limitado em 1 hora 
que corresponde a parte serial do programa que não pode ser paralelizada. 

De forma complementar a lei de Gustafson prega que se mantermos fixo o tempo de 
execução do problema, o speedup não será mais limitado pelo percentual do grau de 
paralelização da parte paralelizável mas pelo tamanho do problema. Assim, dada uma 
carga computacional (workload) que leva 20 horas de processamento, dobrando-se a 
carga e mantendo-se os 95% de paralelização o speedup será de 40x. Ele age tornando 
desprezível a parte constante (serial) do problema conforme aumenta o volume de 
dados. 

4. Proposta de Estudo 

Apresentamos nesta seção a proposta deste trabalho. Inicialmente apresentamos 
arquiteturas computacionais diferentes utilizadas por aplicações de bioinformática. 
Analisamos os fatores mais importantes referentes a estas arquiteturas, as otimizações 
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realizadas e resultados alcançados. Em seguida apresentamos os principais resultados 
relatados e algumas tendências, a exemplo da tecnologia de grids computacionais, que 
poderá fazer uso da grande quantidade de configurações computacionais independentes 
espalhadas pelo mundo para compor uma estrutura computacional muito poderosa. 

4.1. BLAST: Execução local 

Para fins de referência com a execução do BLAST nas arquiteturas computacionais 
apresentadas a seguir os trabalhos estudados utilizaram uma máquina standalone 
monoprocessada. Neste caso, utilizou-se o banco de dados de nucleotídeos nt (14 GB 
não formatado) e como consulta o genoma da bactéria e.chrysanthemi (300 KB). Por ser 
um caso típico no qual o tamanho da base de dados excede a capacidade de memória 
principal de uma única máquina, gerou-se um overhead pelo I/O de paginação do banco 
de dados. Assim, essa consulta especificada gastou aproximadamente 22 horas de 
processamento. 

4.2. BLAST: Execução em cluster computacional 

A utilização de cluster computacional foi analisada pelo projeto mpiBLAST, 
desenvolvido inicialmente pelo Instituto Politécnico da Universidade da Virginia, em 
meados de 2003, como uma implementação paralela alternativa a versão seqüencial do 
BLAST e hoje é um projeto open-source mantido por uma comunidade de 
colaboradores e desenvolvedores de diversas áreas e nacionalidades. 

A principal técnica de paralelização utilizada é a fragmentação do banco de dados. Ela 
consiste na divisão da base de dados de referência em partes menores de modo que o 
tamanho da memória de cada nó de processamento do cluster seja maior que o tamanho 
do fragmento do banco de dados. Evita-se com isso o I/O com o disco, que ocorre com 
facilidade na versão standalone. Além disso, a fragmentação do banco de dados implica 
na diminuição do tempo de processamento de cada tarefa já que a consulta é executada 
por recursos independentes e paralelamente em partes diferentes do banco de dados. 
Devido a essas características, o mpiBLAST ganhou bastante popularidade entre os 
membros da comunidade de bioinformática que precisam de uma implementação do 
BLAST de alto desempenho. 

Os principais problemas relatados por esta implementação estão relacionados a já 
conhecida perca de desempenho por I/O quando o tamanho de cada fragmento do banco 
de dados se torna maior do que a memória disponível do nó de processamento em que 
ela foi alocada e quando o número de fragmentos se torna muito elevado fazendo 
prevalecer o tempo de geração de fragmentos e consolidação dos resultados sobre o 
tempo de processamento de cada fragmento. Este problema foi reduzido com uma 
otimização do mpiBLAST denominada pioBLAST, que introduziu o particionamento 
flexível do banco de dados, acesso concorrente aos arquivos compartilhados e caching 
de arquivos e resultados intermediários. 

Os desempenho em relação a versão executada em um único CPU foi bastante notável  
e demonstra as vantagens de distribuição de processamento quando a demanda excede a 
capacidade individual de uma única CPU. Neste caso, a consulta que na versão 
standalone gastou 22 horas, com o mpiBLAST executado em cluster gastou 
aproximadamente 10 minutos, gerando um speedup de 305x e utilizando o número 
ótimo de 110 fragmentos em 128 nós. 
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4.3. BLAST: Execução em um supercomputador 

Um dos objetivos dos autores era avaliar a performance do mpiBLAST em ambientes 
com um número muito elevado de processadores, como é o caso dos 
supercomputadores. Para isto, e sabendo das características do supercomputador da 
IBM BlueGene/L, os autores efetuaram outras otimizações de modo a levar em conta o 
elevado número de processadores. 

Eles incluíram a paralelização da consulta em conjunto com a paralelização do banco de 
dados. Neste caso, o bando de dados é dividido em um número ótimo de fragmentos, 
chamando isso de grupo e replica-se esses grupos várias vezes de modo a maximizar a 
utilização do grande número de nós de processamento. Assim cada um destes grupos 
recebia um fragmento da consulta de entrada e com isto aumenta o throughput em 
relação ao processamento de fragmentos de consulta e diminui o runtime total da tarefa. 

Em resumo, o mesmo teste usado no cluster computacional foi executado em 71 
segundos usando apenas 512 nodos dos 4096 do supercomputador utilizando o número 
de 511 fragmentos e 512 processadores. Em relação a versão standalone o tempo de 22 
horas passou a ser executado em 71 segundos resultando no speedup de 3000x. Em 
relação ao cluster computacional, gastou-se 71 segundos em relação ao tempo de 10 
minutos, resultando em um speedup foi de 8.5 vezes.  

A grande vantagem da utilização de supercomputadores está no fato de que pelo 
elevado número de CPUs e memórias é possível utilizar bancos de dados extremamente 
grandes ou então replica-los para otimizar o uso de recursos e conseguir assim melhor 
ganho de desempenho. Além disso eles possuem avançados sistemas de interconexão 
que permitem a comunicação e transferência de dados eficientes entre recursos. 

4.4. BLAST: Execução em FPGAs 

A primeira implementação de acelerador em hardware do BLAST foi introduzida em 
1993 por (Singh et al, 2003). Desde então, a tecnologia de FPGAs evoluiu bastante 
possibilitando considerável aceleração de aplicações. A solução selecionada para este 
trabalho, denomina-se DeCypher e é uma solução modular, proprietária, desenvolvida 
pela TimeLogic biocomputing Solutions que acomoda em uma única estrutura de rack 
até 10 nodos (em forma de blade) e 20 aceleradores FPGA SeqCruncher. 

A proposta da empresa é oferecer uma solução customizável que possa ser configurada 
por módulos de software e hardware, atendendo as necessidades imediatas do 
interessado dentro dos seus limites orçamentários. Por ser um produto comercial, 
oferece treinamento, contrato de suporte, assistência técnica e outros benefícios.  

O desempenho dessa solução também é bastante considerável. Resultados obtidos do 
fabricante apontam para um speedup de 4.5x  da solução DeCypher comparada com um 
cluster de 32 nós com 8 núcleos em cada nó de preço equivalente. Ressalta-se 
principalmente o custo operacional com energia e refrigeração ao longo de cinco anos 
que no caso do cluster mostra-se 30x mais dispendioso. 

Estes resultados são a primeira vista bastante atraentes, principalmente se considerar os 
custos de manutenção de outros sistemas que trariam uma performance equivalente. No 
site do fabricante é possível obter outras analogias inclusive com informações de 
economias possíveis. 
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No entanto, soluções comerciais não costumam apresentar um bechmarking que leve em 
consideração otimizações por parte do outro sistema comparado. Como vimos nas 
seções sobre supercomputadores e cluster diversas técnicas devem ser utilizadas de 
modo a utilizar todo o potencial destas configurações. Ainda sim, os resultados são 
bastante atrativos. Como foi demonstrado nas primeiras implementações em hardware 
dos algoritmos de alinhamento de seqüência, os speedup conseguidos eram realmente 
elevados. 

Apesar do excelente custo/benefício o grande empecilho quando se fala de FPGAs, 
principalmente em soluções abertas, é que sua programação requer conhecimento muito 
mais especializado. Além do perfeito entendimento do algoritmo deve-se dominar a 
linguagem de programação destes dispositivos, as chamadas linguagens de descrição de 
hardware (Hardware Description Language – HDL). Esta linguagem especifica 
formalmente a lógica digital que irá ser configurada na placa FPGA e por não ser uma 
linguagem de alto nível, como a maioria das linguagens que os programadores estão 
habituados a programar, a produtividade se torna menor e requer pessoal especializado. 

Por estes motivos, esta tecnologia é desenvolvida principalmente por empresas 
comerciais, como é o caso da Timelogic, mas não é uma boa medida para organizações 
que necessitam de soluções mais abertas. No entanto, algumas iniciativas estão surgindo 
no sentido de compartilhar implementações em FPGA de diversos algoritmos, entre eles 
de bioinformática. Este é o intuito da iniciativa openfpga.org que reúne a participação 
de mais de 200 instituições e de 40 países que colaboram no sentido de tornar mais 
viáveis as implementações em FPGA. 

 

4.5. NAMD e VMD: Execução em GPUs 

GPU Computing consiste na utilização da estrutura de processamento gráfico das placas 
aceleradoras de vídeo para executar computação científica de propósito geral. Neste 
caso, as aplicações mais adequadas para este tipo de arquitetura são aquelas que 
apresentam alta densidade de operações aritméticas e nas quais diversas operações 
iguais são aplicadas em um conjunto de dados. Este é o caso das aplicações NAMD e 
VMD que possuem porte para diversas arquiteturas computacionais e recentemente para 
GPUs. Elas são ótimas candidatas para execução em GPUs pelas características destes 
algoritmos que apresentam alta densidade de operações aritméticas. 

Hoje, apesar do esforço dos fabricantes em tornar mais programável a arquitetura rígida 
voltada ao processamento gráfico e a disponibilização de bibliotecas, ainda existem 
vários desafios principalmente quanto a complexidade de desenvolvimento e utilização 
eficiente da estrutura paralela destas placas. Até pouco tempo não se podia utilizar 
variáveis de ponto flutuante de dupla precisão e as operações deveriam ser abstraídas na 
forma de operações gráficas. 

Na tabela 4.5 apresenta-se o speedup de GPUs em relação a versões baseadas em CPUs 
de diferentes experimentos que podem ser realizados pelos softwares NAMD e VMD. A 
aceleração é muito alta, principalmente se considerar que é obtida por uma placa 
comum anexada ao barramento PCI Express de um computador. Isso tem possibilitado 
novas aplicações como visualização interativa e aumento significativo do tamanho das 
moléculas estudadas. 



 

 

64 

 
EXPERIMENTO SPEED-UP SOFTWARE 
Molecular dynamics 20X NAMD 
Molecular Orbital Display 125X VMD 
Íon Placement 100X VMD 
Multi-GPU Coulomb Summation >100X VMD 

Tabela 4.1: Speedup em relação a CPUs de aplicações de simulação e visualização. 

 

4.6. Computação distribuída 

O projeto folding@home, da Universidade de Stanford, é um exemplo de como 
problemas que eram tidos como intratáveis hoje estão sendo processados graças a 
descoberta de novas técnicas que exploram a computação distribuída. 

O projeto se concentra no uso de simulação molecular para determinar a estrutura 
tridimensional de proteínas a partir da sua seqüência unidimensional de aminoácidos. 
Este processo é conhecido como dobramento de proteínas e é extremamente custoso do 
ponto de vista computacional. 

Devido as características que envolvem a simulação molecular, onde uma única 
molécula composta por milhares de átomos e forças eletrostáticas inter-relacionadas 
torna este tipo de problema difícil de ser paralelizado. A sacada do projeto 
folding@home surgiu da constatação que o tempo total de simulação é dominado por 
intervalos longos de espera a eventos raros que influenciam o próximo estado da 
simulação. Assim, criaram um algoritmo que distribui a milhares de computadores 
voluntários uma configuração molecular do sistema simulado com o mesmo conjunto de 
coordenadas mas diferentes velocidade para cada átomo. Assim todos os recursos 
trabalham de forma independente até que um deles, após um tempo considerável, 
encontra um estado de baixa energia aceitável e assim todos os outros recursos são 
notificados e um novo passo começa a ser calculado.  

Esta abordagem consegue atingir um grau de escalabilidade quase linear. Logo no 
início, em 2001, o projeto conseguiu quebrar um recorde simulando 38 microsegundos 
de um dobramento da proteína beta-haipin. O recorde anterior era de 1 microsegundo e 
gastou meses de processamento em um supercomputador Cray. 

Hoje, o projeto folding@home possui um poder computacional, para este tipo de 
aplicação, maior do que qualquer supercomputador. São mais de 328.285 CPUs ativos 
gerando 8.237 x86 TFLOPs, sendo que cerca de 95% desse poder computacional é 
doado por placas aceleradoras gráficas e processadores cell do Playstation 3. 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Pudemos ver que a bioinformática é uma ferramenta de grande importância para as 
pesquisas biológicas e que muitas aplicações importantes precisam de abordagens por 
parte da computação de alto desempenho para que possam de fato ajudar nas pesquisas 
num tempo hábil. Esta abordagem foi demonstrada por estudos que descreveram o 
speedup alcançado através do uso de diversas arquiteturas computacionais: as 
tradicionais abordagens baseadas em clusters e supercomputadores e outras não tanto 
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convencionais como a utilização de GPUs. Portanto, esse trabalho pôde atingir a meta 
de criar um ponto de partida voltado principalmente a usuários finais de aplicações de 
bioinformática e interessados em conhecer melhor essa área de interseção de ciências 
distintas.  

 

Por ter se caracterizado como um trabalho essencialmente de revisão bibliográfica e 
levantamento de informações, deixa em aberto diversas possibilidades de contribuição. 
Entre elas, pode-se estender o estudo selecionando aplicações específicas de acordo com 
a área de pesquisa de usuários finais dessas aplicações e propor configurações 
computacionais que explorem de modo eficiente estes recursos. Modelos distribuídos 
para combinações de aplicações utilizando diferentes configurações computacionais e 
também um estudo focado em máquinas multicores, que são a nova abordagem utilizada 
pelos fabricantes de CPU e que ainda poucos trabalhos de análise de desempenho foram 
desenvolvidos. 
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