
Workshop de Grade Computacional e Aplicações

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 

Petrópolis, 27 a 31 de janeiro de 2003 

ANAIS: GRADE 2003 

Editor

Bruno R. Schulze 

Realização Promoção 

Laboratório Nacional de Computação Científica Programa de Verão do LNCC 

Apoio

SUN  CIMCORP  SGI  FUNPAT  Banco do Brasil 

LNCC MCT 



Cópias Adicionais 

Grupo de Computação Científica Distribuída - ComCiDis 

Coordenação de Ciência da Computação - CCC 

Lab. Nacional de Computação Científica - LNCC 

Av. Getúlio Vargas 333, Quitandinha, Petrópolis - RJ 

Tel: (24) 2233-6071 Fax: (24) 2231-5595 

http://www.lncc.br e http://virtual.lncc.br/comcidis 

Impressão

ParkGraf Editora Ltda, Petrópolis - RJ 

Workshop de Grade Computacional e Aplicações ( 1; 2003; Petrópolis, RJ) 

 Anais do Workshop de Grade Computacional e Aplicações, Petrópolis, 27 a

31 de janeiro de 2003 / Editor por Bruno Richard Schulze. Petrópolis, RJ :

LNCC/CCC : 2003. 

                                            ISBN 85-99961-04-7

 I. Bruno Richard Schulze, Coordenador workshop. II. Abimael Loula e Luiz 

Bevilac ua, Coordenador Programa Verão LNCC. III. Laboratório Nacional de 

Computação Científica. IV. Grupo de Computação Científica Distribuída 



Prefácio

 O Workshop de Grade Computacional e Aplicações foi realizado pela primeira 

vez, como parte do Programa de Verão de 2003 do LNCC. O objetivo do GRADE 2003 

foi congregar iniciativas diversas em diferentes instituições relativas ao tema de Grades 

Computacionais e Aplicações.  

 Os Anais estão organizados em três seções: Infraestrutura, Middleware e 

Aplicações. A Infraestrutura englobando recursos computacionais e de comunicação 

para Grades Computacionais, como por exemplo clusters, redes (locais) e bakcbones
(regionais e nacionais). O Middelware englobando principalmente as plataformas de 

software e serviços para suporte de Grades Computacionais. As Aplicações englobando 

potenciais aplicações desde bioinformática, previsão de tempo e clima, simulações em 

engenharia, ambientes colaborativos virtuais, entre outras. 

 O workshop permitiu a reunião e apresentação de trabalhos de grupos 

envolvidos em atividades com Grades Computacionais, seja de Computação, como o 

Grupo de Computação Científica Distribuída - ComCiDis / LNCC, o Instituto de 

Computação da UFF, o Instituto de Computação / Unicamp, o Instituto de Matemática e 

Estatística da USP, o Departamento de Computação da UFPb, o Departamento de 

Informática da PUC-Rio, além da RNP, ou seja interessado em Aplicações como o 

LabInfo / LNCC, o Grupo de Computação / CBPF, o Núcleo de Alto de Desempenho / 

UFRJ, o Laboratório de Computação Científica / UFMG, o Departamento de 

Informática / UnB, o CNPTIA / Embrapa Campinas, e o CPTEC / INPE. Além destes 

também o interesse de apresentações por parte de empresas como a Sun MicroSystems, 

SGI e Itautec. 

 Um objetivo adicional do workshop foi servir de subsídio para o projeto de uma 

eventual Grade Computacional Nacional a ser protagonizada pelo SINAPAD e 

respectivos CENAPADs. 

 Agradecemos aos membros do Comitê de Programa de Verão do LNCC (2003), 

às equipes de secretaria, e aos patrocinadores. 

 Agradecemos ao suporte financeiro do LabInfo, da SGI, do B.Brasil, da 

FUNPAT, da Sun MicroSystems e CIMCORP (inclusive equipamentos) e do LNCC 

(inclusive instalações) para a realização do evento. 

Petrópolis, abril de 2003. 

Bruno R. Schulze Abimael Loula e Luiz Bevilacqua 

Coordenador do GRADE 2003 Coordenador do Programa de Verão do LNCC 
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Redes Avançadas e o Projeto Giga 

Michael A. Stanton 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP,
Núcleo de Coordenação Geral da RNP - NC-RJ, Estrada Dona Castorina, 110,

Jardim Botânico, 22460-320 Rio de Janeiro, RJ, Brazil 
{michael}@rnp.br

Abstract. The future development of the Internet depends on forging of new 
directions which has been undertaken by the academic community since the 
second half of the 1980s, when the first global networks of computer-assisted 
communication were established. It is up to this community to seek to develop 
and apply novel technologies, protocols, services and applications, firstly 
within their laboratories, and then validating them in research and education 
networks. Here we show the direction being taken by the Brazilian Research 
and Education Network (RNP) to promote the development of networking in 
Brazil.

Resumo. A futura evolução da Internet depende da ação desbravadora de 
caminhos que vem sendo desempenhada pela comunidade acadêmica desde o 
final dos anos 1980, quando foram criadas as primeiras redes globais de 
comunicação mediada por computadores. Cabe a esta comunidade procurar 
desenvolver e aplicar tecnologias, protocolos, serviços e aplicações novos, 
realizando estes trabalhos em seus laboratórios, e validando-os em redes de 
ensino e pesquisa. Neste trabalho é indicar a direção sendo tomada pela RNP 
para promover o desenvolvimento da área de redes no Brasil. 

1. Introdução 

As redes de ensino e pesquisa (REP) se desenvolveram para habilitar a 
colaboração entre pessoas e instituições, principalmente em áreas como educação, 
pesquisa, saúde e inovação tecnológica. Nascidas da oportunidade de introduzir nos 
anos 1980 comunicação mediada por computadores, a níveis nacional e internacional, 
estas iniciativas em todo o mundo foram responsáveis pela demonstração e divulgação 
de formas inovadoras de comunicação e colaboração a distância. Boa parte destas REP 
foram os responsáveis por introduzir a Internet nos seus países, seja através da formação 
de recursos humanos, seja através da difusão e uso de novo paradigma de aplicações 
ubíquas de baixo custo.

No caso do Brasil, as REP nasceram no final dos anos 1980 ou início dos 1990, 
formando a Internet acadêmica nacional, baseada no backbone nacional da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), complementada por 15 REP estaduais, tais como 
a ANSP em São Paulo e a Rede Rio no Rio de Janeiro [Stanton 1998]. Hoje este 
conjunto de redes provê serviço Internet a 239 universidades e unidades de pesquisa no 
país. Até 1994, acesso à Internet no país significava acesso à rede acadêmica. Foi 
somente a partir do final desse ano que surgiu a Internet comercial no país, hoje 
amplamente desenvolvida e presente no cotidiano. 
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Com o advento da Internet comercial em todo o mundo como novo serviço de 
comunicação público, o foco das REP se migrou para a difusão do uso de aplicações e 
serviços de redes avançados, caracterizados pela interação remota e próxima do real 
entre pessoas e recursos na rede (por exemplo, a videoconferência na educação ou a 
instrumentação remota em áreas como saúde ou astronomia). Estas aplicações 
demandam, além de maior capacidade, protocolos e mecanismos especiais que não 
encontram suporte em redes comerciais. Esta migração das REP se iniciou nos EUA a 
partir de 1996 com a criação da iniciativa Internet2 [UCAID], e foi seguido por ações 
parecidas em muitos outros países. 

A partir de 1997 a RNP procurou definir seu projeto RNP2, que alia melhor 
infra-estrutura de comunicação com o desenvolvimento de aplicações e serviços de rede 
inovadores. Para alcançar este objetivo conta com a colaboração de grupos de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) da comunidade acadêmica, além de empresas dos setores de 
telecomunicações e de equipamentos. Em 1997, lançou o edital das Redes 
Metropolitanas de Alta Velocidade (ReMAV), objetivando tomar o primeiro passo em 
criar uma rede de alcance nacional com as características almejadas, para atender a 
comunidade acadêmica. Uma ReMAV foi (e ainda é) um consórcio de instituições de 
P&D e empresas numa mesma região metropolitana, que é interligada por rede de alta 
velocidade, geralmente implementada usada fibra óptica apagada provida por uma 
operadora local de telecomunicações. Esta fibra é iluminada por equipamentos do 
consórcio (tipicamente comutadores ATM, usando enlaces de 155 Mbps), e a rede é 
totalmente operada pelos membros do consórcio.  

Cada consórcio foi selecionado baseado em sua proposta de P&D, que incluía 
adquirir e difundir conhecimento com aplicações avançadas. Foram criadas 14 ReMAV 
(em Fortaleza, Natal, Campina Grande, Recife, Salvador, Goiânia, Brasília, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto 
Alegre), a maioria ligada diretamente ao backbone nacional da RNP. Através delas, se 
obteve experiência com questões associadas à verticalização da infra-estrutura das redes 
Internet, com domínio de todas as camadas a partir do meio físico. Além disto, foi 
ganha familiaridade com as tecnologias de redes de alta velocidade e com as aplicações 
avançadas requerendo garantias de qualidade de serviço (QoS). Maiores detalhes sobre 
a iniciativa das ReMAV podem ser encontrados em [RNP]. 

Em 1999, foi a vez de reformar o backbone nacional da RNP, que havia 
utilizado desde 1995 enlaces interestaduais de até 2 Mbps. Em 1999, foi criado o 
"backbone RNP2", do qual a maior parte é implementada usando o serviço ATM do 
provedor de telecomunicações. Nesta rede, os enlaces entre os pontos de presença (PoP) 
da rede são implementados por canais virtuais permanentes (PVC), com capacidade 
estaticamente configurada. Estes canais hoje têm capacidade suficiente para atender o 
crescimento da demanda por serviço de melhor esforço, mas não é implementado ainda 
nenhum mecanismo de garantia de QoS, que torne plenamente viável a interoperação de 
serviços avançadas entre ReMAV diferentes. 

Em 2001, foi lançada iniciativa que levaria a um novo ciclo de renovação 
tecnológica da infra-estrutura da RNP, procurando conciliar as necessidades de atender 
plenamente as expectativas levantadas da montagem de uma rede nacional de tecnologia 
avançada com as oportunidades abertas pelo surto de investimento realizado nos 
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últimos anos na renovação da infra-estrutura das telecomunicações. Esta iniciativa foi 
batizada a Iniciativa Óptica Nacional (ION). 

2. Evolução de Tecnologia das Redes 

A experiência obtida com as ReMAV, e com outras redes parecidas, como a 
rede interna de algumas universidades urbanas, como a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) em Curitiba e a Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói [Stanton 
1999], demonstrou a facilidade e eficácia com que se pode montar uma rede 
metropolitana usando apenas equipamentos de comunicação de dados, sem precisar de 
nenhuma infra-estrutura de serviços de telecomunicações tradicionais. A chave a esta 
questão é o acesso fácil ao meio físico, que é a fibra óptica iluminada pelos 
equipamentos dos usuários. Em alguns casos, como das duas universidades citadas, o 
meio físico é próprio, instalado pela instituição, utilizando-se da rede dos postes 
mantida pela companhia local de distribuição de energia elétrica. Depois de pago o 
custo da instalação, resta apenas um aluguel simbólico pelo uso dos postes.  

 Em outros casos, como na maioria das ReMAV atuais, as fibras ópticas foram 
cedidas gratuitamente para uso do consórcio (do qual faz parte) por uma operadora de 
telecomunicações. Evidentemente, esta é uma concessão a título precária, por ser 
limitada em tempo. A cessão poderia ainda ser o objeto de contrato, como de aluguel, 
de cessão irrevogável de direito de uso (IRU - Irrevocable Right of Use) por um período 
longo (10 a 25 anos). Esta prática já se tornou comum em outros países nos últimos 
anos, e seria uma forma de uma empresa de telecomunicações ressarcir-se pelo 
investimento de lançar um cabo óptico com capacidade superior às suas necessidades. 
Adicionalmente, neste caso, poderia ser incluído no contrato de cessão o serviço de 
manutenção corretiva, mais facilmente executado pela operadora do que de um usuário 
que aluga apenas um par de fibras. 

 Garantidas as fibras ópticas, estaria pronta para uso a infra-estrutura física, 
podendo ser escolhidas ou mudadas a qualquer momento a tecnologia de transmissão e 
sua taxa de transferência. 

 As limitações de transmissão de informação por fibras ópticas são conhecidas, e 
são devidas a atenuação, dispersão (intermodal, cromática e de polarização) e por 
efeitos não lineares [Abelém e Stanton 2002]. Usando fibras monomodo convencionais 
e lasers SLM (single longitudinal mode), é possível alcançar distâncias de 70 a 100 km 
sem muita dificuldade. Isto normalmente resolve as necessidades em redes de âmbito 
metropolitano, mas não para enlaces interurbanos, pelo menos na maioria dos países. 
Nestas circunstâncias será necessário regenerar o sinal óptico em pontos intermediários. 
Nos anos 1990 foi demonstrado que esta regeneração poderá ser feita eficazmente 
combinando uso de DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) com EDFA (Erbium
Doped Fibre Amplification). Nesta combinação, os feixes de vários lasers, ou lambdas,
de "cores" diferentes, são multiplexados na mesma fibra, e os sinais são amplificados 
em intervalos regulares (em torno de 80 km) por amplificadores ópticos de faixa larga, 
amplificando simultaneamente todos os lambdas. Um sistema deste tipo poderá 
combinar 32 ou mais lambdas por distâncias de até 600 km, sem a necessidade de 
regeneração eletrônica dos sinais transmitidos. Sistemas DWDM deste tipo são 
amplamente disponíveis, sendo fabricados inclusive por pelo menos uma empresa 
nacional.
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 Um sistema de transmissão DWDM permite transmitir sinais em cada lambda,
até certa limite máxima da taxa de sinalização. Mais comuns são os limites 2,5 GHz e 
10 GHz. Tais canais são analógicos, e não restringem de outra forma a taxa de 
sinalização ou protocolo de linha utilizados. Num lambda de 2,5 GHz poderá ser 
transmitido um sinal SDH de 2,5 Gbps, ou, se for conveniente, um sinal Gigabit 
Ethernet (GE) de 1 Gbps. No de 10 GHz, os correspondentes são SDH de 10 Gbps ou 
10 Gigabit Ethernet (10GE) de 10 Gbps. Em geral os equipamentos GE ou 10GE têm 
grandes vantagens de preço quando comparados com os equipamentos SDH. 
Adicionalmente, se o objetivo da transmissão for transportar tráfego Internet, a 
tecnologia Ethernet oferece sólidas vantagens conceituais quando comparadas com IP 
sobre SDH, porque as redes de longa distância passam a adotar a arquitetura das redes 
locais, com todas as vantagens que isto traz em termos de suporte para aplicações 
distribuídas.

 Nos últimos anos vem sendo adotada para as redes avançadas a combinação de 
transmissão DWDM com sinalização GE ou 10GE. Atualmente, o país mais adiantado 
neste respeito seria o Canadá, onde a rede CA*net, administrada pela organização 
CANARIE, vem demonstrando os benefícios do uso desta alternativa para montar nesse 
país uma infra-estrutura riquíssima para colocar comunicação avançada a serviço da 
população, através do uso de condomínios de fibra apagada nas comunidades locais, 
interligados por canais de altíssima capacidade de longa distância [CANARIE]. Com 
isto está criando um novo paradigma para a montagem das redes de comunicação. 

3. Iniciativa Óptica Nacional 

A experiência obtida com as ReMAV, e com outras redes parecidas, como a 
rede interna de algumas universidades urbanas, como a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) em Curitiba  e a Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói [Stanton 
1999], demonstrou a facilidade e eficácia com que se pode montar uma rede 
metropolitana usando apenas equipamentos de comunicação de dados, sem precisar de 
nenhuma infra-estrutura de serviços de telecomunicações tradicionais. A chave a esta 
questão é o acesso fácil ao meio físico, que é a fibra óptica iluminada pelos 
equipamentos dos usuários. Em alguns casos, como das duas universidades citadas, o 
meio físico é próprio, instalado pela instituição, utilizando-se da rede dos postes 
mantida pela companhia local de distribuição de energia elétrica. Depois de pago o 
custo da instalação, resta apenas um aluguel simbólico pelo uso dos postes.  

 Em outros casos, como na maioria das ReMAV atuais, as fibras ópticas foram 
cedidas gratuitamente para uso do consórcio (do qual faz parte) por uma operadora de 
telecomunicações. Evidentemente, esta é uma concessão a título precária, por ser 
limitada em tempo. A cessão poderia ainda ser o objeto de contrato, como de aluguel, 
de cessão irrevogável de direito de uso (IRU - Irrevocable Right of Use) por um período 
longo (10 a 25 anos). Esta prática já se tornou comum em outros países nos últimos 
anos, e seria uma forma de uma empresa de telecomunicações ressarcir-se pelo 
investimento de lançar um cabo óptico com capacidade superior às suas necessidades. 
Adicionalmente, neste caso, poderia ser incluído no contrato de cessão o serviço de 
manutenção corretiva, mais facilmente executado pela operadora do que de um usuário 
que aluga apenas um par de fibras. 
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 Garantidas as fibras ópticas, estaria pronta para uso a infra-estrutura física, 
podendo ser escolhidas ou mudadas a qualquer momento a tecnologia de transmissão e 
sua taxa de transferência. 

 As limitações de transmissão de informação por fibras ópticas são conhecidas, e 
são devidas a atenuação, dispersão (intermodal, cromática e de polarização) e por 
efeitos não lineares [Abelém e Stanton 2002]. Usando fibras monomodo convencionais 
e lasers SLM (single longitudinal mode), é possível alcançar distâncias de 70 a 100 km 
sem muita dificuldade. Isto normalmente resolve as necessidades em redes de âmbito 
metropolitano, mas não para enlaces interurbanos, pelo menos na maioria dos países. 
Nestas circunstâncias será necessário regenerar o sinal óptico em pontos intermediários. 
Nos anos 1990 foi demonstrado que esta regeneração poderá ser feita eficazmente 
combinando uso de DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) com EDFA (Erbium
Doped Fibre Amplification). Nesta combinação, os feixes de vários lasers, ou lambdas,
de "cores" diferentes, são multiplexados na mesma fibra, e os sinais são amplificados 
em intervalos regulares (em torno de 80 km) por amplificadores ópticos de faixa larga, 
amplificando simultaneamente todos os lambdas. Um sistema deste tipo poderá 
combinar 32 ou mais lambdas por distâncias de até 600 km, sem a necessidade de 
regeneração eletrônica dos sinais transmitidos. Sistemas DWDM deste tipo são 
amplamente disponíveis, sendo fabricados inclusive por pelo menos uma empresa 
nacional.

 Um sistema de transmissão DWDM permite transmitir sinais em cada lambda,
até certa limite máxima da taxa de sinalização. Mais comuns são os limites 2,5 GHz e 
10 GHz. Tais canais são analógicos, e não restringem de outra forma a taxa de 
sinalização ou protocolo de linha utilizados. Num lambda de 2,5 GHz poderá ser 
transmitido um sinal SDH de 2,5 Gbps, ou, se for conveniente, um sinal Gigabit 
Ethernet (GigE) de 1 Gbps. No de 10 GHz, os correspondentes são SDH de 10 Gbps ou 
10 Gigabit Ethernet (10GigE) de 10 Gbps. Em geral os equipamentos GigE ou 10GigE 
têm grandes vantagens de preço quando comparados com os equipamentos SDH. 
Adicionalmente, se o objetivo da transmissão for transportar tráfego Internet, a 
tecnologia Ethernet oferece sólidas vantagens conceituais quando comparadas com IP 
sobre SDH, porque as redes de longa distância passam a adotar a arquitetura das redes 
locais, com todas as vantagens que isto traz em termos de suporte para aplicações 
distribuídas.

 Nos últimos anos vem sendo adotada para as redes avançadas a combinação de 
transmissão DWDM com sinalização GigE ou 10GigE. Atualmente, o país mais 
adiantado neste respeito seria o Canadá, onde a rede CA*net, administrada pela 
organização CANARIE, vem demonstrando os benefícios do uso desta alternativa para 
montar nesse país uma infra-estrutura riquíssima para colocar comunicação avançada a 
serviço da população, através do uso de condomínios de fibra apagada nas comunidades 
locais, interligados por canais de altíssima capacidade de longa distância [CANARIE]. 
Com isto está criando um novo paradigma para a montagem das redes de comunicação.   

4. O Projeto Giga 

Uma das primeiras oportunidades para avançar nesta estratégia é o projeto Giga. 
Este projeto nasceu de um encontro promovido pelo MCT em abril 2001 na sede da 
RNP, juntando pesquisadores acadêmicos da área de redes de computadores, 
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pesquisadores em transmissão óptica, e representantes de grupos de usuários de redes 
avançadas, para discutir o que poderia ser uma futura evolução desta rede nacional. 
Alguns meses mais tarde, formou-se uma parceria entre a RNP e a Fundação Pesquisa e 
Desenvolvimento (CPqD) para propor o projeto Giga.

Este projeto se situa na linha estratégica descrita na seção anterior. Caracteriza-
se como uma laboratório experimental de redes avançadas, baseada numa rede regional 
onde serão combinadas as tecnologias de transmissão DWDM para transporte de uma
rede Internet de pelo menos 1 Gbps de taxa de transmissão. Esta rede será montada na 
região sudeste do país, especificamente entre as cidades de Campinas, São Paulo, São 
José dos Campos, Cachoeira Paulista e da região metropolitana do Rio de Janeiro (v. 
Figura 1). A escolha destas cidades se deve à presença nelas de importantes centros de 
P&D, ou em tecnologias de redes, ou em aplicações distribuídas de alto desempenho.

Campinas

São Paulo

São José dos

Campos

Cachoeira

Paulista

Rio de Janeiro

Petrópolis
Salvador

Recife

Curitiba

Fase I

Fase II

Niterói

Fapesp
operadoras
Unesp
USP - H.C.
USP - C.U.

CPqD
LNLS
Unicamp

LNCC

  CPT

UFF

CTA
INPE

CBPF-LNCC
Fiocruz
IME
IMPA-RNP

PUC-Rio
operadoras
UERJ
UFRJ

Figura 1: Localização geográfica da proposta rede Giga 

Já foi feito um esboço de como poderá ser implantada esta rede, utilizando 
transmissão DWDM entre Campinas e Rio de Janeiro, com até 6 lambdas, inicialmente
de 2,5 GHz, podendo ser aumentado individualmente para 10 GHz ou mais. Com esta 
configuração consegue-se montar uma rede de malha plena entre as cinco cidades 
atendidas (v. Figura 2). 

Esta rede deverá servir, entre outros propósitos, para demonstração e teste de 
componentes ópticos, e para tanto o meio físico a ser utilizado deverá consistir de dois 
pares de fibras ópticos, com uso de pares de chaves ópticos para habilitar um ou outro 
par de fibras para determinado exercício. 

Nas cidades maiores (Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro), deverá haver uma
capilaridade maior da rede, para atender maior número de instituições usuárias. Para 
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isto, uma solução possível será o uso de uma rede CWDM (Coarse Wave Division 
Multiplexing), forma alternativa e mais barata de multiplexar transporte óptico, para uso 
em curtas distâncias (até 50 km a 80 km).

Petrópolis

CPLSJCSPO

T-DWDMT-DWDM

AD-DWDM AD-DWDMAD-DWDM

Rote
-ador

Roteador RoteadorRoteador

Rote
-ador

T-AOL

CPS
RJO

Niterói

CPS

SPO

SJC
CPL

RJO

Figura 2: Configuração DWDM do backbone da proposta rede Giga 

A rede IP a ser montada sobre esta infra-estrutura de transmissão óptica será 
baseada inicialmente em tecnologia Gigabit Ethernet (GigE), de 1 Gbps. O objetivo é 
montar a rede backbone, com uso de tecnologia GigE em cada lambda dos enlaces 
DWDM. Adicionalmente prevê-se a conexão de cada instituição participante à rede 
backbone também usando GigE. Dentro de cada instituição, prevê-se dois ou mais
grupos de P&D, cada um dos quais também teria um caminho de GE até o roteador de 
borda que ligue sua instituição ao backbone. Na ponta, poderá haver equipamentos com
conexões Fast Ethernet (FE) e GigE. (v. Figura 3) 

A montagem e operação desta rede faz parte integrante do projeto Giga, e são 
complementadas pelo fomento de subprojetos de P&D a serem contratadas junto à 
comunidade de pesquisadores. São previstas quatro áreas temáticas de P&D: 

Rede Óptica 
Protocolos e Serviços de Rede 
Serviços Experimentais de Telecomunicações
Serviços e Aplicações Científicas 

sendo que a primeira e a terceira destas serão coordenadas pelo CPqD, e a segunda e a 
quarta pela RNP. Para cada uma destas áreas é prevista a dotação de recursos 
financeiros para financiar a contratação destes subprojetos, o que deverá ser realizada 
publicamente, por um processo transparente com participação de representantes da 
comunidade de P&D. Os subprojetos contratados deverão resultar em protótipos ou 
metodologias que deverão ser transferidos para o setor industrial, em benefício do 
desenvolvimento nacional. Do orçamento global do projeto, mais de 60% dos recursos 
destinam-se a atividades de P&D. 
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O projeto como descrito foi originalmente induzido pelo MCT como um projeto 
"estruturante", e em junho de 2002 foi submetido e aprovado preliminarmente para 
financiamento durante 3 anos pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel) do Ministério das Comunicações. A aprovação final de um
financiamento não reembolsável de quase R$55 milhões por um prazo de três anos foi 
dada pelo Funttel em novembro de 2002, e iniciou-se a execução do projeto em
dezembro de 2002.
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Figura 3: Implementação de rede IP na proposta rede Giga 

6. Conclusão 

A futura evolução da Internet depende da ação desbravadora de caminhos que 
vem sendo desempenhada pela comunidade acadêmica desde o final dos anos 1980, 
quando foram criadas as primeiras redes globais de comunicação mediada por 
computadores. Cabe a esta comunidade procurar desenvolver e aplicar tecnologias, 
protocolos, serviços e aplicações novos, realizando estes trabalhos em seus laboratórios, 
e validando-os em redes de ensino e pesquisa. Neste trabalho tentou-se indicar a direção 
tomada pela RNP para promover o desenvolvimento da área de redes no Brasil. 

Os benefícios advindos deste trabalho serão sentidos apenas no futuro, quando 
os avanços, em forma de tecnologias, serviços e aplicações novos, e a capacitação dos 
recursos humanos que resulta do seu desenvolvimento e uso, passem a ter seu impacto
renovador nas redes de comunicação disponíveis para a sociedade como um todo. 
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Ambiente de Computação de Alto Desempenho do CBPF: 
Projeto SSOLAR 
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Resumo. Sistemas de Computação de Alto Desempenho (SCAD) são 
importantes ferramentas para a física teórica e experimental onde aplicações 
típicas necessitam de grande poder de processamento, redes de alta 
velocidade e armazenamento de grandes massas de dados. Neste trabalho 
apresentamos o SCAD do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - 
CBPF/MCT abordando as duas principais linhas de ação. A primeira está 
voltada para o ambiente de Cluster de microcomputadores, sua 
operacionalização e funcionalidade, relatando suas características de 
hardware e software, seus sub-sistemas de gerenciamento e monitoração e 
também alguns projetos/aplicações que já o utilizam de maneira 
independente.  Na segunda apresentamos o Projeto Grid local dando uma 
atenção introdutória ao sistema Globus e suas aplicações. 

Abstract. High Performance Computing Systems (HPCS) are important tools 
for experimental and theoretical physics where typical applications need 
enormous processing power, fast networks, and huge amounts of data storage. 
In this work we present the HPCS at the Brazilian Center for Research in 
Physics (CBPF/MCT) where two main approaches are taken. The first one is 
devoted to a microcomputer cluster, a parallel or distributed processing 
system, which consists of a collection of interconnected stand-alone computers 
working together as a single, integrated computing resource. We show the 
system architecture, operation and the remote management and monitoring 
tools. In the second approach we present the status of the local Grid project 
where special and introductory attention is given to the Globus middleware 
layer and its application.

1. Introdução 

A demanda por computação de alta performance é uma característica de instituições de 
pesquisa em física. Diversos grupos de pesquisa empregam métodos computacionais 
intensos e complexos tanto para simulações numéricas quanto para o processamento de 
dados experimentais. A capacidade de processamento dessas instituições vem crescendo 
significativamente, ao longo dos anos à medida que processadores e estações de 
trabalho cada vez mais poderosas vão surgindo no mercado.  

 Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação em redes as 
instituições vêm disponibilizando parte de seus recursos computacionais a fim de 
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alcançar um maior potencial através de técnicas de processamento distribuído. Este é o 
cenário de materialização do projeto Grid [Carey-1997, Foster-2001, Lee-2001, 
Kacsuk–2002, DG-2003] onde diversos centros e grupos de pesquisas estão 
interessados em implantar uma malha computacional geograficamente distribuída 
alcançando assim uma alta capacidade de processamento. As áreas de aplicações para 
esta malha são por exemplo processamento de grande volume de dados para a física de 
altas energias, a biologia (processamento de imagens médicas e a identificação e 
mapeamento dos genes no DNA) e áreas dedicadas a análise quantitativas oriundas de 
observações da terra [Draoli-2001].

 No caso do CBPF são desenvolvidas as seguintes atividades computacionais:  
simulações numéricas (cálculos de estruturas moleculares, métodos de Monte-Carlo, 
modelagem ambiental), ajustes matemáticos de dados experimentais, cálculo algébrico, 
processamento de sinais e imagens, redes neurais, etc. Para atender essas necessidades 
computacionais o CBPF criou o Projeto SSOLAR atuando em duas áreas: a construção 
de um ambiente em cluster de computadores e a participação no projeto Grid 
(http://mesonpi.cat.cbpf.br/ssolar).  

2. O Cluster do CBPF 

A fim de atender a demanda de computação científica o CBPF adquiriu um Cluster de 
computadores do tipo Beowulf [Sterling-2001, Scott-2002]. Dessa forma, o CBPF conta 
atualmente com uma infra-estrutura central de processamento baseado no Cluster da 
empresa Microway, (Figura 1) com 39 processadores AMD Athlon XP 1800+, 50 
GBytes de memória RAM e 868GBytes de disco rígido, interligados por uma rede em 
tecnologia Gigabit Ethernet. O sistema operacional utilizado é o Linux RedHat com 
compiladores C/C++, FORTRAN77 e FORTRAN90, biblioteca MPI, sistema de 
gerência de fila OpenPBS (Portable Batch System) [PBS-2003] e de monitoramento 
Ganglia [GAN-2003].

 Cluster Beowulf é o nome dado à arquitetura de multicomputadores utilizados 
para computação paralela ou distribuída, que oferece baixo custo e alta capacidade de 
processamento. É normalmente composto por um conjunto de microcomputadores 
comuns formado por um nó mestre e nós escravos conectados via rede, rodando um 
sistema operacional paralelo. Nesse modelo, o nó mestre tem a função de controlar o 
cluster, distribuir os arquivos e as tarefas para os nós escravos, além de servir de 
gateway para conexão externa. 

 Até o momento identificamos duas formas de utilização desse ambiente no 
CBPF. A primeira está baseada na submissão de programas desenvolvidos em 
linguagem C ou FORTRAN, por grupos de pesquisa do próprio instituto ou por meio de 
suas colaborações. A segunda está caracterizada pela utilização de softwares comerciais 
como Mathematica, Matlab e Maple. A utilização do segundo caso, vem sendo 
solicitada pela grande maioria dos usuários devido principalmente a maior 
interatividade e versatilidade desse tipo de ferramenta no auxílio a problemas de física.  
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Figura 1. Cluster de microcomputadores para cálculo científico do CBPF. 
Todos os nós têm dois processadores sendo seis deles com um espaço de 

endereçamento de 4GB e os outros treze com 2GB. A troca de informação e a 
conexão à rede local é feita por uma rede de alta velocidade de 1Gbps. 

3. Projeto Grid no CBPF 

O ambiente em cluster forma uma grade (grid) de computadores que pode ser 
interligada em ambiente semelhantes em outras instituições em outros países. O projeto 
Grid liderado pelo CERN (Laboratório Europeu de Pesquisas em Física Nuclear) tem
um caráter multidisciplinar e está centrado em áreas com uso intensivo de computação e 
de comunicação em redes. A infra-estrutura prevista para o desenvolvimento do Grid no 
CBPF consiste na ampliação do cluster e na interligação com o Grid computacional
nacional. O projeto Grid do CBPF está seguindo o cronograma do CERN estando 
organizado em duas fases principais. Na primeira fase, que vai do ano de 2002 a 2004 
pretende-se montar o protótipo do Grid, tendo como principais objetivos: i) preparar o 
ambiente computacional desenvolvendo uma infra-estrutura e ferramentas comuns de 
softwares para as aplicações de física; ii) estabelecer as tecnologias necessárias, a 
estrutura de redes e a administração do Grid. Nesta etapa está prevista também a 
validação das tecnologias e a construção de ambientes cada vez mais complexos. Na 
segunda fase, entre os anos de 2005 a 2007 pretende-se participar da operação do Grid 
mundial na área da física.

O CBPF tem hoje três grupos de pesquisa envolvidos nos experimentos do 
CERN. O principal interesse do CBPF é a utilização do Grid para a solução de 
problemas da física por meio de uma infra-estrutura computacional maior do que a 
existente localmente, integrada e compartilhada com grupos colaboradores. A estrutura 
elaborada para o funcionamento do Grid será formada por uma série de camadas
hierárquicas denominadas “Tiers”, com um núcleo central no CERN (“Tier 0”) ligados 
a centros regionais em diversos países. A integração dos recursos computacionais de 
cada um dos “Tiers” será feita por meio de um software de gerenciamento de recursos 
computacionais e de conexões de redes em alta velocidade. Dessa forma, é desejável 
implementar no CBPF uma unidade do tipo “Tier 2” a fim de satisfazer as necessidades 
computacionais dos grupos participantes nos experimentos do CERN [GPN-2003]. 
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Deve ser levado em conta que o Grid não é só uma infra-estrutura para os experimentos
no CERN, podendo o CBPF dar uma contribuição a outras áreas da física como por 
exemplo Física Estatística, Magnetismo, Nanotecnologia, Cosmologia que necessitam
também de poder computacional.

3.1. Globus 

A proposta do Grid no CBPF está na integração de ambientes heterogêneos de 
computação incentivando a utilização de softwares livres e o desenvolvimento dos 
softwares locais dos grupos de pesquisas. Na fase atual do projeto dedicamos três 
computadores, a fim de testar e validar as tecnologias envolvidas em um grid 
experimental local. O ponto importante na organização de um ambiente grid são os 
serviços de redes especializados que são compartilhados entre aplicações e usuários, 
implementados em uma camada intermediária localizada entre a rede e a aplicação. 
Atualmente identifica-se duas versões mais difundidas para a camada intermediária e 
serviços de grid, são elas: Globus e Grid-Engine.

O CBPF adotou o Globus para o gerenciamento dos recursos computacionais. O 
projeto Globus é liderado pela Divisão de Ciências da Computação e Matemática do 
Laboratório Nacional de Argonne, do Instituto de Ciências da Informação da 
Universidade do Sul da Califórnia, e o Laboratório de Sistemas Distribuídos da 
Universidade de Chicago sendo um pacote de software de código aberto e estando a 
disposição aos usuários para sua utilização [GLOB-2003]. Estamos utilizando o Globus
Toolkit 2.2, Grid Packaging Technology, Grid APIs, Essential Grid Tools e Essential 
Grid Services I e II. Os principais serviços do sistema Globus são: gerenciamento de 
recursos, comunicação, serviço de informação e serviço de segurança [Goldchleger - 
2002]. Para utilização do Globus é necessário a obtenção de certificados para cada 
computador pertencente ao grid local (“host certificates”). Além disso é necessário um
certificado para cada usuário (“user certificates”) autorizando-o a utilizar o ambiente
completo. Todos os certificados são autenticados pela organização Globus (globus.org). 
Este ambiente completo de certificados, computadores em rede e usuários definem um
ambiente em grade computacional (Figura 2). 

host nhost2host1

Rede Local

...
host nhost2host1

Rede Local

...

Figura 2. O ambiente completo de certificados, computadores (recursos) em 
rede e usuários definem uma grade computacional.

A partir dessa estrutura é possível executar comandos de envios de ‘jobs” no 
grid. O “globus-job-run” é o comando mais simples para o envio de “jobs” no grid.

# globus-job-run host1.grid.cbpf.br a.out 
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 A sintaxe define o computador e o programa a ser executado. Os comandos para 
submeter “jobs” no Globus (globus-job-run, globus-job-submit e mpirun) são “scripts 
shell” que utilizam o comando básico “globusrun”. O “globusrun” pode também ser 
utilizado para envio de “jobs” especificados por meio da linguagem RSL (Resource
Specification Language). A RSL é uma linguagem que descreve os recursos disponíveis 
em cada computador pertencente ao grid e a forma de execução dos “jobs”.  

 Entre as principais vantagens do Globus podemos destacar: i) a facilidade para a 
autenticação dos usuários em múltiplos computadores; ii) autenticação única para todos 
os recursos; iii) a presença de uma infra-estrutura de segurança permitindo autenticação 
e comunicação segura em uma rede aberta; iv) no caso do CBPF, a utilização pela 
comunidade de física.  

 O Grid permite também o uso de técnicas de programação em paralelo 
(passagem de mensagens). O ambiente MPI (“Message Passing Interface”) está 
disponível no Grid através da versão MPICH-G2 (versão portátil do MPI para o 
Globus). O padrão MPI define uma biblioteca de rotinas que implementam uma 
comunicação ponto a ponto onde a operação “send” é usada para iniciar uma 
transferência de dados entre dois programas concorrentes e a operação “receive” é 
usada para obter dados do sistema no espaço de memória da aplicação; existem ainda 
operações coletivas (“collective”) envolvendo múltiplos processos [MPI-2003].  

 Recentemente o Globus foi instalado no Cluster do CBPF adicionando a este a 
característica de um ambiente Grid. Está em estudo a integração da versão PBSPro ao 
Globus permitindo o Cluster atuar como Grid. A interface PBS-Globus permite ao 
usuário enviar “jobs” de forma simplificada ao Globus. O processo é tratado 
diretamente pela fila do PBS, sendo possível o monitoramento com comandos PBS 
normais. Ademais, uma importante vantagem é que “jobs” PBS podem ser executados 
em qualquer lugar do Grid. 

4. Conclusão

Neste trabalho apresentamos o projeto SSOLAR estabelecendo um ambiente 
computacional de alto desempenho, em Cluster e Grid, para a simulação e análise de 
dados experimentais intensos no CBPF. O ambiente em cluster está hoje em fase inicial 
de utilização pelos grupos de pesquisa do CBPF. O ambiente em Grid conta com uma 
infra-estrutura mínima para capacitação e formação de recursos humanos na área de 
engenharia e física que permitirá a montagem e a operação do sistema. Este ambiente 
está funcionando atualmente com o sistema Globus como camada intermediária para 
habilitação de serviços de Grid. Ambos os projetos deverão ser integrados em um único 
ambiente de alto desempenho no futuro. Existem ainda dificuldades para que se utilize 
todo o potencial de programação em paralelo. Será necessário para isso que o 
desenvolvimento dos softwares locais dos grupos de pesquisa integrem ou utilizem as 
bibliotecas MPI. Da mesma forma, está sendo exigido por usuários do sistema a 
disponibilização de softwares comerciais que apresentem maior versatilidade e interface 
gráfica.
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Abstract. In this paper we discuss architectural aspects of middleware for grid 
computing based on an infrastructure of distributed clusters and/or distributed 
services, an access portal for a demonstration project in progress. We 
observe, in recent works, activities in the direction of open service 
architectures for grid services and for web services. We also see advantages 
in adding facilities offered by distributed object computing environments with 
their interoperable references and services. Open service architectures 
introduce the possibility of composing structures of nested services.

Resumo. Neste artigo discutimos aspectos arquiteturais de middleware para 
computação em grade baseada em uma infraestrutura de clusters distribuídos 
e/ou serviços distribuídos, um portal de acesso para um projeto de 
demonstração em andamento. Observamos, em trabalhos recentes, atividades 
na direção de arquiteturas aberta de serviços de grade e serviços de web. Nós 
vislumbramos vantagens na adição de facilidades oferecidas por ambientes de 
computação com objetos distribuídos com suas interfaces e serviços 
interoperáveis. Arquiteturas de serviços abertos introduzem a possibilidade de 
composição de estruturas de serviços aninhados. 

1. Introduction 

The Middleware is a layer between the operating system and the applications that 
provides open distributed processing support, allowing applications development, usage 
and maintenance. The Middleware layer is a shell over the operating system, adding 
new functionalities to support the distribution of applications. The environment is open 
in the sense that not only the systems are open but the services are open as well. 
Exporters offer services and importers search for services, independently of the identity 
and location of the exporter. An open service environment is also characterized by the 
unlimited access in the sense the environment is always able to accept a new user. On 
the other hand, in this environment, an exporter is autonomous to decide how to 
perform the service. The Middleware deals with this dichotomy: openness and privacy. 
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 This support offered by the Middleware matches with the requirements for grid 
computing, distribution, openness and privacy. Two Middleware approaches can be 
applied to grid environments, based on object orientation and on service containers. 

 The former approach supports infrastructure and application objects that use 
object-oriented mechanisms, like inheritance, polymorphism, encapsulation, and so on. 
Examples of infrastructure objects are transactional, concurrency and naming service. 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [OMG 2002] is an example of 
this kind of Middleware. The last approach supports containers with infrastructure and 
application objects coexisting together. The Web Services standardization [W3C 2002] 
is an example of this kind of Middleware. 

 Both kinds of Middleware provide access and location transparencies. The 
access transparency masks differences of heterogeneous computer systems with 
different operating systems and the use of different languages. The location 
transparency hides the location of an interface (object). 

 CORBA specifies the IDL (Interface Definition Language) to define services in 
an object-oriented environment. Web Services use WSDL (Web Services Definition 
Language), that is based on the XML (Extensible Markup Language), to define the 
services, and may use SOAP (Simple Object Access Protocol) to transfer data over 
HTTP or other protocol. Web Services technology is strongly based on Internet 
protocols.

 The GGF (Global Grid Forum) is developing the most important specification 
on Grid services, the OGSA (Open Grid Services Architecture) based on emerging Web 
Services standards. This architecture offers interfaces to discover services, create 
dynamic service instances, manage service life-time, notify events and manage the Grid 
environment.

 Structure of the paper: Section 2 presents some requirements in Middleware for 
Grid Computing. Section 3 discusses some related works and the possibility to use 
nested application services. Section 4 shows an infrastructure and Middleware allowing 
nested services, and an access portal to such and environment: Web Services allowing 
internet access with simplified access list, no separate communication servers, 
simplified security management, and limited bandwidth, and Mobile Agents helping in 
management, monitoring security, intrusion detection, deployments, collocating 
services, load-balancing, resource availability, among others. Section 5 presents 
conclusions and future activities.

2. Requirements in Middleware for Grid Computing 

In this section we discuss some requirements in Middleware for Grid Computing. 
Besides the transparencies in access and location, Grid computing needs the following 
basic services from the Middleware: 

- Naming; 

- Creation of transient services; 

- Service invocation; 

- Service discovery; 

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

22



- Multiple protocol bindings; 

- Life-time management; 

- Change management to allow different versions of the same service; 

- Event notification; 

- Instrumentation and Monitoring; 

- Allocation management to allow task distribution; 

- Security; and 

- Concurrency control. 

 CORBA provides almost all these services through its Service Objects 
(infrastructure objects). For instance, there are the: Naming, Trader (offers service 
discovery), Property Management (can offer version support), event notification (can be 
used as base to develop a life-time management), Security and Concurrency. The 
current version of CORBA does not define support to Instrumentation, Monitoring and 
Allocation Management, but it is possible and relatively simple to develop these 
objects. On the other hand, CORBA provides few protocol bindings. Interactions 
between different CORBA environments are supported.

 Web Services provides some of these services, like creation of transient 
services, naming (OGSA defines GSH – Grid Service Handle, and GSR – Grid Service 
Reference), service discovery (through the UDDI – Universal Description, Discovery 
and Integration, and the WS-Inspection), multiple protocol binding, life-time and 
change management, security and event notification. Like CORBA, Instrumentation, 
Monitoring and Allocation Management also are possible to be implemented. Currently, 
Web Services do not provide Concurrency Control, but it will be offered in the future, 
always following the container approach. The interactions between different Web 
Services are not completely defined yet.

 New functionalities could be incorporated to the Grid Computing Middleware. 
For instance, task migration for load balance is a point to be developed, as well as the 
workflow support (called orchestration in Web Services [Web Service]). Also, 
communications between objects of the same application during their executions should 
be supported, specially in strongly coupled applications.

 Nowadays, the Middleware normally allocates automatically the computing 
resources to the execution of a task. However, advanced Grids can require more 
complex policies of resource allocation. In this case, the Middleware should provide to 
the grid administrator the functionality of defining and applying allocation policies. 
This Policy Management requires the development of new task schedulers. 

3. Related Works 

In this section we discuss some related works and the possibility to use nested 
application services. There are several Middlewares for Grid computing nowadays, 
following different approaches and focusing on some different aspects. 
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Classic grid implementations support scheduling with dispatch queues. The 
basic computational units are processes and the management of the resources'
availability is obtained by monitoring the queues' throughput and number of waiting 
processes. The more frequent communication mechanism is MPI (message passing 
interface) [MPI] which imposes restrictions in inter-clusters communication, which 
should be possible for instance, with a directory service for registration and localization 
of separate processes instances in different clusters in the grid.

Globus-3 [Foster et al. 2002] and Nimrod/G [Buyya 2000] are based on Web
Services. The first one offers the main services described in Section 2, while the last 
extends management and scheduling functions and defines new Scheduler, Dispatcher 
and Job Wrapper. Legion [Grimshaw et al. 1999] is based on the object technology and 
defines an IDL to allow the use of different programming languages. Legion also offers 
the main Middleware services and permits the use of object-oriented concepts, like 
inheritance. There are CORBA based implementation taking advantage of the 
functionalities of this technology, as for example [Vanhastel et al. 2001], allowing the 
task migration for load balancing. Discover [Mann and Parashar 2001] is based on Web
Applications and CORBA. The interaction between the client and the server is based on 
Web Applications, taking advantage of the simplicity of the Internet protocols. Inside 
the server side, the interactions between the several service objects (Name Server, 
Registry, and so on) is based on CORBA, taking advantage of the robustness of this 
platform.

Yet another aspect is scalability, for handling large amounts of events and 
specially when they are asynchronous, happening at random and eventually 
simultaneously. For ORBs there is an specification [Gokhale and Schmidt 1998] where 
the infrastructure dynamically adapts (scales) to allow larger queuing of (simultaneous)
incoming and  pending outgoing requests.

If we consider services as the main approach for having different kind of 
computing facilities, we may have a recursive structure of services being implemented
by using other existing services, as represented in Figure 1. The Globus-3 is being 
developed following OGSA and will allow structured services. 

Application 3 
Application 2

Dedicated Cluster

Figure 1. Structure of nested applications based on services.

The presence of more and more web infrastructure leads to web services 
[Kleijnen and Raju 2003] of all sizes and colors and strongly dependent on 
interoperability and portability, which is present in CORBA as well. Looking into the 
direction of services we may consider an alternative grid structure different from the 
traditional one which aims at a flat structure where the backbone bandwidth should be 
identical to the clusters' intranet bandwidth [Schmaranz 2002].
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4. Large Scale Workbenches

In this section, we have an infrastructure and Middleware allowing nested services, and 
also an access portal to a demonstration project that we are currently working on. 

There is the setup of a demonstration project for integrating (Brazilian national) 
high performance computing centers using a grid computing middleware. The project 
involves the development of an access portal with a submission service, securtiy 
services, migration tools, monitoring management, among others. The project will have 
to cope with shared and limited bandwidth in the internet backbone. The grid platforms
used in this effort, up to now, are the GridEngine [GridEngine] and the Globus toolkit. 
The use of OGSA is quite appropriate for the reasons of limited bandwidth, use of web 
servers for internet (and user) access, no need for separate access list of the individual 
client machines, no separate communication servers (and port), and simplified
centralized security management.

In a more realistic structure we expect a hierarchy of clusters as presented in 
Figure 2 [Cern] with  nodes consisting of clusters and edges consisting of the network 
backbone and consequently the structure is not flat and contiguous with the clusters 
intranet but rather an heterogeneous structure. 

Internet

Clusters Tier 2 

Cluster Tier 1

Clusters Tier 3

Figure 2. Hierarchy of clusters with a network backbone. 

In order to deal with different and limited bandwidths, we expect to have 
(mobile) agents [Schulze and Madeira 1997] support, as represented in Figure 3, and 
benefit from collocated client and server [Schulze and Madeira 2000] communications
facilities. This aspect is associated with the relationship service in CORBA. Mobile 
agents can be used for: management [Schulze and Madeira 2001], monitoring security 
conditions and flaws, intrusion detection [Jansen 2002], deployment of (Grid) Web
Services (information and code), optimization of performance by collocating services, 
load-balancing, resource availability, among others. 

The access portal and submission service is being implemented as a web service 
using Java servlets and XML for a Jakarta tomcat webserver. The submission service 
has a web interface for declaring the code to be submitted, passing parameters,
negotiating the necessary resources, and dispatching the execution. It has to rely on 
security infrastructure for secure connection, authentication, and authorization. In 
Figure 4 there is a representation of the demonstration project (in progress) with the 
local grid in blue and connections to be established to other HPC centers (in red). 
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Figure 3. In the lower plane there is the Infrastructure and in the upper plane 
the Middleware supporting Web Services and (Mobile) Agents. 

Mobile Agent 

Mobile Agent

Dedicated Cluster 

Web Server 

Web container

Middleware

Clients

Servers
Ad-Hoc Cluster 

Intranet & Internet 

Solaris Sun 6800 Solaris Cluster 

Middelware

Intranet

HPC Center -1 

Intranet-1

Internet

Intranet-7

Middelware-7Middelware-1

HPC Center -7 

Web
Access
Portal

Figure 4. Schematic representation of layers of the grid demonstration project 
with the local grid (blue)  and future connections to other HPC centers (red). 

Security in Grids is a fundamental matter. Grid implementations support security 
based on services that provide functionalities such as: secure connection protocols, 
public key infrastructure, and certification authorities. However, additional 
functionalities may be necessary based on real life grid experiences, as for instance 
intrusion detection, among others. 

For evaluating the behavior of different technologies and implementations
involved, we start with a  basic benchmark that compares the execution of a program in 
a collocated run on a single node, with a distributed run over specified computing
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nodes. We are currently working on the comparison of two study cases for a parallel 
program based on MPI and for a distributed program based on ORBs. The examples are 
different, i.e., they are not the same computation, but both of them are either executed 
collocated on a single computing node, or spread over several computing nodes. This 
should provide some input to establish comparison figures and identify critical points, 
and bottlenecks. 

5. Conclusion 

Web Services as much as object-oriented approaches can be used to develop 
Middleware platforms for Grid computing. However, each approach takes advantage of 
different aspects. Web Services is based on Internet protocols, that are de facto
standards.

 New tools using these protocols are often developed. Web Services intrinsically 
use XML, that allows the service specification in a higher level. On the other hand, 
object-orientation based platforms permit the use of inheritance, encapsulation, 
polymorphism, and so on. The infrastructure objects are already defined and 
implemented, like the Transactional and Concurrency Objects. This kind of platform is 
more mature. 

 We point out that a (heterogeneous) grid computing infrastructure altogether 
with a Middleware based on open (grid and web) service architectures and the addition 
of mobile agents support in the context of web infrastructure allows for instance the 
possibility of composing applications based on nested services an other functionalities 
as monitoring agents (management, security, intrusion detection, among others), 
deployment of new services, migration of services for load-balancing, for collocation 
and so on. This also contributes to the building of an access portal and dealing with 
some of the several security issues as intrusion detection. 

 In this work we considered computing nodes as part of dedicated cluster with 
closely coupled nodes and geographically distributed clusters, meanwhile another kind 
of clustering can be observed in what we call ad-hoc clusters where computing nodes 
are volunteered and loosely coupled. Additional considerations in this second kind of 
cluster are for instance security, communication and persistence. 

Acknowledgements: This work is supported by Brazilian funding from CNPq and 
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Abstract. Computational Grids are a new trend in distributed computing sys-
tems. With further development of Grid technology, it is very likely that corpo-
rations, universities, and public institutions will exploit Grids to enhance their
computing infrastructure. Although there has been a large increase in Grid
technology research, the vast majority of those projects focuses on developing
systems for high-end machines. This paper introduces a new research project
started recently at the University of São Paulo: InteGrade. This project aims
at extending previous Grid research by using advanced distributed object tech-
nologies to build a novel Grid infrastructure to enable the use of idle processing
time in commodity desktops without loss of Quality of Service for desktop users.

Resumo. Grades Computacionais são uma nova tendência em sistemas dis-
tribuı́dos. No futuro, é provável que empresas, universidades e instituições
públicas façam uso das grades para melhorar suas infraestruturas computa-
cionais. Apesar do grande aumento de pesquisas em Grades Computacionais,
a maioria dos projetos desenvolve sistemas para máquinas de alto desempenho.
Este artigo apresenta um novo projeto iniciado recentemente na Universidade
de São Paulo: InteGrade. Esse projeto visa estender pesquisas anteriores, us-
ando tecnologias modernas de objetos distribuı́dos, permitindo o estabeleci-
mento de grades compostas por computadores comuns nas quais o tempo ocioso
de processamento de tais maquinas possa ser utilizado eficientemente.

1. Introdução

O projeto InteGrade, em fase inicial de desenvolvimento no IME-USP, visa construir
uma infra-estrutura genérica de middleware que permita a utilização do tempo ocioso das
máquinas já disponı́veis em instituições públicas e privadas para a resolução de diversos
problemas altamente paralelizáveis.

A importância do InteGrade é evidenciada quando analisamos as necessidades de
um paı́s carente de recursos, como o Brasil. Ao passo que pesquisadores necessitam de
recursos computacionais robustos e caros, na própria instituição já existem dezenas ou
centenas de máquinas sub-utilizadas. O tempo ocioso de tais máquinas pode ser usado
pelos pesquisadores, resultando em economia de recursos e eliminação de desperdı́cio.
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InteGrade será construı́do utilizando o que existe de mais avançado em sistemas
de objetos distribuı́dos, padrões da indústria e protocolos de computação distribuı́da de
alto desempenho.

Os principais requisitos que serão considerados no desenvolvimento de InteGrade
são os seguintes.

• O sistema deve se auto-conhecer: implica na necessidade da manutenção de
uma base de dados atualizada dinamicamente que contenha informações sobre as
máquinas que fazem parte do sistema, plataformas de hardware e software de cada
máquina, tipo de rede local que interliga as máquinas de um agrupamento, tipo de
rede de média e longa distância que interliga os diversos agrupamentos, além do
estado dinâmico da grade, isto é, quantidades disponı́veis de recursos como disco,
processador, memória e largura de banda.

• Sobrecarga quase imperceptı́vel pelos clientes: o middleware deverá ser capaz
de aproveitar os recursos ociosos disponı́veis nas máquinas dos clientes com o
menor impacto possı́vel no desempenho percebido pelos usuários das máquinas
clientes. Ou seja, sempre que o usuário utilizar a sua máquina, ele deverá ter
prioridade máxima no uso dos recursos e a sobrecarga imposta pelo middleware
deverá ser imperceptı́vel. Caso contrário, será mais difı́cil obter o consentimento
dos usuários para integrar a Grade.

• Garantias de segurança: já que será possı́vel carregar dinamicamente código
executável nas máquinas do cliente, é importante garantir que tal código não
prejudicará o correto funcionamento de outras aplicações sendo executadas na
máquina do cliente e que este novo código não irá modificar ou mesmo ter acesso
a informações pessoais, possivelmente confidenciais, armazenadas nas máquinas
dos clientes.

2. Diferenciais do InteGrade em relação a outros projetos de Grades

• Reutilização da base instalada: é um princı́pio chave do projeto Inte-
Grade. Tal caracterı́stica é também presente em Condor [Litzkow et al., 1988],
e de maneira mais discreta em Globus [Foster and Kesselman, 1997] e Legion
[Grimshaw et al., 1994]. O diferencial é que InteGrade considerará essa carac-
terı́stica no desenvolvimento de sua arquitetura. Além disso, há uma tendência à
utilização de recursos dedicados, sobretudo para computação paralela. InteGrade
não exigirá recursos dedicados, mas poderá utilizá-los caso esta seja a vontade dos
proprietários de recursos.

• Utilização de tecnologias modernas de objetos distribuı́dos: caracterı́stica
única do InteGrade, que utilizará CORBA na sua construção. Condor e Globus
são escritos em C, ao passo que Legion utiliza MPL, variante de C++, mas não
CORBA na sua construção.
Com isso, obtemos duas vantagens: (1) poderemos re-utilizar os inúmeros
serviços já disponı́veis na arquitetura CORBA e (2) será mais fácil a integração de
outros serviços e aplicações à grade dado que esta utilizará uma tecnologia padrão
de interconexão orientada a objetos.

• Baixa sobrecarga: como já descrito, o middleware do InteGrade vai priorizar o
proprietário do recurso. Assim, é necessário que o sistema não consuma muitos
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recursos de maneira a não se tornar um problema para o usuário. Em particular,
pretendemos utilizar ORBs CORBA que consumam poucos recursos, como UIC-
CORBA, descrito em [Kon et al., 2001].

• Suporte a ampla gama de Aplicações Paralelas: Uma deficiência que muitos
projetos de computação em grade apresentam é a falta de suporte a aplicações
paralelas que requeiram muita comunicação entre seus nós. InteGrade será con-
struı́do de maneira a atender tal requisito, através da coleta de informações da
topologia da rede, permitindo assim alocar tais aplicações a nós que disponham
de maior largura de banda.

3. Linhas de Pesquisa

A equipe de pesquisadores deste projeto foi composta de forma a incluir especialis-
tas em todas as áreas essenciais descritas acima. Em particular, a equipe possui uma
larga experiência nas áreas de algoritmos paralelos e paralelização de código, middleware
CORBA e Java, agentes móveis, gerenciamento de recursos em sistemas distribuı́dos e
qualidade de serviço em comunicação na Internet. A seguir, apresentamos as seis linhas
de pesquisa que comporão o projeto.

3.1. Requisitos e Arquitetura Geral do Sistema

O objetivo dessa linha de pesquisa é fazer um levantamento dos requisitos do sistema,
definir uma arquitetura de referência inicial e especifica-la através de diagramas UML.
Alguns pontos iniciais a serem considerados são:

• serviços do sistema: definição dos serviços necessários às aplicações que execu-
tarão na grade. Sabemos da necessidade de um serviço de informação e de um
serviço de escalonamento. Outros serviços, como contabilização de recursos uti-
lizados, poderão ser definidos em uma fase posterior de pesquisa;

• formato do software a ser utilizado: consideramos a necessidade inicial de dois
programas a serem instalados nas máquinas integrantes da grade. O fornecedor de
recursos, isto é, indivı́duo que concorda em ceder parte do tempo ocioso de sua
máquina, executará um daemon que permitirá que aplicações da grade se benefi-
ciem de seus recursos. Este usuário terá ampla possibilidade de determinar o que,
quanto e como deseja compartilhar. Do outro lado está o usuário da grade, que
escreve aplicações e as submete ao sistema. Este precisará de um programa que o
permita submeter aplicações à Grade, assim como mecanismos de descrição dos
recursos necessários, tais como: plataforma de hardware e software, processador
e memória, por exemplo.

3.2. Paralelização de Problemas Computacionalmente Difı́ceis

Esta linha de pesquisa objetiva criar um arcabouço e interfaces genéricas que serão uti-
lizados para implementar a maior gama possı́vel de algoritmos paralelos. Alguns pontos
a serem considerados são listados abaixo.

• Topologia: por um lado o uso de uma arquitetura do tipo coordenador/escravos
pode se adaptar para aplicações simples e com pouca comunicação entre os nós.
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Entretanto, este tipo de implementação não é escalável, sendo adequado ape-
nas para aplicações altamente paralelizáveis. Como alternativas temos estruturas
hierárquicas que podem ser escaláveis, ou o modelo genérico onde pode-se per-
mitir a comunicação entre os nós da aplicação.

• Quantidade de comunicação: Internet tradicional permite resolver problemas alta-
mente paralelizáveis com pouca comunicação. Já a Internet2 permitirá a aplicação
deste modelo para resolver também problemas que exigem que uma grande quan-
tidade de dados sejam trocados entre os nós do sistema distribuı́do.

• Tolerância a falhas: a distribuição/paralelização do algoritmo deve ser feito de
uma forma tolerante a falhas. Se uma das máquinas cai ou se torna inacessı́vel, não
podemos perder toda a computação que realizamos nas outras máquinas. Entre-
tanto, o checkpointing paralelo é muito complexo e pode criar sobrecargas proibiti-
vas. Pode-se resolver problemas deste tipo usando modelos para computação par-
alela que impõem sincronizações periódicas, como o BSP [Valiant, 1990].

• Uma restrição importante do InteGrade é a prioridade absoluta ao proprietário do
recurso. Caso a máquina onde uma aplicação seqüencial esteja sendo executada
seja requisitada, a aplicação pode ser migrada sem grandes prejuı́zos, sendo que
eles podem ser determinados pela polı́tica de checkpoint. No caso de aplicações
paralelas com comunicação ponto a ponto, além dos problemas de checkpoint
também existem problemas inerentes a possı́veis migrações, como por exemplo:
como tratar as comunicações em curso? Como tratar as comunicações futuras?
Outra alternativa é tentar evitar casos onde as migrações sejam necessárias usando
padrões de acesso (3.4.) e técnicas de escalonamento.

• Nı́vel de abstração: existe um compromisso claro entre o nı́vel de abstração de
uma aplicação paralela e o seu desempenho em uma máquina ou rede especı́fica.
Quanto mais detalhes são considerados melhor é o desempenho. Entretanto
caso haja mudanças na máquina, todo o processo de adaptação deve ser refeito.
Esta é uma grande preocupação do InteGrade, onde dificilmente se conhecem as
máquinas e sua rede de comunicação disponı́vel a uma aplicação, a priori. Na
busca do compromisso podem ser usados modelos como o BSP [Valiant, 1990] e
o de Malleable Tasks [Gregory Mounie, 1999].

3.3. Segurança

Questões como controle de acesso, criação de papéis e usuários da Grade, autenticação
dos usuários e do código móvel que transita pela Grade, criptografia de dados confidenci-
ais que transitam pela Grade serão aqui tratadas.

3.4. Identificação de Padrões de Acesso de Usuários
e de Disponibilidade de Recursos

Para a identificação de padrões de acesso devemos desenvolver um processo de apren-
dizado constante [Mitchell, 1997, Langley and Morgan, 1995]. Tal processo tem inı́cio
com o monitoramento constante dos seguintes recursos básicos da máquina:

• quantidade de memória disponı́vel
• quantidade da área de swap disponı́vel
• quantidade de disco disponı́vel
• percentagem da CPU ociosa
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O monitoramento consiste em coletar séries temporais destas grandezas coletadas
a intervalos regulares, digamos, de 5 em 5 minutos. Posteriormente, estas séries temporais
serão divididas em intervalos constantes, digamos de 24h, que se tornarão os objetos de
classificação [Hand, 1997] . Chamaremos estes objetos de perı́odos.

A partir deste monitoramento pretendemos, numa primeira fase, gerar categorias
iniciais de comportamento. Tais categorias serão geradas a partir de algoritmos de clus-
tering [Johnson and Wichern, 1983] que agrupam perı́odos a partir das semelhanças entre
os mesmos. No nosso caso, cada perı́odo será um vetor de um número fixo N de pon-
tos e uma possı́vel medida de similaridade seria a distância euclidiana N-dimensional.
Como o algoritmo de clustering é caro, poderemos investigar algumas das aproximações
utilizadas na literatura.

Gostarı́amos que o nosso método de aprendizado fosse capaz de aprender catego-
rias como: dia tı́pico, domingo, feriado, trabalho intenso, trabalho leve, etc.

Terminada a fase de classificação inicial, o monitoramento continua, e cada
perı́odo passa a ser monitorado quanto a pertinência a alguma das categorias aprendidas.
O processo de aprendizado constante consiste em analisar dois fenômenos:

• Deriva de categorias. Trata-se de identificar uma variação no elemento prototı́pico
de uma dada categoria. Novos perı́odos são classificados dentro de uma categoria
existente, mas nota-se uma variação, aqui chamada de deriva, nas caracterı́sticas
desta categoria.

• Criação de novas categorias. Trata-se de encontrar objetos (novos perı́odos)
semelhantes que não se enquadram bem em nenhuma categoria, ou seja, cuja
distância aos elementos prototı́picos destas categorias é “muito grande”.

A tipificação destes fenômenos é uma das contribuições desta linha de pesquisa.
Outro fenômeno evolutivo que pode ser estudado é a morte de categorias, que pode
ser considerado como uma redução no número de categorias a serem analisadas para a
classificação, para evitar a deterioração do método com a criação de inúmeras novas cat-
egorias.

3.5. Mobilidade de Código e Computação Ubı́qua

Essa linha de pesquisa objetiva estudar questões decorrentes da necessidade de código
móvel no sistema InteGrade. Pontos a serem considerados são listados abaixo.

• Sandbox Java, que objetiva limitar a capacidade do código móvel que executa na
máquina de um usuário que cede recursos, com o objetivo de proteger a integri-
dade de seus arquivos e sistema.

• Sandbox Janus [Goldberg et al., 1996] para código nativo, que objetiva o mesmo
do ı́tem anterior, porém podendo ser utilizada com qualquer programa compilado
para código nativo.

• Uso da biblioteca DSRT [Nahrstedt et al., 1998] (Dynamic Soft Real Time), para
limitar a quantidade de processador e memória utilizada pelo daemon que será
executado em todas as máquinas que fornecem recursos à Grade.

Uma motivação adicional seria usar o nosso middleware para computação ubı́qua.
Usuários móveis poderiam utilizar seus PDAs e computadores móveis para interagir com
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os dispositivos computacionais fixos no espaço fı́sico local de forma a utilizar os recursos
lá disponı́veis para executar as partes pesadas do seu código. O PDA poderia exportar
código móvel para um PC local e usar a CPU mais potente do PC e o seu espaço em disco
para executar as componentes mais pesadas.

4. Conclusões

InteGrade visa construir um sistema de computação em grade para máquinas comuns,
tendo como seus diferenciais a reutilização da base instalada, o uso de tecnologias mod-
ernas em objetos distribuı́dos, a baixa sobrecarga imposta aos usuários e o amplo suporte
às aplicações paralelas.
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Abstract: We here discuss how to run Bag of Tasks applications (those parallel 
applications whose tasks are independent) on computational grids. Bag of Tasks 
applications are both relevant and amendable for execution on grids. However, few 
users currently execute their BoT applications on grids. We investigate the reason for 
this state of affairs and introduce MyGrid, a system designed to overcome the 
identified difficulties. MyGrid provides a simple, complete and secure way for a user 
to run Bag of Tasks applications on all resources she has access to. Besides putting 
together a complete solution useful for real users, MyGrid embeds two important 
research contributions to grid computing. First, we introduce Work Queue with 
Replication (WQR), a scheduling heuristics that attains good performance without 
relying on information about the grid or the application, although consuming a few 
more cycles. Note that not depending on information makes WQR much easier to 
deploy in practice. Second, we introduce some simple  working environment 
abstractions that hide the configuration heterogeneity of the machines that compose 
the grid from the user. 

Resumo: Discutimos como executar aplicações paralelas independentes (Bag of 
Tasks) em grades computacionais. Tais aplicações são relevantes e podem facilmente 
ser executadas em grades. Por outro lado, poucos usuários executam correntemente 
suas aplicações BoT em grades. Investigamos os motivos deste fato e introduzimos 
MyGrid, um sistema projetado para superar as dificuldades identificadas. MyGrid 
provê uma forma simples, completa e segura para um usuário executar aplicações 
BoT em todos os recursos aos quais possui acesso. Além de prover uma solução 
completa para usuários reais, MyGrid inclui duas contribuições importantes para a 
computação em grades. Primeiro, introduzimos Work Queue with Replication 
(WQR), um algoritmo heurístico de escalonamento que obtém bom desempenho sem 
depender de informação sobre a grade ou a aplicação, embora possua um overhead 
em termos de consumo de ciclos. Observe que não depender de informação facilita o 
uso de WQR na prática. Em segundo lugar, introduzimos abstrações simples sobre o 
ambiente de trabalho que escondem do usuário a heterogeneidade de configurações 
de recursos que compõem a grade. 
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1. Introduction 

Bag of Tasks (BoT) applications are those parallel applications whose tasks are 
independent of each other. Despite their simplicity, BoT applications are used in a 
variety of scenarios, including data mining, massive searches (such as key breaking), 
parameter sweeps 0, Monte Carlo simulations, fractal calculations (such as 
Mandelbrot), and image manipulation applications (such as tomographic reconstruction 
0). Moreover, due to the independence of its tasks, BoT applications can be successfully 
executed over widely distributed computational grids, as has been demonstrated by 
SETI@home 0. In fact, one can argue that BoT applications are the applications most 
suited for computational grids, where communication can easily become a bottleneck 
for tightly-coupled parallel applications.

 However, very few users of BoT applications are currently using computational 
grids, despite the potential dramatic increase in resources grids can bring to bear for 
problem resolution. We believe that this state of affairs is due to (i) the complexities 
involved in using grid technology, and (ii) the slow deployment of existing grid 
infrastructure. Today, one must commit considerable effort to make an application run 
efficiently on a grid. The user, who is ultimately interested in getting the application’s 
results, seldom has the training or the inclination to deal with the level of detail needed 
to use current grid infrastructure. Furthermore, the existing grid infrastructure is not 
ubiquitously installed yet. Users often have access to resources that are not grid-ready. 

This paper is a short description of MyGrid, a system designed to change this state of 
affairs. MyGrid aims to easily enable the execution of BoT application on whatever
resources the user has available. MyGrid chooses a different trade-off compared to 
existing grid infrastructure. It forfeits supporting arbitrary applications in favor of 
supporting only BoT applications (which are relevant and amenable to execution on 
grids). By focusing on BoT applications, MyGrid can be kept simple to use, simple 
enough to be a solution for real users, who want to run their applications today and 
don’t really care for the underlying grid support they might use. 

 This is not to say, however, that MyGrid is a replacement for existing grid 
infrastructure. MyGrid uses grid infrastructure whenever available. It simply does not 
depend on it. MyGrid can be seen more as a representative of the user in the grid. It 
provides simple abstractions through which the user can easily deal with the grid, 
abstracting away the non-essential details. It schedules the application over whatever 
resources the user has access to, whether this access is through some grid infrastructure 
(such as Globus 0) or via simple remote login (such as ssh). MyGrid’s scheduling 
solution is a particularly interesting contribution because it uses task replication to 
achieve good performance relying on no information about the grid or the application 0. 
Note that not needing information for scheduling simplifies MyGrid usage. MyGrid is 
open source software, available at http://dsc.ufcg.edu.br/ mygrid.

2. Design Goals 

We intend MyGrid to be a production-quality solution for users who want to execute 
BoT applications on computational grids today. Note that “today” implies that we 
cannot assume that some new software will be widely deployed. Our design goals were 
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thus established with this vision in mind. We want MyGrid to be simple, complete,
encompassing, and secure.

 By simple, we imply that MyGrid should be as close as possible to an out-of-
the-box solution. The user wants to run her application. The least she gets involved into 
grid details, the better. Towards this goal, we worked on minimizing the installation 
effort. This is important because if the user had to manually install MyGrid on many 
machines, the simplicity of the solution would suffer.  

Complete means that MyGrid must cover the whole production cycle, from 
development to execution, passing through deployment and manipulation of input and 
output. This goal is key for MyGrid to be useful in practice. In order to support all 
activities within the production cycle of a BoT application, MyGrid provides the notion 
of working environment, which consists of a small set of abstraction that enables the 
user to manipulate her files on the Grid. 

 Due to their loosely coupled nature, BoT applications can potentially use a very 
large number of processor. Therefore, we do not want MyGrid to preclude the user from 
using a given processor. We want MyGrid to be encompassing, in the sense that all 
machines the user has access to can be utilized to run her BoT applications. An 
important consequence of this goal is that MyGrid must be a user-centric solution, i.e. 
MyGrid cannot assume that some given software is installed in a machine for it to be 
employed in the computation. That is, we cannot assume that a particular grid 
infrastructure (e.g. Globus 0) is ubiquitously installed on all machines a user has access 
to. Note also that, simplified installation also helps here. It does not suffice that the user 
potentially can employ all machines she has access to. It has to be simple to do so. 

 MyGrid should not weaken the user’s security; otherwise it probably will not be 
used. Consequently, we want MyGrid to be secure in the sense that the user’s security 
will not be compromised by a security problem in one of the many machines that 
compose the user’s Grid. 

3. MyGrid Approach 

MyGrid attains its goals by (i) providing simple abstractions that enable the user to 
describe the application without having to know details of each grid machine (such as 
the file system organization), and (ii) introducing Work Queue with Replication 
(WQR), a scheduling heuristics that attains good performance without relying on 
information about the grid or the application, although consuming a few more cycles. 
Note that not depending on information makes WQR much easier to deploy in practice 
(since we do not have to monitor processors throughout the grid) and also much more 
user friendly (since users do not have to estimate a priori the execution time of their 
tasks).

 MyGrid architecture was designed to enable the user to benefit from “whatever 
resources she has access to”. This is done by defining the Grid Machine Interface as the 
minimal set of services that must be available in a machine for it to be used as a grid 
machine. These services are: 

Service
Task start-up on a grid machine (remote execution) 
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Cancellation of a running task 
File transfer from the grid machine to the home machine 
File transfer from the home machine to the grid machine 

Table 1 – Grid Machine Interface 

 There can be many ways to implement the Grid Machine Interface. Actually, 
Grid Machine Interface is a virtualization 0 of the access services to a grid machine. 
One way to implement the Grid Machine Interface lets the user furnish MyGrid with 
scripts that implement the four services listed in Table 1. In this case, MyGrid uses the 
Grid Script module to access the machine. Note that Grid Script enables the user to 
inform MyGrid on how to access a given machine in a very flexible way. As long as the 
user is able to translate “having access to a given machine” into “providing scripts can 
encapsulate such access”, MyGrid will be able to use the machine. 

4. Demo 

During the WRNP2, we intend to demo MyGrid running integer factoring, scheduling 
simulations and a dynamic molecular application. The scheduling simulations are those 
used to study WQR itself. The dynamic molecular application is from Paulo Bisch’s 
group at UFRJ. It uses using THOR (a package for modeling and molecular dynamics 
developed at UFRJ) to study interactions among HIV-1’s protease and a family of its 
mutants with protease inhibitors. 

 The grid we going to use will include at least 58 processors, distributed 
throughout the following 7 independent computing sites: 

Carcara/LNCC/Petropolis/Brazil - 1 linux processor 

ApeLab/USCD/San Diego/USA - 20 solaris procecessors 

LSD/UFCG/Campina Grande/Brazil- 8 linux processor 

NACAD/UFRJ/Rio de Janeiro/Brazil - 1 linux processor 

NCE/UFRJ/Rio de Janeiro/Brazil  - 4 linux processors 

LCP/UFRJ/Rio de Janeiro/Brazil - 14 linux processor 

GridLab/UCSD/San Diego/USA - 10 linux processors 

5. Acknowledgments 

We would like to thank HP, CNPq (grant 55.2153/02-8) and RNP for the financial 
support. Without it, it would have been impossible to carry out this work. We’d also 
like to thank Márcio Vasel, Nigini, Luciana and Nazareno for their great work in 
different parts of MyGrid.

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

38



References

D. Abramson, J. Giddy and L. Kotler. High Performance Parametric Modeling with 
Nimrod/G: Killer Application for the Global Grid? IPDPS'2000, pp. 520-528, 
Cancun Mexico, IEEE CS Press, USA, 2000. 

http://ipdps.eece.unm.edu/2000/papers/Abramson.pdf

I. Foster and C. Kesselman. The Globus Project: A Status Report. Proceedings of 
IPPS/SPDP '98 Heterogeneous Computing Workshop, pg. 4-18, 1998. 
http://www.globus.org/research/papers.html

I. Foster, C. Kesselman, J. Nick, S. Tuecke. The Physiology of the Grid: An Open Grid 
Services Architecture for Distributed Systems Integration. June 22, 2002. 
http://www.globus.org/research/papers.html

D. Paranhos, W. Cirne, and F. Brasileiro. Trading Cycles for Information: Using 
Replication to Schedule Bag-of-Tasks Applications on Computational Grids. 
Submitted for publication.  

http://walfredo.dsc.ufcg.edu.br/resume.html#publications

SETI@home web page. http://www.seti.org/science/setiathome.html 

S. Smallen, W. Cirne and J. Frey et al. Combining Workstations and Supercomputers to 
Support Grid Applications: The Parallel Tomography Experience. Proceedings of 
the HCW'2000 - Heterogeneous Computing Workshop. 2000. 

http://walfredo.dsc.ufcg.edu.br/resume.html#publications

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

39



Workshop de Grade Computacional e Aplicações

40



Portal Web da Grade Computacional do LNCC 

C.G.Ribeiro1, J.C. de Oliveira1, F.S.G. de Oliveira1, B.Schulze1

Grupo COMCIDIS – Coordenação de Ciência da Computação 
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 

Av. Getúlio Vargas, 333, Quitandinha – 21651-070 – Petrópolis – RJ – Brazil 
{const,fgomes,jauvane,schulze}@lncc.br

Abstract. This work describes a computational grid infrastructure, the web 
portal to this infrastructure, and the implementation of a tool for the 
submission of tasks, with the objective to facilitate the use and the access to 
the computational resources available in the computational grid. 

Resumo. O trabalho descreve uma infraestrutura de grade computacional, o 
portal web esta infraestrutura e a implementação de uma ferramenta para a 
submissão de tarefas, objetivando facilitar o uso e acessibilidade dos recursos 
computacionais disponíveis na grade computacional 

1. Introdução 

A Internet (e seus sucessores) no topo das redes de comunicação, com flexibilidade e 
largura de banda crescentes, resultará numa infra-estrutura de rede maciça composta de 
objetos interconectados altamente diversificados que devem suportar o projeto e uso de 
sistemas com comportamento previsível e desejável.

 Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação 
espera-se permitir o projeto de sistemas computacionais e de informação baseados 
inteiramente na abundância de recursos da infra-estrutura disponível e de potencial de 
processamento geograficamente distribuído. Estes desenvolvimentos conduzirão ao 
grande desafio de definir e de explorar sistemas dinamicamente configurados composto 
de entidades que interagem de novas formas com seu ambiente para realizar ou controlar 
suas tarefas computacionais. 

 Os sistemas vislumbrados são altamente dinâmicos: dispositivos físicos são 
móveis, conectividade e largura de banda estão mudando, processos e dados 
computacionais podem migrar, e os aplicativos vão e vêm. A disponibilidade e a 
resposta dos recursos que estão ativos em uma aplicação em um dado instante de tempo 
são não previsíveis, sendo difíceis de controlar. Espera-se que a escala dos sistemas seja 
extremamente grande, em número de componentes e, em alguns casos, em área 
geográfica. Os aspectos de projeto envolvidos na construção de sistemas que podem ser 
configurados em tais ambientes coloca desafios enormes à computação, demandando 
pesquisa focada em problemas fundamentais que necessitam ser resolvidos.  

 Para aproveitar a flexibilidade e a potencialidade de sistemas interativos 
evoluindo rapidamente, são requeridas idéias e princípios fundamentais radicalmente 
novos. É preciso desenvolver os fundamentos para permitir o projeto destes sistemas no 
futuro e lidar com várias questões complexas resultantes da sua construção.
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 O objetivo como um todo é obter técnicas (modelos, estruturas, métodos, 
algoritmos) para construir sistemas que são flexíveis, confiáveis, seguros, robustos e 
eficientes. O interesse dominante não é simplesmente representar e manipular 
eficientemente dados mas no entanto tratar coordenação e interação, segurança, 
confiabilidade, robustez, modos de falha, controle de risco das entidade no sistema e no 
projeto, descrição e desempenho global do próprio sistema. Paradigmas completamente 
diferentes de computação podem ter que ser desenvolvidos para tratar eficazmente estas 
questões, devendo tratar sistemas como segue:  

A configuração varia com o tempo. Por exemplo, o sistema está aberto à entrada de 
entidades computacionais novas e do mesmo modo a sua remoção. O 
comportamento das entidades pode variar com o tempo.

Os sistemas são compostos de entidades computacionais autônomas onde a 
atividade não é controlada centralmente, seja porque o controle global é impossível 
ou pouco prático, ou porque as entidades são criadas ou controladas por 
proprietários diferentes. 

As entidades computacionais são móveis, devido ao movimento das plataformas 
físicas ou pelo movimento da entidade de uma plataforma a outra. 
Os sistemas operam com informação incompleta sobre o ambiente. Por exemplo, a 
informação torna-se rapidamente desatualizada e a mobilidade requer informação 
sobre o ambiente a ser explorado.

 Estrutura deste trabalho: Na seção 2 temos uma descrição de trabalhos e 
atividades relacionadas. Na seção 3 á apresentada a atividade de integração de uma 
grade computacional numa intranet institucional. 

2. Trabalhos Relacionados 

Uma grade computacional agrega recursos de alto desempenho computacional, assim 
como permite a formação de Organizações Virtuais para a realização de projetos 
temáticos baseados em ambientes de computação distribuída. Organizações Virtuais são 
grupos de atuação em um determinado tema podendo estar geográfica e 
institucionalmente dispersos. Para a operacionalidade de tais organizações precisamos 
de ambientes colaborativos, seja na elaboração e desenvolvimentos de aplicações 
associados, seja na utilização das aplicações desenvolvidas ou de aplicações de 
terceiros. Implica também em uma grade de computadores e redes, e respectivas 
configurações.

No exterior se verifica a organização de grades computacionais a partir da 
integração de centros de (super)computação e suas aplicações. Como exemplo podemos 
citar o projeto TeraGrid da NSF (National Science Foundation), que cria o 1o ambiente 
de computação distribuída em escala de Teraflops unindo centros numa estrutura de 
escala nacional (NCSA, SDSC, Argonne e Caltech). Este projeto resulta de iniciativas 
destes centros em projetos da NSF desde 1997 em infraestrutura de informação (ex. 
software de grade, ambientes escaláveis em clusters, ferramentas de softwares, 
gerenciamento de dados e visualização, e códigos de aplicação). O centro de operações 
do TeraGrid (TOC) estabelece um conjunto de políticas que guiam o TeraGrid em 
termos de operação, uso e transferência de tecnologia. Operacionalmente o TOC oferece 
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suporte online 24x7, disponibilizando ferramentas de monitoração para verificação de 
desempenho e coordenação de atualizações de hardware e software distribuídos. 

 Como plataforma de software de grade computacional encontramos diversos 
projetos e podemos definir 3 principais tendências: a clássica, a orientada a objetos e a 
orientada a serviços (de web). A 1a trata principalmente os aspectos de alocação de 
recursos e monitoração de filas de processos (a serem) submetidos. A 2a considera um 
ambiente onde as unidades de processamento são objetos distribuídos que se 
intercomunicam e dependem de suporte a localização (transparente ou não), a migração, 
a transação, entre outros. A 3a (e mais atual) soma as características das duas primeiras 
com as características encontradas em sistemas de informação baseados em 
infraestrutura de web, e segue na linha de componentes e serviços ativos. Em todas as 
três a segurança é parte fundamental e imprescindível, pois atualmente não é mais viável 
tratar computação distribuída sem mecanismos e políticas mínimas de segurança  

 Na seção a seguir é descrita resumidamente a implementação de uma grade a 
nível institucional (LNCC). 

3. Grade Institucional (do LNCC) 

3.1 Hardware e software usados 

Para a implementação da GRADE LNCC inicial foram usados 3 nós Sun Enterprise 
220R rodando o sistema operacional Solaris versão 8, cada nó com 2 processadores 
UltraSPARC-II  e memória de 1,5 GBytes. 

O midlleware adotado nesta fase inicial foi o SUN Grid Engine Enterprise 
Edition na sua última versão (SGE-EE versão 5.3). Conforme especificações foram 
instalados os seguintes deamons: administração, execução, submissão e de 
escalonamento. Um dos nós é configurado como administrador do midlleware de 
gerência da grade, resultando então em uma grade homogênea com todas as máquinas 
de mesma arquitetura, sistema operacional e middleware de grade. 

Seguindo a tendência adotada pelos principais sites de e-science, os serviços de 
grade do LNCC adotam o uso de um portal web para o acesso aos serviços de grade. No 
nosso caso uma plataforma Sun Netra foi utilizada para tal. Nela o deamon de 
submissão de tarefas do middleware SGE-EE foi instalado, ficando a mesma dedicada 
somente a esta tarefa de portal de acesso via Web.  

A Figura 1 ilustra a situação atual da GRADE em funcionamento no LNCC. 
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Figura 1. Grade do LNCC 

3.2 Operação da GRADE LNCC: 

O acesso a GRADE LNCC pode ser feito das seguintes maneiras: para usuários 
internos, via acesso ssh ou pelo portal web; e para usuários externos via portal web. Em 
ambos os casos são fornecidas conexões seguras. No caso do acesso web esta conexão e 
feita por um applet em Java, o qual fornece diversas funcionalidades úteis, tais como: 
transferência de arquivos, janela de terminal para a execução de comandos de linha, e 
outros. Além disso o próprio portal é uma fonte de informações básicas sobre 
computação em grade. Nele podemos encontrar artigos sobre a filosofia, componentes, 
middleware e softwares de computação em grade bem como instruções e exemplos de 
scripts de execução de tarefas no GRADE LNCC. A figura abaixo ilustra a página 
inicial do portal de acesso ao GRADE LNCC. Para acessar a GRADE LNCC  devemos 
selecionar o botão “como utilizar o grid” como mostrado na Figura 3. 

 Após a validação do usuário pela tela mostrada na Figura 4, podemos escolher 
entre usar uma applet de conexão segura que fornece uma conexão segura ao estilo de 
uma term de telnet (figura 5), ou usar o gerador de scripts de execução como mostrado 
na figura 6. Dentre os serviços disponíveis podemos citar a execução de programas 
seqüenciais em: C, C++, FORTRAN e Java, e a execução de programas 
paralelos/distribuídos em: C, C++ e FORTRAN via biblioteca de passagem de 
mensagem MPI. 
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Figura 2. Portal GRID 

Figura 3. Acesso ao Portal GRID 
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Figura 4.  validação no acesso ao Portal GRID 

Figura 5.  opções de uso do Portal GRID 
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Figura 6.  opções de uso do Portal GRID 
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Resumo

Neste texto apresentaremos diversos aspectos algoritmicos relaciona-
dos a computação em grade. Veremos que com a introdução da com-
putação em grade dois aspectos adicionais devem ser levados em conta,
a heterogeneidade e a adaptabilidade. Por fim, veremos alguns trabalhos
recentes que abordam estes aspectos.

1 Introdução

Em uma grade computacional existem dois aspectos que influenciam na con-
cepção de algoritmos paralelos, a heterogeneidade, e a necessidade de adaptação
constante. Estes aspectos dificultam o uso de grades computacionais para a
execução de algoritmos paralelos. Até o momento, a maioria dos trabalhos se
restringem a aplicações paralelas fracamente acopladas, onde a necessidade de
comunicação entre as diferentes tarefas é muito pequena, ou mesmo inexistente.
Entretanto, a maioria dos algoritmos paralelos que poderiam se beneficiar das
novas possibilidades em grades computacionais são geralmente fortemente aco-
plados.

Com relação a heterogeneidade, na execução de um algoritmo paralelo deve-
se considerar não apenas as diferenças de velocidade (ou mesmo de arquitetura,
ou sistema operacional) entre os diversos processadores, mas também as dife-
renças na rede. Como em uma grade, a rede pode não ser dedicada, e se for,
geralmente é organizada de forma hierárquica, existem diferenças de latência e
banda passante conforme os nós que têm que se comunicar. Este problema não
ocorre em máquinas paralelas dedicadas, e tem pouca influência em aglomerados
(clusters).

No que concerne a adaptabilidade, devido às próprias caracteŕısticas de gra-
des computacionais, podem existir variações na rede. Estas variações podem
implicar na necessidade de migração de tarefas, o que pode ser muito compli-
cado se as tarefas fazem parte de uma aplicação paralela. Além disso, os recursos
dispońıveis também podem variar, conforme a flutuação de carga, ou segundo
diminuições, ou expansões da própria grade.

1
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A seguir apresentaremos alguns dos trabalhos recentes tratando aspectos
da execução de algoritmos paralelos em grades computacionais. Inicialmente,
veremos os trabalhos relacionados a heterogeneidade da rede de comunicação, e
em seguida os relacionados a adaptabilidade. Pretendemos abordar todos estes
aspectos no nosso projeto [8].

2 Algoritmos Paralelos em Grades

2.1 Troca de mensagens

O primeiro trabalho que veremos, é sobre o gerenciamento de comunicações
em um aglomerado hierárquico [5]. Este trabalho pode ser considerado uma
extenção de trabalhos anteriores em redes homogêneas [6, 7]. Nestes trabalhos
anteriores foram estudadas formas de efetuar de maneira eficiente a troca de
mensagens de diferentes tamanhos em redes homogêneas. Como o problema é
dif́ıcil, várias heuŕısticas foram testadas. Conforme as caracteŕısticas da rede
(latência e banda passante), as heuŕısticas tem melhor, ou pior desempenho. No
final, são propostos algoritmos h́ıbridos, que combinam diversas heuŕısticas, e
que apresentaram os melhores resultados.

Em [5] estuda-se como realizar a troca completa personalizada de mensa-
gens de diferentes tamanhos entre computadores organizados em um aglomerado
hierárquico. Como o problema é muito dif́ıcil usa-se a seguinte simplificação:
existem apenas dois tipos de comunicação, a local intra aglomerado, e a distante
entre aglomerados. Com esta simplificação foi posśıvel obter algoritmos simples,
e eficazes. Além disso, também foi proposto um algoritmo em duas fases. Entre
os trabalhos relacionados, é interessante citar [10], onde a congestão da rede não
é considerada de forma expĺıcita, e [12], onde o problema é estudado no ńıvel
de troca de pacotes.

2.2 Execução distribúıda

O segundo trabalho aborda a distribuição de aplicações paralelas em diferentes
aglomerados de uma grade [2]. Os autores também estenderam este trabalho
em dois artigos mais recentes [3, 4]. Nestes trabalhos, usa-se a visão de uma
grade com uma junção de aglomerados independentes.

No primeiro trabalho, os autores estudaram a possibilidade de se usar um
escalonador da grade para uma melhor distribuição de carga entre os diversos
aglomerados. Isto é, ao invés de considerarem aglomerados independentes, exis-
tiria entre eles uma ligação, o escalonador da grade. Além disso, quando uma
aplicação paralela é executada em mais do que um aglomerado, um custo adici-
onal é considerado. Os autores usaram custos adicionais de 10 a 40%, sendo que
obtiveram desempenho melhor do que aglomerados independentes com custos
adicionais de até 30%. Nos trabalhos seguintes, estes resultados foram aprimo-
rados, primeiro usando poĺıticas para evitar a fragmentação de aplicações entre
diversos aglomerados. Em seguida, em [4] mostra-se que o impacto de se dividir
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um único aglomerado em diversos aglomerados não influi muito no desempenho
das aplicações.

2.3 Adaptabilidade: balanceamento de carga

Finalmente, com relação a adaptabilidade, serão apresentados um trabalho em
curso, do IME - USP, e outro que utiliza tarefas maleáveis como modelo de
computação.

Atualmente, estamos trabalhando no desenvolvimento de mecanismos para
o balanceamento automático de carga em aglomerados de aglomerados. A idéia
é baseada no artigo [2], mas nesse caso ao invés de apenas usarmos um esca-
lonador global para a distribuição das tarefas, existe uma cooperação entre os
escalonadores locais e global, de forma a maximizar o uso dos recursos ociosos
da rede. Isto é feito de forma a ainda garantir o uso prioritário para os usuários
dos aglomerados locais.

Os grandes diferenciais deste trabalho são: oferecer suporte para migração,
e comunicação entre os aglomerados adjacentes. A migração vai existir quando
uma aplicação da grade estiver sendo executada em um aglomerado, ou máquina,
e esta for requisitada pelo seu dono, ou administrador. Neste caso, ao invés da
aplicação da grade ter que ser re-enviada ao escalonador da grade, vai ocor-
rer uma tentativa de re-escalonamento desta aplicação entre os aglomerados e
máquinas adjacentes.

2.4 Tarefas maleáveis

Um outro trabalho [9], aborda a possibilidade de se usar tarefas que aceitam
uma mudança no número de processadores, em tempo de execução. Os autores
utilizaram um arcabouço que permite a migração de tarefas [1]. O principal
interesse foi em maximizar o uso de recursos ociosos, e em medidas do custo
adicional para expandir e encolher tarefas. Os autores mostraram que para
o caso de uma aplicação real os custos adicionais da mudança do número de
processadores durante a execução não era grande. Vale ressaltar que a aplicação
exemplo é fracamente acoplada (dinâmica molecular).

É interessante observar que existe toda uma teoria com garantias para o
escalonamento de tarefas maleáveis que poderia ter sido utilizada [11].

3 Conclusão

Apesar de ser um campo de estudo relativamente recente já existem vários re-
sultados interessantes para a computação paralela em grades computacionais.
Entretanto, vários destes resultados ainda podem ser melhorados. Além disso,
os suportes para computação paralela em verdadeiros ambientes de grade, onde
o computadores ou aglomerados podem ser adicionados e removidos dinamica-
mente, ainda são restritos a aplicações fracamente acopladas.
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Abstract. Computational Grids aggregate a collection of distributed 
heterogeneous resources and shared to offer computational power to scientific 
and commercial applications. Due to the characteristics and the dynamic 
behaviour of this environments, the development of applications capable of 
exploring performance from this resources is a …. The EasyGrid methodoly 
and framework have as goal to develop an environment to automatically 
transform MPI applications in system-aware capable of being executed 
efficiently in such unstable and dynamic systems. The GridRioInniative is 
working out one of the first prototypes of a Computational Grid in the State of 
Rio de Janeiro.

Resumo. Grids Computacionais agregam uma coleção de recursos 
distribuídos, heterogêneos e compartilhados para oferecer poder 
computacional a aplicações científicas e comerciais. Devido às 
características e ao comportamento dinâmico destes ambientes, o 
desenvolvimento de aplicações capazes de explorar desempenho de tais 
recursos é um desafio. A metodologia e framework EasyGrid  tem como meta 
desenvolver um ambiente para transformar automaticamente  aplicações MPI 
em system-aware capazes de serem executadas eficientemente em tais 
sistemas instáveis e dinâmicos. A Iniciativa GridRio vem tornando possível 
um dos primeiros protótipos de um Grid Computacional no Estado do Rio de 
Janeiro.

1. Introdução 

Soluções para vários problemas de importância econômica (os Grandes Desafios [Quinn 
1994]), ambiental (simulações oceânicas ou climáticas [Allcock 2001]), ou científica 
(problemas da química [Buyya 2001] e da física [Basney et al. 2000]),  requerem um 
poder computacional tão intenso, que se não for definido uma estratégia de execução 
rápida, o tempo necessário para alcançar as respectivas respostas se torna inviável.  

 Todavia, mesmo considerando recentes avanços na tecnologia de sistemas de 
computadores atuais, existem ainda vários problemas que requerem um poder 
computacional maior do que está disponível mesmo em ambiente de sistemas de alto 
desempenho.  A possibilidade de superar essas dificuldades veio juntamente com os 
avanços tecnológicos em redes. Interconectados por redes de alta velocidade, os 
ambientes de computação distribuídos geograficamente podem ser vistos como um 
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único recurso computacional. Esse tipo de sistema é chamado Grid [Foster e Kesselman 
1999], e têm como objetivo fazer com que computação de alto desempenho também 
seja acessível a usuários, que não necessariamente possuem localmente recursos 
suficientes para resolver devidamente suas aplicações.  

 Um ambiente Grid é composto de conjuntos de recursos compartilháveis, 
heterogêneos e distribuídos, que oferecem poder computacional (desempenho) para uma 
aplicação. Foster e Kesselman [Foster e Kesselman 1999] apontaram que um Grid deve 
prover desempenho de maneira uniforme, consistente, onipresente e relativamente 
barata. Computação em Grid não está somente para a disponibilidade de recursos 
compartilháveis para aplicações da classe os Grandes desafios, mas também permite 
com que usuários solucionem novos problemas, de grandes dimensões através da junção 
de recursos que não podiam ser agregados facilmente no passado. 

 Crescentes esforços têm sido injetados no desenvolvimento de middleware que 
podem mostrar o potencial desempenho dos Grids Computacionais [Foster e Kesselman 
1998], [Grimshaw et al. 1997], [Casanova e Dongarra 1997], [Buyya, Abramson e 
Giddy 2000], [Almond e Snelling 1999]. O desempenho atingido por qualquer aplicação 
em Grids Computacionais varia em relação aos recursos disponíveis durante a execução 
e também em relação aos usuários, que ao competir por suas respectivas metas, 
compartilham recursos. Aplicações Grid, então, devem ser desenvolvidas de modo que 
se possa explorar eficientemente as capacidades heterogêneas dos recursos conforme 
sua disponibilidade, tal que seja possível anular os efeitos negativos trazidos por 
flutuações de seus desempenhos. Ainda, a plataforma Grid deve ser de fácil uso, para 
que seja possível explorar o desempenho em potencial de tais recursos. A composição 
de aplicações, o gerenciamento de recursos e o escalonamento nesses ambientes são 
atividades complicadas. Isso se deve ao fato de que, os recursos distribuídos 
pertencentes a diferentes organizações, provavelmente possuem diferentes políticas de 
utilização e modelos de custo, variação na carga, e disponibilidade incerta. 

 O objetivo principal deste trabalho é o de desenvolver o ambiente EasyGrid para 
geração automática de aplicações habilitadas a Grids (aplicações system-aware),
capazes assim de serem executadas eficientemente em um ambiente distribuído, instável 
e dinâmico. O desenvolvimento e implementação do ambiente EasyGrid se encontra em 
elaboração, e vários aspectos vêm sendo analisados e validados.

2. Desenvolvendo Aplicações Grid 

Para obter alto desempenho, é necessário especificar modelos de computação e de 
interface que capturem a natureza heterogênea dos recursos distribuídos que estão 
conectados por uma rede não necessariamente segura. Também, como em qualquer tipo 
de sistema paralelo, executar aplicações em grids requer um escalonamento da 
comunicação bastante cuidadoso. Todavia, o dinamismo e heterogeneidade dos grid 
limitam a aplicabilidade de ferramentas já disponíveis para sistemas paralelos. Essas 
considerações sugerem que, enquanto grids podem ser construídos a partir da tecnologia 
de softwares distribuídos e paralelos, avanços significativos em mecanismos, técnicas e 
ferramentas são altamente necessários [Foster e Kesselman 1999], [Baker e Fox 1999].  

 O ideal seria que a mesma aplicação fosse executada eficientemente tanto em 
máquinas paralelas convencionais (por exemplo, um cluster de PCs) quanto em um grid 
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computacional, sem a necessidade de modificação de tal aplicação por parte do 
programador. Atualmente, o que se encontra disponível para o desenvolvimento de 
aplicações grid são frameworks (AppLeS [Berman e Wolski 1997], Cactus [Allen et al.
2001]) que tentam esconder dificuldades de programação e oferecer abstrações. Por 
outro lado, aplicações paralelas tradicionais precisariam ser modificadas para incluir 
serviços ou componentes disponíveis no middleware. Não está claro se um programador 
tradicional saberia escolher tais componentes apropriadamente. EveryWare [Wolski et
al. 2001] e MyGrid [MyGrid] são ambientes propícios para executar aplicações que 
praticamente não requerem comunicação. Ainda, escrever aplicações que trocam dados 
freqüentemente de forma eficiente é mais árduo para ambiente Grid do que ambientes 
paralelos, devido a redes distintas e à necessidade de mecanismos de tolerância à falhas 
[Nguy-Tuong 2000]. Desta forma, o desempenho dessas aplicações depende muito de 
esquemas eficientes de escalonamento para utilizar o poder computacional disponível 
da melhor maneira. 

 Enquanto o problema de escalonamento de tarefas considerando somente 
latência na comunicação tem sido extensivamente estudado, relativamente pouca 
pesquisa em modelos mais realísticos (como LogP [Culler et al. 1993], que podem 
modelar clusters [Tam e Wang 1999] e Grids [Kielmann et al. 2001]) tem sido 
realizada. No entanto, já foi analisado o fato de que heurísticas de escalonamento 
baseada no modelo de latência não produzem bons resultados para o modelo LogP 
[Boeres e Rebello 1999]. Em [Boeres et al. 1999] uma metodologia de construção de 
algoritmos de escalonamento baseados em aglomeração de tarefas para modelos do tipo 
LogP foi proposta. A qualidade dos escalonamentos produzidos por tais algoritmos 
compara favoravelmente com outros bastante conhecidos. Não se tem conhecimento de 
nenhum trabalho em que aplicações de propósito gerais (onde pode existir um alto grau 
de comunicação) que sejam escalonadas eficientemente em grids computacionais.  

 O framework EasyGrid deve transformar automaticamente uma aplicação 
paralela tal que seja executada eficientemente em Grids Computacionais. A abordagem 
EasyGrid tem a vantagem de aliviar os programadores da tarefa árdua e sujeita a erros 
de implementar aplicações habilitadas a Grid. De acordo com a metodologia EasyGrid, 
as aplicações se tornam cientes do sistema. Note que quando essas aplicações foram 
escritas originalmente pelo programador, tanto aspectos de escalonamento quanto de 
tolerância à falhas não foram considerados. A existência de um framework que a 
transforma em uma aplicação Grid facilita em muito a utilização desta tecnologia, 
ajudando a acelerar o desenvolvimento de softwares que tiram vantagens desse 
ambiente. 

 As aplicações aqui abordadas são as de propósito gerais e não as perfeitamente 
paralelas. Inicialmente aplicações baseadas em modelos de troca de mensagem serão 
consideradas (mais especificamente, programas em C/C++ utilizando a interface de 
troca de mensagens MPI [MPI 1995]). 

 Considerando a natureza dinâmica do grid, a forma de utilização dos recursos 
por parte da aplicação pode vir a mudar durante a sua execução. Devido à portabilidade, 
esta aplicação grid não deve ser altamente calcada em uma infra-estrutura grid em 
particular, visto que isso pode limitar o espectro de recursos que estão disponíveis à 
aplicação, quando levando em conta diversos grids (e nem sempre os mesmos recursos 
podem vir a estar disponíveis quando executando diversas vezes a aplicação). Até o dia 
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em que a infra-estrutura Grid seja claramente definida e universalmente aceita, as 
aplicações grid devem ser tais que tenham uma visão clara da arquitetura do sistema 
sobre o qual serão executadas, ou seja, são aplicações system-aware. Assim, tais 
aplicações podem vir a ser portáteis, eficientes e ter capacidade de explorar todos os 
recursos disponíveis no Grid. 

3. Metas do Framework EasyGrid 

O ambiente EasyGrid almeja permitir que programadores possam se concentrar na 
exploração do paralelismo para resolver o problema (dentro de um modelo de 
programação escolhido) e deixe EasyGrid gerar a aplicação Grid capaz de utilizar os 
recursos disponíveis para aquele usuário da melhor maneira. EasyGrid deve fazer com 
que todos os aspectos relacionados ao Grid sejam transparentes ao usuário. Assim, para 
cada aplicação, uma aplicação EasyGrid é criada, ou seja, uma versão da aplicação do 
usuário que se auto escalona e habilitada ao Grid capaz de ser executada eficientemente 
em qualquer Grid Computacional. 

 Para atingir esse objetivo, o ambiente EasyGrid deve ser de fácil utilização, em 
termos de achar e utilizar os recursos Grid necessários à aplicação, e assim, aliviar o 
programador de ter que realizar esta tarefa. É importante ainda que EasyGrid seja capaz 
de criar uma aplicação grid portátil e eficiente não dependente de uma middleware grid 
em particular. O ambiente não deve interferir muito com a execução da aplicação. 
Muitas funções associadas com a infra-estrutura ou middleware são essenciais para que 
aplicações possam se beneficiar da computação em Grid. No entanto, até o presente 
momento, muito pouco se tem feito para estudar ou quantificar as sobrecargas 
computacionais (ou de comunicação) associadas a execução de middlewares grid. 

 O framework EasyGrid se baseia em algoritmos de escalonamento para modelos 
do tipo LogP que utilizam replicação de tarefas [Boeres e Rebello 2002] e aglomeração 
de mensagens [Boeres e Rebello 1999]. Essas técnicas minimizam os efeitos relativos 
ao alto custo de comunicação entre nós do Grid, oferecendo assim um certo grau de 
tolerância a falhas que ocorram devido a falhas de recursos.   

4. Metodologia EasyGrid 

A metodologia EasyGrid adota a visão de uma coleção de recursos distribuídos e 
compartilhados como um único recurso computacional dedicado à aplicação. Evita-se 
assim, o desenvolvimento de um programa para uma determinada plataforma local, e 
uma outra versão para o Grid. 

 Diferentemente de ambientes Grid existentes, a funcionalidade necessária será 
incorporada na própria aplicação - aplicação EasyGrid. Para investir em portabilidade 
de aplicações, nossa intenção é o de evitar com que seja necessário a existência de um 
grid-middleware já instalado. Isso faz com que fique mais fácil a utilização de diversos 
sistemas computacionais co-existindo independentemente (por exemplo, laboratórios de 
computadores em universidades), como um único recurso computacional.  

 Em se tratando de grids, a maioria das pessoas adotam o ponto de vista system-
centric (Figura 1), isto é, o grid consiste de um conjunto de recursos pré-definidos sobre 
o qual um único middleware atua como um Sistema de Gerenciamento de Recursos 
(SGR) para controlar de forma eficiente a execução de aplicações grid. O SGR almeja 
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atingir uma utilização dos recursos eficiente através do monitoramento e análise de 
informações específicas do sistema, como por exemplo, carga de processador, vazão da 
rede, etc. (medidas que não estão unicamente associadas a uma determinada aplicação 
[Fitzgerald et al. 1997]). Todavia, para se obter bom desempenho em um grid, pode ser 
que não seja suficiente que o SGR tenha que simplesmente reagir ao comportamento
coletivo das aplicações sendo executadas naquele momento. Dada a dimensão dos grids, 
ser capaz de prever o comportamento de cada aplicação é muito importante para 
melhorar eficiência. O emprego de um SGR orientado ao sistema para ajustar a carga 
dos recursos pode não ser ideal. Uma boa alternativa pode ser ajustar a aplicação às suas 
necessidades [Cirne e Berman 2001]. 

Figura 1. Uma visão simplificada de um Grid system-centric.

Figura 2. Uma visão simplificada de um Grid centrado à aplicação. 

A visão da metodologia EasyGrid é a de direcionada à aplicação ou ao usuário 
(Figura 2), isto é, o middleware fornece serviços (informações) orientadas a cada 
aplicação individual. A utilização eficiente de recursos é atingida de uma forma
distribuída utilizando um Sistema de Gerenciamento da Aplicação (SGA) dentro de 
cada aplicação. Cada SGA tem o objetivo de associar a sua respectiva aplicação aos 
recursos necessários. Em outras palavras, cada aplicação parece ter exclusividade de 
acesso a um grid virtual. Como os recursos associados podem estar sendo 
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compartilhados, cada grid virtual tem acesso a uma fração do desempenho total e 
disponível do grid real. 

 Devido a natureza dinâmica de um Grid, o conjunto de recursos utilizáveis 
muito provavelmente pode mudar a cada execução de uma aplicação ou mesmo durante 
a sua execução. Portabilidade (independência de middleware) permite com que a 
execução de uma aplicação não fique limitada a recursos que estejam vinculados a um 
certo middleware. Ter acesso a um maior conjunto de recursos aumenta a chance de 
uma execução mais rápida, e um bom escalonamento restringe o uso dos recursos que 
realmente são necessários. Evitar a necessidade de um middleware específico, já pré-
instalado, pode também facilitar a integração dinâmica de várias redes locais em um 
único recurso computacional. 

5. Iniciativa GridRio 

A iniciativa GridRio [EasyGrid] consta de um Grid Computacional voltado à pesquisa 
na área unindo os esforços de diferentes instituições no Estado do Rio de Janeiro. 
Espera-se que ao final deste projeto, GridRio incluirá sites de outras regiões. Essa infra-
estrutura será utilizada para analisar e validar a metodologia EasyGrid através da 
execução de aplicações científicas e industriais (em colaboração com outras instituições 
de pesquisa). 

6. Conclusões 

O grande sucesso alcançado ultimamente em Computação em Grid está relacionado 
com problemas que requerem muito pouca comunicação entre processos, por exemplo, 
aplicações que precisam analisar uma grande quantidade de dados (Genoma, por 
exemplo). Essa classe de aplicações, contudo, é pequena (tanto em termos de número 
como de impacto econômico e industrial) em comparação com classes mais gerais em 
que aplicações requerem um grau bem maior de comunicação. Incluímos aí aplicações 
de uma variedade de áreas multidisciplinares, principalmente em simulação científica, 
engenharia, economia (bio-informática, petróleo, física de alta energia, dinâmica de 
fluidos computacional, macroeconomia). O tempo de execução e a robustez das 
aplicações com comunicação entre processos podem ser influenciados por demais pelo 
escalonamento definido e pelos mecanismos de tolerância a falhas adotados. Devido a 
complexidade na modelagem e previsão do comportamento de um Grid, essa classe de 
aplicações com alto grau de comunicação não tem sido abordada em estudos recentes 
em Grids Computacionais, não sendo considerada viável para ser executada em tais 
ambientes. Nosso trabalho deseja reverter essa situação sem causar maiores danos ou 
problemas ao programador. Para atingir tais metas é importante investir no projeto de 
novas heurísticas de escalonamento eficientes para sistemas paralelo e distribuídos 
baseados em modelos de comunicação mais precisos, integrando heterogeneidade e 
tolerância a falhas. Ainda, essas aplicações intensas requerem um sistema 
computacional usualmente não disponível localmente. Para países em desenvolvimento, 
o problema da falta de disponibilidade de ambientes de alto desempenho, faz com que 
ambientes Grids seja uma plataforma propícia para prover alto desempenho. 
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Abstract. Multiagent Systems are computacional systems that have been 
applied to the solution of distributed or decentralized problems, in the 
computer networks and in the computacional modeling of complex problems 
in the engineering, science, economy and organizations. It is a research and 
development area centered around Distributed Artificial Intelligence on the 
basis of the notions of agents and multiagents interactions. In this article, we 
present a short introducion to this area and show also that the 
implementations of the Multiagent Systems  in Grid environments, have been  
used for the solution of complex problems of engineering, data  bases with 
biological information, science and in the economicand social simulations. 

Resumo. Os Sistemas Multiagentes são sistemas computacionais que têm 
sido aplicados na solução de problemas distribuídos ou descentralizados, nas 
aplicações em redes de computadores, e na modelagem computacional de 
sistemas complexos na engenharia, ciência, economia e organizações. É uma 
área de pesquisa e desenvolvimento centrada em torno da Inteligência 
Artificial Distribuída com base nas noções de agentes e interações 
multiagentes.  Neste artigo, apresentamos uma breve introdução a esta área 
e mostramos que as implementações dos Sistemas Multiagentes nos 
ambientes em Grid, têm sido usadas para a solução de complexos problemas 
de engenharia, bancos de dados com informações biológicas, ciência e nas 
simulações econômicas e sociais. 

1. Os Sistemas Multiagentes (SMA) 

A Inteligência Artificial Distribuída (IAD) e a sua área dos Sistemas Multiagentes 
(SMA´s) revelam hoje em dia uma dinâmica muito grande (segundo alguns analistas, é 
a área mais ativa das Tecnologias da Informação), em parte pela popularização 
crescente da tecnologia dos agentes, acompanhada, nos últimos três anos, pela 
publicação de uma variedade de obras de referência, e pelas interações disciplinares 
constantes com as Ciências da Computação, as Ciências da Complexidade, a Psicologia 
Cognitiva, as Ciências do Comportamento, a Sociologia, a Economia, a Neurobiologia, 
e a Otimização [Russel et all,1995] . A atualidade desta área é revelada pela atenção do 
programa Framework da CEE (Framework Five, “Future and Emergent Technologies”) 
e pela aposta de certos países europeus, como por exemplo a Alemanha (Programa 
Prioritário de I&DE “Intelligent Agents and Realistic Commercial Application 
Scenarios” de 2000-2006).
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 O conceito de agente está hoje em dia mais preciso e as notações para a sua 
definição, descrição e concepção distinguem claramente os seus comportamentos dos 
ambientes que os envolvem. Assim, as diferenças tornam-se nítidas entre os agentes 
puramente reativos, os que separam a percepção da ação e os que se apóiam na idéia de 
estado, o que facilita a proposta de novas arquiteturas, ora baseadas em lógica, reativas, 
tipo BDI, ou as construídas em camadas.  As definições do que sejam um agente variam 
mas giram em torno de algumas idéias: 1) um agente é uma entidade que funciona 
continuamente e autonomamente em um ambiente no qual ocorrem outros processos e 
existem outros agentes, 2) agentes podem ser vistos como robôs ou sistemas de software 
atuando autonamante num ambiente, interagindo entre si numa linguagem formal ou 
protocolos ou interagindo com os humanos em língua natural ou através de uma 
interface multimodal, 3) O que vai distinguir um agente de um componente de software 
ou hardware usual é o grau de autonomia e inteligência que ele possui. 

 O conceito de agente exige a proposta de metodologias e de teorias 
indispensáveis para orientar as descrições de alto nível das suas arquiteturas e 
ambientes, e para regular a complexidade das suas interações, e isto foi reconhecido 
também por nós [Corrêa et al., 1993, 1998]. 

 Um agente não é uma entidade computacional qualquer pois deve ser capaz de 
perceber e atuar sobre o seu ambiente (robô) e de ser autônomo (o seu comportamento 
depende da sua própria experiência). Como entidade inteligente é capaz de atuar de 
forma flexível e racional numa variedade de circunstâncias ambientais graças aos seus 
equipamentos de percepção (sensores) e de atuação (efetuadores). A flexibilidade 
comportamental e a racionalidade são alcançadas com recurso a processos chave, tais 
como os de resolução de problemas, de planejamento, de tomada de decisão e de 
aprendizagem. Finalmente, um agente não está só no mundo e como entidade 
interatuante por excelência é capaz de influenciar e de ser afetado pelas atividades dos 
outros agentes, incluindo os seres humanos. E, por isso, um dos objetivos de longo 
prazo está associado ao desenvolvimento de mecanismos e de métodos que capacitem 
os agentes a interatuar tão bem (ou melhor) que os seres humanos e a compreender as 
interações entre as entidades inteligentes. 

 Uma das mais bem estabelecidas metodologias para a construção de agentes é 
baseada em teorias relacionadas a estados mentais e à noção de arquitetura.  As 
pesquisas e desenvolvimento em arquiteturas de agentes é pois um ponto chave para a 
compreesão, especificação de projetos com agentes e sistemas multiagentes. Por 
exemplo, as arquiteturas de agentes BDI (Belief, Desire, Intention) são as mais bem 
estudadas e aplicadas na tecnologia de agentes, e com resultados muito bons nas 
aplicações científicas, industriais e comerciais. No entanto, ainda não é claro qual é a 
melhor forma de um SMA, assim como as arquiteturas dos seus agentes, e, do mesmo 
modo que na engenharia da programação, a passagem da especificação de um sistema à 
sua construção é ainda um processo de tradução imperfeito e crítico. 

 Estas metodologias para a construção de agentes, têm sempre em vista duas 
questões chaves: 1) como construir agentes que sejam capazes de realizarem ações 
independente e autonomamente de modo a alcançar com sucesso os seus objetivos, 2) 
como construir agentes que sejam capazes de interagir (comunicar, cooperar, coordenar, 
negociar) com outros agentes de modo a realizar com sucesso as suas tarefas e, em 
particular, quando os outros agentes podem não ter os mesmos objetivos que os seus.  E 

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

62



o ponto de partida metodológico para resolver estas questões é a especificação da 
“arquitetura do agente”.

 Uma linha de pesquisa e desenvolvimento, para a construção de agentes e 
sistemas multiagentes é, dentro do contexto das arquiteturas BDI, num enfoque mais 
amplo, as arquiteturas de agentes baseadas em Estados Mentais (MSAA, Mental State 
Agents Architectures). E uma engenharia para a implementação destes agentes que tem 
sido usada com excelentes resultados é a engenharia de software baseada em objetos e 
em especial a utilização da tecnologia Java. E é nesta direção que estamos trabalhando 
para as pesquisas e desenvolvimento em Sistemas Multiagentes [Corrêa et al., 1993, 
1998] e [Nobrega et al., 2000]. 

 Os sistemas multiagentes são considerados justamente um avanço natural da 
informática para enfrentar não só a sua própria complexidade, mas também a 
complexidade das suas aplicações. O tempo dos computadores isolados e com 
processamento centralizado é o passado, pois hoje em dia exigem-se grandes 
quantidades de dados ou os dados estão acessíveis em locais geograficamente distintos. 
E, para enfrentar tais aplicações, os computadores têm de atuar mais como indivíduos 
ou agentes integrados, e menos como meras partes. 

 Os agentes não são uma panacéia para a informática industrial, e sim uma 
solução para reduzir o trabalho e a sobrecarga da informação. Como outras tecnologias, 
eles são utilizados em problemas cujas características exigem as suas propriedades 
particulares, em particular em aplicações modulares, descentralizadas, em mudança, mal 
estruturadas e complexas. E, onde o comportamento dos sistemas multiagente (SMA) é 
o resultado de ações e interações dos agentes, repetitivas e assíncronas (auto-
organização e emergência).  

Em geral, uma solução baseada em agentes é apropriada quando: 

- O ambiente é aberto, ou altamente dinâmico, incerto ou complexo. 
Nestes ambientes, os sistemas capazes  de ações flexíveis e dinâmicas são 
frequentemente a única solução  

- O sistema multiagente é uma metáfora natural  
Muitos ambientes (incluindo muitas organizações e qualquer ambiente comercial e 
competitivo) são naturalmente modelados como sociedades de agentes, seja com os 
agentes cooperando ou competindo uns como os outros.  

- Distribuição de dados, controle ou conhecimento. 
Em alguns ambientes a distribuição de dados, controle ou conhecimento são tais que 
uma solução centralizada é no melhor dos casos extremamente difícil ou mesmo 
impossível. Estes sistemas podem frequentemente ser modelados como sistemas 
multiagentes. 

- Sistemas legados 
São softwares tecnologicamente obsoletos mas funcionalmente essenciais para uma 
organização. Estes softwares não podem em geral ser descartados por causa do alto 
custo de programação.  Uma solução de engenharia é envolver este software dentro de 
um agente que se comunica e coopera com outros componentes de software. 
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A tecnologia de agentes, por exemplo, tem sido aplicada com sucesso em: 

- Agentes para busca de informação na WWW 
Agentes que automaticamente pesquisam a WWW em busca de nova informação 
Por exemplo, Altavista (www.altavista.com), MetaCrawler (www.metacrawler.com).

- Agentes para o comércio eletrônico. O agente pesquisa múltiplos shoppings online 
comparando produtos e preços: Bargainfinder (bf.cstar.ac.com/bf) - Compra de 
Cds,Bargainbot (www.ecee.cutin.edu.au/~saounb/bargainbot) - Compra de livros, 
Jango(ww w.jango.com) - Compras em geral. 

- Em busca de ofertas de trabalho: CareerMart (www.careemart.com)
NationJob Network (www.nationjob.com), CareerSite (www.careersite.com) 

- Mercado onde os agentes negociam entre si: Kasbah (kasbah.media.mit.edu) 

- Cultura e diversão: Firefly (www.ffly.com) - agente inteligente pessoal que aprende as 
tuas preferências e o coloca em contato com músicas,vídeos e filmes que você mais 
gosta e com outras pessoas que têm o seu mesmo interesse. 

Exemplos de aplicações de Sistemas Multiagentes podem ser vistos, por exemplo: 

- Na indústria: 
ARCHON – Projeto Europeu para aplicação industrial 
Sistema de Distribuição de Energia, Espanha 
Controle de Acelerador de Partículas 

- No controle de Tráfego Aéreo: 
OASIS – (Optimal Aircraft Sequencing using Intelligente Scheduling)
Assiste ao controlador de tráfego aéreo para sequenciamento otimizado no pouso de 
aeronaves. Usado no aeroporto de Sidney, Austrália. 

- No controle de Espaçonaves: 
Diagnóstico e solução de falhas em tempo real (arquiteturas PRS).  
Usado no Space Shuttle. 

- Em  simulação Social e Econômica: Modelagem Computacional em Multiagentes 
Simulação de processos sociais e econômicos. Nestas aplicações, os sistemas 
multiagentes são usados em solução de problemas complexos normalmente intratáveis 
com as modelagens computacionais convencionais. Projeto EOS, Universidade de 
Essex, UK, Sistemas ORGAHEAD e CONSTRUCT-O [Carley et al., 1998].

2. Modelagem Computacional em Multiagentes: Sistemas Complexos 

Em muitos domínios, os sistemas multiagentes competem na modelagem computacional 
com os enfoques baseados em equações [Parunak et al., 1998] que identificam um 
sistema de variáveis e avalia ou integra um conjunto de equações relacionados com 
estas variáveis. Ambos enfoques simulam o sistema com a construção de um modelo e 
executando-o em um computador. As diferenças estão na forma do modelo e como ele é 
executado. No modelagem baseada em agentes (MBA), o modelo consiste num 
conjunto de agentes (um sistema multiagentes) que possuem os comportamentos de 
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vários indivíduos que fazem parte do sistema e a execução consiste na emulação destes 
comportamentos. Na modelagem baseada em equações (MBE) o modelo consiste num 
conjunto de equações e a execução consiste na avaliação destas equações. 

 Estas modelagens diferenciam-se em dois modos: as relações fundamentais 
entres as entidades que estão sendo modeladas e o nível no qual eles focalizam suas 
atenções. Ambos enfoques reconhecem que o mundo inclui duas espécies de entidades: 
indivíduos e  observações e aspectos temporais associados a ambas.  

Em muitos domínios a MBA têm apresentada resultados mais realísticos que a MBE, 
por exemplo, pesquisadores em dinâmica de redes de tráfegos têm encontrado 
resultados mais realísticos usando modelos que emulam comportamento dos motoristas 
e dos veículos, que os modelos que simulam o tráfego como um flúido através de uma 
rede.

 A dinâmica não linear exibida por sistemas complexos na área das ciências 
humanas freqüentemente coloca problemas muito difíceis para a modelagem desses 
sistemas. Os problemas são especialmente complexos quando a modelagem pretende 
incluir o modo como os atores nestes sistemas se adaptam ao seu ambiente o qual, 
usualmente, inclui outros atores adaptativos. Os humanos usualmente adaptam seus 
comportamentos de acordo com a realimentação de outros indivíduos ou de ações 
coletivas deles. Até recentemente era extremamente difícil modelar formalmente este 
tipo de comportamento adaptativo. A disponibilidade de recursos computacionais 
avançados (o Grid, por exemplo) e a tecnologia dos sistemas multiagentes têm levado à 
recente proliferação de modelagem de sistemas adaptativos complexos baseados em 
agentes.

3. Sistemas Multiagentes em Grid: estado da arte e aplicações 

A computação em Grid surgiu como um campo novo e importante que se distingue da 
computação distribuída por seu foco na distribuição de recursos computacionais em 
larga escala, aplicações inovativas e, em alguns casos, orientada para a computação em 
alta performance. Os problemas subjacentes a computação em Grid são a coordenação 
do compartilhamento de recursos e a solução de problemas em organizações multi-
institucionais virtuais dinâmicas [Foster et al., 2000]. A computação em Grid tem sido 
desenvolvida e aplicada por inúmeras empresas, instituições e centros de pesquisa e o 
LNCC tem também investido com grande interesse nesta área [Raupp et al., 2001 e 
Schulze, 2001]. 

 A tecnologia de sistemas multiagentes que também trata da distribuição de 
processamentos e recursos é naturalmente aplicável nos sistemas em Grid. Por exemplo, 
o conceito de “Agent Grid” [Manola et al., 2000] em que um sistema multiagente 
integra e  distribui os recursos da rede entre os seus usuários.

 Um agent grid pode ser uma federação de sistemas de agentes que permitem 
compartilhamento de recursos e interoperabilidade oferecendo um sistema de 
computação unificado num ambiente de computação distribuída heterogênea.  

 A tecnologia de sistemas multiagentes e suas integrações nos ambientes em Grid 
têm tido grandes avanços e já são existem inúmeros exemplos de aplicações bem 
sucedidas. Só para mencionar algumas delas, destacamos duas que têm especial 
relevância para o contexto da pesquisa e desenvolvimento do LNCC: os Sistemas 
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Multiagentes nos Ambientes para a Solução Multidisciplinar de Problemas Distribuídos 
e em Larga Escala (MPSE – Multidisplinary Problem Solving Environments) e na 
análise automática de Genomas.

4. Sistemas Multiagentes em Grid para a Solução Multidisciplinar de 
Problemas

Uma aplicação de Sistemas Multiagentes em Grid de grande importância científica e 
industrial é a prototipagem rápida de sistemas mecânicos e a solução rápida de 
problemas com numerosos componentes inter-relacionados [Drashanty et al., 1999]. 
Isto requer uma rápida e precisa simulação de processos físicos e otimizações usando o 
conhecimento e modelos computacionais de diferentes áreas da ciência e da engenharia. 
A realização de prototipagem rápida multidisciplinar é um novo e significativo avanço 
tecnológico e científico. E, neste cenário de aplicação, o recurso computacional natural 
é a computação em Grid que conecta a necessidade de recursos distribuídos de 
hardware e software.

 Um exemplo interessante é a modelagem computacional de turbinas de 
aeronaves [Markus et al., 2001]. São máquinas que tipicamente possuem em torno de 
dezenas de milhares de componentes (um caso, por exemplo contém 35000 
componentes), muitas das quais operando em condições extremas. Nestas máquinas, 
muitos fenômenos físicos importantes ocorrem em diferentes escalas, de dezenas de 
microns (combustão, turbulência, falha de material) a metros (fluxos de gases e 
estruturas rotativas) e em escala temporais de microsegundos a meses. 

 A análise destas máquinas envolve os domínios da termodinâmica (modelagem 
de fluxo de calor), dinâmica reativa de fluidos (modelagem do comportamento de gases 
no combustor), mecânica (modelagem do comportamento cinemático e dinâmico de 
pistões, engrenagens etc.), estruturas (modelagem de fadigas e tensões dos 
componentes) e geometria ( modelagem das formas dos componentes e restrições 
estruturais). O projeto destas máquinas requer que muitos diferentes domínios possam 
interagir de modo a encontrar uma solução final.  

 O projeto GasTurbnLab [Fleeter et al., 1999] é um sistema multiagente em Grid 
desenvolvido com a tecnologia Java para a simulação de turbinas de aeronaves e que 
consiste em agentes estacionários e móveis especializados na solução de diversos 
subproblemas, interfaces entre os agentes e o usuário, e agentes que embutem sistemas 
legados (por exemplo, pacotes de programas em Fortran). Este sistema multiagente  é 
uma tecnologia baseada em agentes, MPSE (Multidisciplinary Problem Solving 
Enverinoments),  que é usada na construção de ambientes para a solução distribuída, em 
larga escala, de problemas científicos e de engenharia.

5. Sistema  Multiagentes em Grid na análise automática de Genomas 

Uma das mais importantes demandas que defrontam os cientistas é passar da tarefa de 
coletar dados no sequenciamento do DNA à tarefa de atribuir significado a estes dados 
de modo que possam ser usados, por exemplo, no desenvolvimento de terapias para o 
tratamento de doenças genéticas. Um imenso volume destes dados vêm sendo 
acumulados e um grande número de ferramentas e técnicas computacionais foram 
desenvolvidas pelos bioinformáticos para a solução destes problemas e o 
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armazenamento destes dados. Mas, estas ferramentas usualmente requerem a direção e o 
controle manual especializado impondo grandes restrições em suas utilizações.  

 Uma grande quantidade de informação, programas, bancos de dados, interações 
complexas e controle distribuído sugerem a adoção de sistemas multiagentes para a 
integração destes componentes que em geral são heterogêneos. Estes sistemas 
multiagentes em ambiente Grid atuam com eficiência quando uma grande quantidade de 
informação é distribuída através das redes de computadores e tarefas 
computacionalmente intensivas precisam ser executadas em diferentes máquinas ou 
exigem hardware especializados tais, como por exemplo, os backups que devem ser 
feitos em máquinas apropriadas. 

 As fontes de informação primárias, como os bancos de dados de sequências de 
genomas deveriam ser constantemente monitorados e qualquer mudança nos dados 
deveria ser automaticamente incorporada no sistemas. Essencialmente o ambiente 
deveria ser constantemente monitorado e o sistema reagir em tempo real às mudanças 
que vão acontecendo. Toda a informaçao no sistema deve ser continuamente atualizada 
e, por conseguinte, todas as dependências e relações entre os dados. 

 O sistema multiagentes GeneWeaver [Bryson et al., 2000] integra estas múltipas 
aplicações e funcionalidades em um único sistema que pode automaticamente fazer 
análises dos genomas e administrar eficientemente os dados gerados. A arquitetura 
deste sistema consiste em um conjunto de agentes autônomos e distribuídos na rede que 
interagem cooperativamente através de uma linguagem de comunicação. Alguns 
agentes, por exemplo,  trabalham no gerenciamento dos bancos de dados primários, 
realizando análises de sequenciamento de genomas usando as ferramentes existentes, 
outros agentes cuidam do armazenamento dos dados e outros são responsáveis pela 
apresentação de resultados. O que é importante ressaltar neste sistema multagentes é 
que não são inventados ou desenvolvidos novos métodos para a realização destas 
tarefas, mas as tarefas já existentes são organizadas para uma operação mais efetiva e 
flexível.
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Abstract. In this paper we focus on two aspects: (1)the application of grid tech-
nology to allow a group of geographically disperse users to accomplish a given
task collaboratively; (2) distributed scientific visualization through grid. Hence-
forth, we firstly describe some collaborative environments. Then, visualization
techniques that can be implemented in grids are focused. These techniques can
be integrated in a collaborative visualization system through grid technology.
We end this paper with some considerations about collaborative visualization at
the LNCC and final considerations.

Resumo. Neste artigo, são analisados dois aspectos: (1) Aplicações de grid
para permitir que um grupo de usuários distribuı́dos pela Web desenvolva
trabalho colaborativo; (2) Visualização cientı́fica distribuı́da via tecnologias
de Grid. Assim, primeiramente, descrevemos alguns sistemas computacionais
que suportam trabalho cooperativo. Em seguida, serão descritas técnicas
de visualização que podem ser implementadas eficientemente em ambiente
Grid. Estes métodos podem ser integrados a um sistema colaborativo para
visualização de dados em Grid. Finalizamos este trabalho com algumas
considerações sobre visualização colaborativa no LNCC e apresentamos as
conclusões.

1. Introduction

Grid Computing provides transparent access to distributed computing resources such as
processing, network bandwidth and storage capacity. A single system image is created,
offering open distributed processing support, allowing applications development, usage
and maintenance. Grid user essentially sees a single, large virtual computer despite
of the fact that the pool of resources can be geographically-distributed and connected
over world-wide networks [Foster et al., 2002]. At its core, Grid Computing is based on
an open set of standards and protocols (i.e., Open Grid Services Architecture: OGSA
[Foster et al., 2002]) that enable communication across heterogeneous, geographically
dispersed environments.

In this paper we are interested on grid computing solutions for collaborative envi-
ronments and data analysis through scientific visualization techniques.
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The data exploration can be a very computational expensive task, specially when
using scientific visualization methods, a fundamental set of tools for data analysis
[Rosenblum et al., 1994].

Moreover, it is desired that applications and networked users (anywhere in the
world) can share a graphical representation of the data, see it from their respective points
of view communicated with each other, and interact with the virtual environment that
represents the data [Dam et al., 2000].

It is a suitable scenario for Collaborative Visualization Systems (CVE). Sim-
ply stated, these computer systems integrate input/output devices and computational re-
sources to allow one or more networked users to observe and interact with a computer
generated scene [Park et al., 2000]. The range of devices can vary from traditional ones
(mouse and 2D desktops) to virtual reality devices (data glove and shutter glasses, for
example) [Oliveira and Georganas, 2002].

In this paper, we focus on distributed scientific visualization techniques and col-
laborative visualization using grid.

This paper is organized as follows. Firstly, section 2. describes some Collabora-
tive Environments. Scientific Visualization techniques are discussed on section 3.. Next,
in section 4., we show examples of collaborative visualization systems. Section 5. de-
scribes a project in development at LNCC which aims to explore the LNCC Grid Project
[LNCC, 2003] in the context of collaborative visualization. Finally, we give conclusion
on section 6..

2. Collaborative Environments

Collaborative Environments are a set of tools that allow a group of users to accomplish
a given task collaboratively, even if such users are geographically disperse. Such envi-
ronments include from simple videoconferencing systems till High-Resolution, Realistic
Immersive Collaborative Virtual Environments.

2.1. Multimedia Conferencing

The simplest model of collaborative system is that implemented through a simple Video-
conferencing System, also called Multimedia Conferencing. Such systems allow a group
of users to share their visual space through the transmission of audio and video among
them. That enables meetings amongst such individuals to be carried out even if they are
geographically spread.

The ITU-T H.32x recommendation family (Packet-based multimedia communica-
tions systems) is of special interest if one wishes to implement Multimedia Conferencing
over the Internet. Multimedia Conferencing systems can provide additional services other
than the simple transmission of audio and video. One such additional service which has
been commonly made available is the sharing of applications, which is carried out through
the ITU-T recommendation T.128 (Multipoint Application Sharing). Videoconferencing
Systems such as Microsoft Netmeeting, CUSeeMe and Lotus Sametime are a few samples
of such systems.
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2.2. Collaborative Virtual Environments

Multimedia Conferencing is useful when a relatively small number of users are expected
to participate in the session. When such number goes beyond a certain limit it starts to
get hard to manage the session, for instance, it is no longer possible to see all participants
in the session, as the number of video windows would be cumbersome. Many systems
choose to limit the number of participants which are shown at once. Lotus Sametime,
for instance, only displays the video of the one participant who is said to be the speaker
at a given time (as well as the video of the own participant). A Collaborative Virtual
Environment (CVE) may be considered a more advanced model of multimedia confer-
encing to certain degree, as it allows a greater number of users to interact through a 3D
representation of each user. Such 3D representations of users is commonly called avatar.

There are several models of CVEs, from the simple collaboration through a desk-
top CVE, which runs in a standard home computer with standard input/output devices
all the way to High-Resolution, Realistic, Immersive CVEs, where users ’s actions are
tracked by devices such as datagloves, GPS systems, head-mounted displays and alike.

2.2.1. Standard CVEs

Desktop CVEs: Desktop CVEs are the more widely spread format of CVE. In this
setup a standard computer is used to display synthetic 3D spaces which may be
shared through a network among a group of users. Many gaming companies have
implemented a number of collaborative games which are based on a 3D world, for
instance the well known DOOM, QUAKE, etc. The academia has also presented a
number of prototypes for various fields of application, ranging from online training
[Oliveira et al., 2000b, Oliveira et al., 2000a, Kirner et al., 2001] all the way to collabo-
rative design [Daily et al., 2000, Hindmarsh et al., 2000] and more complex applications.
Figure 1 (left) shows a standard CVE.

IWall: The IWall is a large, single screen display using four or more tiled graphic
pipes for increased resolution [CAVE, 2002]. Figure 1 (right) shows the IWall interface.

Figure 1: Standard Desktop CVE (left) and IWall (right).

2.2.2. Semi-Immersive and Immersive CVEs

Immersadesk: The ImmersaDesk is a drafting-table format virtual prototyping device.
Using stereo glasses and sonic head and hand tracking, this projection-based system
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offers a type of virtual reality that is semi-immersive [CAVE, 2002]. Figure 2 (left)
shows a Immersadesk setup.

CAVE: The simplest setup that provides some immersiveness sensation is the one
called CAVE. A CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) consists of a 10x10x10
feet room with projections in three of its walls, as well as the floor (See Figure 2 (right)).
Such projections are computer controlled and are rendered according to the user ’s
actions; for instance, if the user moves its arm forcefully, a virtual bird may be scared
off a tree in the Virtual Environment (VE). The name CAVE is a reference to The Simile
of the Cave found in Plato’s Republic, in which the philosopher explores the ideas of
perception, reality, and illusion. Plato used the analogy of a person facing the back of
a cave alive with shadows that are his/her only basis for ideas of what real objects are
[CAVE, 2002]. A CAVE gives a good sensation of immersiveness for its users.

The first CAVE has been introduced in 1992 during the ACM SIGGRAPH ’92.
They have been historically used standalone, in which case a user (or small group of users)
was expected to interact, alone, with the VE. More recently [CAVE, 2002], collaboration
among several users located in various CAVEs geographically spread has been introduced.
Such collaborative setup is still a current research topic.

Figure 2: Imersadesk (left) and CAVE (right) setups.

2.2.3. Other Immersive CVEs

There is a number of other immersive VR setups, which includes curved walls and alike.
Curved walls consist of high resolution curved screens that can provide immersion expe-
rience to a large number of users at once (40 or so). While CAVEs are usually limited to
a small group of users (2-3) curved walls do provide support to a larger audience. Figure
3 shows a curved wall setup.

FakeSpace Systems has introduced the RAVE, which would be a reconfigurable
display setup which is presented as an evolution from CAVEs [Fakespace, 2002].

3. Distributed Visualization Techniques

The techniques in scientific visualization can be classified according to the data type they
manage. Scalar fields ( ), vector fields ( is a vector, )
and a tensor fields compose the usual range of data types in this field.
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Figure 3: Curved wall setup.

Henceforth, we have methods for scalar fields visualization (isosurface generation
and volume rendering, colormap, etc.), vector fields visualization (field lines generation,
particle tracing, topology of vector fields, LIC, among others) and techniques for tensor
fields (topology and hyperstreamlines) [Rosenblum et al., 1994].

Once in computational grids the resources may be geographically-distributed, we
must consider in this discussion the visualization techniques that can be implemented
efficiently in distributed memory environments.

Among those cited methods, isosurfaces and volume rendering are the most proper
for this king of architecture [Abello and Vitter, 1999]. Although they are not in the core
of this proposal, it is interesting to see some details of them for further analysis.

In volume rendering, the visualization model is based on the concept of extracting
the essential content of a 3D data field by virtual rays passing the field [Krueger, 1991].
These rays can interact with the data according to artificial physical laws designed to en-
hance structures of interest inside. These laws can be summarized in a transport equation
of the form:

(1)

where is a distance over the ray, is the scalar field to be visualized, is
the extinction coefficient, and represents generalized sources [Krueger, 1991,
Rosenblum et al., 1994]. Figure 4 pictures the basic idea behind the model.

Isosurface extraction methods work differently [Lorensen and Cline, 1987].
Given a value and a scalar field , the isosurface is defined as the set:

(2)

As well as volume rendering, the result is a bi-dimensional image out of the three-
dimensional data. However, in this case all data cells are first visited to identify cells that
intersect the isosurface . Then, the necessary polygon(s) to represent the portion of
the isosurface within the cell is generated and stored. Up to the end of this process, the
obtained set of polygons gives a piecewise linear representation of the isosurface.

In volume rendering, each ray contribution can be computed independently (see
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Figure 4: Volume Rendering: virtual rays passing the field, interacting with data
and give the final image.

Figure 4). The same is true for each portion of an isosurface. Hence, both these
methods can be efficiently implemented in distributed memory machines [Ma, 1995,
Lombeyda et al., 2000, Rosenblum et al., 1994].

The implementation of the other methods cited, for distributed memory machines,
depends on special considerations.

These (and others) techniques can be integrated in a computer system. Next, we
describe some examples of visualization systems in the context of interest.

4. Collaborative Visualization Systems

In scientific applications, modern research is not conducted alone. Often a team of col-
laborators works in the same subject, sharing and discussing partial results. Collaborative
visualization systems try to address these necessities and can be augmented with virtual
reality technology [Pakstas and Komiya, 2002].

TeleInViVo [Coleman et al., 1996] was developed by the Fraunhofer Center for
Computer Graphics research with the sponsorship of the Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) and the US Army Medical Advanced Technology Manage-
ment Office (MATMO). It is an application that supports collaborative visualization and
exploration of volumetric data, including computed tomography, magnetic resonance and
PET - Positron-Emission Tomography. The main goal of TeleInViVo is to facilitate di-
agnosis, medical training, surgery, and therapy planning and treatment, using real-time
visualization in a distributed environment.

Collaborative environments have been enhanced with the merging of audio and
video with collaborative virtual reality, data-mining and scanned scenarios. The extended
concept - Tele-Immersion - is the ultimate synthesis of computer vision techniques (real-
time scanned scene reconstruction), networking and graphics [Leigh et al., 1998].
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The Tele-Immersive Data Explorer (TIDE) is such a system designed for scientific
visualization purposes [Sawant et al., 2000]. It is a framework for groups of scientists,
each at a geographically disparate location, collectively participate in a data analysis ses-
sion, in a virtual environment. The data being analyzed can be stored on data servers,
which are at a different location from the clients.

Also, development systems are available. That is the case of CAVERNsoft
[Park et al., 2000], a toolkit the rapid creation of tele-immersive applications with the
synthesis of not only virtual environments and multimedia techniques but also the ac-
cess of access of supercomputing resources and massive data stores, that are connected
over high-speed world-wide networks. Globus [Globus, 2003] is the middleware used in
CAVERNsoft G2.

The next step is to consider the visualization techniques of interest. It ends with
the specific method that we will implement in the proposed system.

5. Collaborative Visualization at LNCC

We aim at exploring the LNCC Grid Project [LNCC, 2003], developed by the COM-
CIDIS Research Group, for the development of applications that support collaborative
visualization for the exploration of scientific data sets.

The following section describes a projects that encompass VR and grid technolo-
gies. They have been developed by the Scientific Visualization and Virtual Reality Labo-
ratory team (http://virtual01.lncc.br) and COMCIDIS Research Group [LNCC, 2003], at
the LNCC.

5.1. Low-Cost CAVE and Collaborative Systems

The goal of this project is to explore immersive virtual environments in fields such as Sci-
entific Visualization and Biotechnology. The first step to achieve such goal is to assemble
a low-cost CAVE based on a cluster of PCs to drive the rendering process in the CAVE.

A further step will be to integrate the CAVE in a collaborative environment
[Oliveira and Georganas, 2002] to allow a group of researchers to accomplish a given task
collaboratively, even if such users are geographically disperse. By this way, the CAVE
facilities will be augmented to allow a user to share his/her view with a remote user using
a Head-Mounted Display [Mindflux, 2002]or even a 2D display.

The existing grid computing facilities at the LNCC [LNCC, 2003] will be used
to provide a platform for accessing geographically-distributed computational resources to
achieve such goal.

Besides, high-performance processing units will be integrated through the Grid
allowing to simulate complex systems faster. The generated data could be displayed in
the CAVE and shared with users in the system.

6. Conclusions

The visualization of large data sets is important for scientific and engineering applications.
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In this paper we describe distributed visualization techniques and collaborative
visualization environments implemented through grid technology.

Besides, we show a project been developed at LNCC which aims to explore the
LNCC Grid Project [LNCC, 2003], developed by the COMCIDIS Research Group, for
the development of applications that support collaborative visualization.
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Atividades do Laboratório de Bioinformática - 
LABINFO/LNCC

Ana Tereza R. de Vasconcelos 

LABINFO- Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 
Av. Getúlio Vargas, 333, Quitandinha – 21651-070 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

{atrv}@lncc.br

Abstract. This paper describes the activity developed in the Laboratory of 
Bioinformatics at LNCC. 

Resumo. Este artigo descreve as atividades desenvolvidas no Laboratório de 
Bioinformática do LNCC. 

1. Apresentação 

O Laboratório de Bioinformática é um grupo de pesquisa interdisciplinar, envolvendo 
biólogos, cientistas da computação e matemáticos, com o intuito de desenvolver 
metodologias computacionais e estatísticas aplicadas ao estudo de genomas. 

 Este laboratório o recebeu apoio induzido do Programa de Biotecnologia e 
Recursos Genéticos do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o intuito de consolidar-
se definitivamente nesta área. Atualmente, o LABINFO atua nas seguintes áreas: 

Pesquisa: Desenvolvimento de metodologias matemáticas e computacionais para a 
área genômica e pós-genômica, como por exemplo, ferramentas para anotações 
funcionais  e estruturais, ou para o estudo pós-genoma de regiões codificantes e 
não-codificantes.

Projetos : Desenvolvimento de ambiente computacional para coleta armazenamento 
e análise dos dados obtidos através dos projetos seqüenciamento realizados pelos 
demais grupos participantes dos projetos Genoma. 

Formação de recursos humanos : Formação de pessoal especializado na área de 
Bioinformática. 

2. Linhas de Pesquisa 

Devido ao acolhimento de projetos genoma, as pesquisas e os estudos realizados 
atualmente no LABINFO foram reforçados e direcionados para as seguintes categorias: 

Genômica funcional: Aplicação de métodos matemático-computacionais em 
análise de genomas, para atribuição de funções às estruturas encontradas. 

Genômica comparativa:  Estudo comparativo entre genomas de diferentes 
organismos.  
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Data mining biológico: Desenvolvimento de métodos de aprendizado de máquina 
para reconhecimento de padrões relacionados ao funcionamento de sistemas de 
regulação.

Paralelização: Estudo e implementação de técnicas para paralelização de 
algoritmos utilizados em projetos genoma, tais como, algoritmos para montagem de 
seqüências e para atribuição funcional. 

Modelagem molecular por homologia: Estudo  para determinação da estrutura 
tridimensional da proteína a partir do conhecimento da seqüência do DNA, através 
de algoritmos eficientes que explorem todas as propriedades físico-químicas da 
molécula. 

Modelagem molecular por homologia: Estudo  para determinação da estrutura 
tridimensional da proteína a partir do conhecimento da seqüência do DNA, através de 
algoritmos eficientes que explorem todas as propriedades físico-químicas da molécula.

3. Projetos Genoma 

O LABINFO é o Centro de Bioinformática de três redes de genômicas: BRGENE, 
RIOGENE e PIGS, sendo o responsável pela submissão, pelo armazenamento e pelo 
gerenciamento das seqüências de DNA enviadas pelos laboratórios de seqüenciamento 
que participam destas redes. Além da montagem e análise do genoma, as tarefas do 
centro de Bioinformática também abrangem a análise da qualidade das seqüências 
submetidas e a divulgação das estatísticas referentes ao andamento do desenvolvimento 
do projeto em relação a cada grupo participante. 

Montagem

Operação dos servidores Sun cujo objetivo é armazenar e gerenciar todas as 
informações pertinentes aos projetos. 

Desenvolvimento, instalação e suporte a programas para submissão de reads de 
shotgun, pontas de cosmídeos, cosmídeos.

Montagem de seqüências utilizando Phred-Phrap-Consed.

Anotação
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 O LABINFO desenvolveu um software para a montagem e anotação automática 
de Genomas. 

 O SABIÁ, System of Automated Bacterial Integrated Annotation, foi o primeiro 
software de integrar ao ambiente de montagem uma anotação através da via metabólica 
do organismo.  Esta abordagem é um ponto diferencial nas anotações rotineiramente 
realizadas por outros projetos genomas. 

3.1 BRGENE 

Brgene é a Rede GENOMA Nacional. Apoiada pelo CNPq e pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), é formada por universidades e institutos de pesquisa de todo o 
país, com o intuito de realizar o seqüenciamento e a posterior análise de genomas de 
organismos de interesse sócio-econômico. 

 A rede BRGENE já terminou o genoma da Chromobacterium violaceum e teve 
como produto patentes de 25 genes além da submissão de um artigo científico. 
Atualmente está na fase final do seqüenciamento do genoma da bactéria Mycoplasma 
synoviae.

 O LABINFO é o responsável pela bioinformática e desenvolveu metodologias 
computacionais para montagem e anotação deste genoma (vide item 3). 

 Informações mais detalhadas sobre o projeto, bem como acesso aos resultados 
das análises em andamento, estão disponibilizados em http://www.brgene.lncc.br/. 
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3.2 RIOGENE 

A rede Riogene é apoiada pela FAPERJ,  pelo CNPq e pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia (MCT) e tem por objetivo seqüenciar o genoma da bactéria 
Gluconacetobacter diazotrophicus. Este organismo possui a capacidade de fixação 
biológica de nitrogênio (FNB) em cana de açúcar. O aumento da contribuição da FBN 
na cultura de cana-de-açúcar, através do processo biotecnológico, poderá levar à 
redução do uso de fertilizantes nitrogenados, acarretando não só uma marcante 
diminuição nos custos de produção, mas também um impacto ambiental e social 
positivo.

 O LABINFO é o responsável pela montagem deste projeto. Desta forma, já se 
encontra disponível e funcionando toda a estrutura para a submissão, gerenciamento, 
montagem e análise das seqüências depositadas. À  medida que as seqüências forem 
depositadas outros serviços serão disponibilizados.

 Informações mais detalhadas sobre o projeto, bem como acesso aos resultados 
das análises em andamento, estão disponíveis em http://www.lncc.br/~riogene/ 

3.3 PIGS 

A Rede Sul de Análise de Genomas e Aplicações tem como objetivo implantar a 
infraestrutura e treinar recursos humanos na área de Genômica nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A área inicialmente escolhida para estudo é 
Saúde Animal, mais especificamente agentes infecciosos de suínos. Esta é uma 
atividade econômica importante no Sul do país e propicia a aplicação rápida dos 
avanços obtidos com a caracterização de genomas de microrganismos importantes. Na 
primeira fase, genomas serão completamente seqüenciados e anotados. Em uma 
segunda fase, proteínas selecionadas serão expressadas com vistas à sua utilização para 
o desenvolvimento de testes de diagnóstico e para a proposição de vacinas. Na terceira 
fase, seqüências e proteínas selecionadas serão utilizadas para o desenvolvimento de 
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métodos de diagnóstico e vacinas. Estes serão validados com a participação de 
Associações, Cooperativas e Empresas.

 Como primeiro genoma se propõe o seqüenciamento completo do genoma de 
Mycoplasma hyopneumoniae que é um dos principais agentes infecciosos prevalentes 
em suínos confinados. Este microrganismo possuí um genoma menos do que 1Mb o que 
permitirá que, mesmo na fase de implantação da Rede Sul, resultados sejam 
rapidamente obtidos. O pequeno tamanho do genoma permite ainda que a análise e 
seleção de seqüências e proteínas para o diagnóstico e a proposição de vacinas possa 
ocorrer em menor período de tempo. 

 O LABINFO é o responsável pela bioinfomática (montagem e anotação) do 
primeiro organismo e capacitará uma equipe de bioinformática da rede Sul. 

4. Formação de Recursos Humanos 

A aplicação massiva da Bioinformática nas mais variadas pesquisas em biologia, vem 
consolidando-a como uma área de conhecimento interdisciplinar,  complexa e 
independente.

 Portanto, se torna cada vez mais necessário a formação de profissionais 
especializados em Bioinformática, com qualificação abrangendo desde a área de 
biologia molecular  até de modelagem matemático-computacional.

 Com o objetivo de contribuir para a formação de recursos humanos em 
Bioinformática, o LABINFO atua através de cursos, seminários e do desenvolvimento 
de tutoriais a serem disponibilizados via Internet. Para poder atender atuar nesta área o 
LABINFO montou um laboratório de aula com  microcomputadores e equipamentos 
didáticos.

4.1 Curso de Especialização em Bioinformática 

Para atrair estudantes para esta tecnologia promissora e moderna, o Laboratório de 
Bioinformática do LNCC/MCT está desenvolvendo um curso de ESPECIALIZAÇÃO 
(Pós-Graduação lato sensu) em Bioinformática, conforme as diretrizes das instituições 
normativas. O curso fornece diploma e contem em sua organização, seções teóricas e 
práticas. A meta do curso consiste no treinamento de indivíduos para se tornarem 
bioinformatas e deverá permitir aos estudantes o domínio das mais recentes ferramentas 
e técnicas de bioinformática assim como adquirir um conhecimento multidisciplinar em  
Biologia Molecular Computacional. 

 Os professores deste curso são pesquisadores de destaque em suas áreas de 
pesquisa  e de universidades e institutos de pesquisa de  destaque  na área. 

4.2 Seminários do LABINFO 

O LABINFO realiza uma série de seminários internos, para dar suporte à utilização das 
ferramentas de montagem e anotação de genomas. Estes seminários têm como principal objetivo 
manter a equipe do LABINFO atualizada nas tendências da área. 
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4.3 Cursos de treinamento para  projetos Genoma 

Na mesma linha dos seminários internos, o LABINFO oferece cursos de treinamento 
em Bioinformática para os profissionais da rede genomas. 

4.4 Tutorial de Bioinformática 

A diversidade de tipos de informação a ser extraída das seqüências de DNA, aliada à 
enorme quantidade dos dados gerados pelos projetos Genoma, originou uma extensa 
variedade de bancos de dados, tanto de seqüências de nucleotídeos quanto  de proteínas. 
Atualmente, grande parte da pesquisa em biologia molecular depende do acesso a esses 
repositórios.

 O Tutorial de Bioinformática (http://www.lncc.br/~labinfo/) disponibiliza, 
organizadamente, os principais bancos de dados de seqüências de nucleotídeos, de 
proteínas e de genes. É uma ferramenta de apoio à pesquisa, facilitando as diferentes 
consultas: busca primária, busca secundária, busca por estrutura e alinhamentos. 

 O tutorial  também tem sido empregado com finalidade didática pelo LABINFO 
em atividades como:  

curso de Bancos de Dados em Biologia, na II Escola de Métodos Computacionais 
em Biologia do LNCC; 

treinamento dos profissionais envolvidos no projetos genomas 

curso de especialização em Bioinformática. 

4.5 Tutorial de Redes Neurais Artificiais em Bioinformática 

Está sendo desenvolvido um tutorial sobre a aplicação de Redes Neurais Artificiais em 
Bioinformática. 

 O intuito é tanto fornecer uma nova abordagem para resolução de problemas em 
análise de genomas, como apresentar as noções básicas dos principais modelos de 
Redes Neurais através de exemplos biológicos.   

Equipe do LABINFO 

Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos (DSc em Ciências Biológicas)  -Coordenação 

Darcy Fontoura de Almeida (DSc em Ciências Biológicas) - Colaborador 

Frank Jefferson Alarcon de Barrientos (MSc em Físico-Química) - Bolsista 

Gisele Cavalcante da Costa (Bch em Ciências da Computação) - Bolsista 

Guilherme Gondim Querido (Estudante de graduação em Ciências da Computação) 
– Iniciação Científica 

Luiz Gonzaga Paula de Almeida (Bch em Ciências da Computação) – Tecnologista 

Marcelo Trindade dos Santos (DSc em Física) - Tecnologista 

Márcio Ferreira da Silva Oliveira (Estudante de graduação em Ciências da 
Computação) – Iniciação Científica 
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Luis Felipe Valim da Silveira (Estudante de graduação em Ciências da Computação) 
– Iniciação Científica 

Rangel Celso Souza (Bch em Ciências da Computação) - Bolsista 

Roger Ferreira Cury Paixão (Bch em Biologia) - Bolsista 

Colaboração: Coordenação de Computação Científica do LNCC
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Projeto Rede Genoma Centro-Oeste e aplicações em 
Cluster e Grid 

Maria Emília Machado Telles Walter 

Departamento de Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB) 
70.910 – 900 – Brasília – DF – Brasil 
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Abstract. The aim of this article is to present the applications on clustering 
and grid computing that are being developed now on the BIOFOCO Project. 
The objective of BIOFOCO project is to create a research and development 
network in bioinformatics in the Center-West Region, enforcing and grouping 
the researchers acting on bioinformatics in this region. This project was 
proposed based on the sequencing genome projects developed on the 
University of Brasilia, the Catholic University of Brasilia and 
CENARGEN/EMBRAPA. For this, we initially make a description of the 
Center-West Genome Network Project for sequencing ESTs from the 
Paracoccidioides brasiliensis fungus, which causes a mycosis of high 
incidence in Latin America, with the participation of the University of 
Brasilia. After we briefly describe the sequencing projects from the Catholic 
University of Brasilia and from CENARGEN/EMBRAPA.

Resumo. O objetivo deste artigo é apresentar as aplicações em cluster e grid 
que vem sendo desenvolvidas atualmente no projeto BIOFOCO. Este projeto 
visa criar uma rede de pesquisa e desenvolvimento em bioinformática na 
região Centro-Oeste, fortalecendo e agregando os pesquisadores que atuam 
em Bioinformática nesta região. O projeto BIOFOCO foi proposto a partir 
dos projetos de seqüenciamento de genomas realizados na Universidade de 
Brasília, na Universidade Católica de Brasília e no CENARGEN/EMBRAPA. 
Para isto, fornecemos inicialmente uma descrição do Projeto Rede Genoma 
Centro-Oeste para seqüenciamento de ESTs do fungo Paracoccidioides 
brasiliensis, que causa uma micose de alta incidência na América Latina, e 
conta com a participação da Universidade de Brasília. Em seguida, 
descrevemos de forma breve os projetos de seqüenciamento dos quais 
participam a Universidade Católica de Brasília e o CENARGEN/EMBRAPA.

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é apresentar as aplicações em cluster e grid que vem sendo 
desenvolvidas atualmente no projeto BIOFOCO. Este projeto visa criar uma rede de 
pesquisa e desenvolvimento em Bioinformática na região Centro-Oeste, fortalecendo e 
agregando os pesquisadores atuando em Bioinformática nesta região. O projeto 
BIOFOCO foi proposto a partir dos projetos de seqüenciamento realizados na 
Universidade de Brasília - UnB, na Universidade Católica de Brasília - UCB e no 
CENARGEN/EMBRAPA. Para isto, fornecemos inicialmente uma descrição geral dos 
projetos de seqüenciamento que vem sendo realizados nestas instituições. 
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Particularmente, apresentamos o Projeto Rede Genoma Centro-Oeste para 
seqüenciamento de ESTs do Paracoccidioides brasiliensis, fungo que causa uma 
micose de alta incidência na América Latina, e conta com a participação da UnB. Estes 
trabalhos visam contribuir para a consolidação dos esforços em pesquisa e 
desenvolvimento que vem sendo realizados nas áreas de Biotecnologia e Bioinformática 
no Brasil, inserindo-o no grupo de países detentores de conhecimento e tecnologia 
nestas áreas. 

 Na Seção 2, descrevemos de forma geral o Projeto Rede Genoma Centro-Oeste, 
apresentando os equipamentos e o sistema implantados, o que permite ter uma visão 
geral do trabalho que deve ser realizado nos laboratórios de bioinformática de projetos 
de seqüenciamento de ESTs, além de mostrar os resultados obtidos desde o início do 
projeto, em janeiro de 2002. Na Seção 3, descrevemos brevemente os projetos de 
seqüenciamento de genomas que estão sendo realizados na UCB e no 
CENARGEN/EMBRAPA. A partir destes projetos, e das suas necessidades, foi 
proposto o Projeto BIOFOCO. Assim, na Seção 4, apresentamos os de forma geral o 
BIOFOCO, além das aplicações de cluster e grid já iniciadas. Finalmente, na Seção 5, 
fazemos algumas considerações finais. 

2. Projeto Genoma Pb 

O Projeto Rede Genoma Centro-Oeste - Proje  to Genoma Pb [PB2003] é um dos oito 
projetos de seqüenciamento de genomas regionais apoiados pelo CNPq e MCT, tendo 
como objetivo principal o mapeamento do genoma funcional e diferencial das formas de 
micélio e levedura do fungo Paracoccidioides brasiliensis-Pb, que causa micose 
endêmica de alta incidência na América Latina. Os seus objetivos gerais são identificar 
e seqüenciar de 10.000 a 15.000 ESTs de micélio e levedura do fungo; mapear o 
genoma funcional e diferencial do Pb, por identificação dos genes de expressão 
diferencial (ESTs diferenciais), entre as formas de micélio e levedura do fungo; avaliar 
os padrões expressos diferencialmente através da análise Northern Blot nas formas 
estágio-específicas e durante o dimorfismo; caracterizar e efetuar a anotação funcional 
dos genes diferencialmente expressos; implantar a infra-estrutura de Bioinformática na 
região Centro-Oeste; qualificar recursos humanos na área de Biotecnologia e 
Bioinformática na região Centro-Oeste; melhorar a infra-estrutura dos laboratórios para 
projetos em rede, agregando grupos da região Centro-Oeste.  

 A coordenaçãodo projeto é da Profa. Maria Sueli Soares Felipe, do Instituto de 
Biologia da UnB, estando envolvidas diversas instituições da região Centro-Oeste: no 
Distrito Federal, a UnB; em Goiás, a Universidade Federal de Goiás - UFG; em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, diversas instituições federais, estaduais e privadas, 
citando-se particularmente a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. O 
projeto conta com recursos humanos da área de Biologia Molecular, aproximadamente 
55 professores, pesquisadores e alunos e, da área de Bioinformática, com três 
professores e quatro alunos de graduação de Computação, estando sob a coordenação do 
Prof. Marcelo M. Brígido, do Instituto de Biologia da UnB. 

 Este projeto dispõe de um Laboratório de Bioinformática, com os seguintes 
equipamentos: 1 Servidor Dell com 4 processadores, 2GB RAM, 2 discos rígidos com 
36GB e 2 discos rígidos de 18GB; 1 Servidor de Firewall Pentium 3, 512MB RAM e 1 
disco rígido com 36GB; 2 estações Dell Xeon com 2 processadores, 512MB RAM e 2 
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discos rígidos com 20GB; 2 estações Dell Pentium 4 com 512MB RAM e 1 disco rígido 
com 40GB; e 1 Switch com 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gbps (Figura 1). 

Figura 1. A rede do Laboratório de Bioinformática do Projeto Genoma Pb. 

O sistema que atualmente apóia este projeto foi desenvolvido utilizando as 
linguagens Perl [PERL2003], html [HTML2003] e Javascript [JAVASCRIPT2003]. De 
forma geral, o sistema para processamento de seqüências implantado é: análise das 
amostras de ESTs pelos biólogos;eqüenciamento dos fragmentos, realizado no 
seqüenciador automático Megabace, com criação de arquivos com extensão .esd. Estes 
arquivos serão enviados ao Laboratório de Bioinformática;no Laboratório de 
Bioinformática, a submissão de seqüências usa os seguintes programas:Phred
[EWING1998,EWING1998a], que processa os arquivos .esd e gera arquivos com as 
bases de cada seqüência e as qualidades associadas;Phd2Fasta, que converte o formato
dos arquivos anteriores para o formato fasta;Crossmatch [GREEN2001, GREEN2003], 
para retirada dos dados de vetores das seqüências;CAP3 [HUANG1999], para 
montagem dos fragmentos, gerando os grupos com seqüências similares (contigs e 
singlets); Anotação automática: BLASTx [ALTSCHUL1990, ALTSCHUL1991, 
ALTSCHUL1994, ALTSCHUL1997] com os bancos de dados nr [NCBI2003], xyva e 
go [GO2003]; FASTA [PEARSON 1988] com os bancos de dados da Saccharomyces
cerevisae e Schizosaccharomyces pombe; Interpro [APWEILER2001, CORPET2000, 
HAFT2001, PRINTS2003, PRODOM2003, PROSITE2003, INTERPRO2003, 
SCHULTZ1998; SMART2003; TIGRFAM2003, ZDOBNOV2001]; PSORT.

As Figuras 2 e 3 apresentam partes de resultados obtidos a partir do sistema
desenvolvido.

Os dados atuais do projeto são: 19404 seqüências de ESTs; 15059 seqüências 
presentes em contigs; 2250 contigs; 4345 singlets; 6595 grupos e uma média de 803 
bases por contig. As seqüências (ESTs de Pb) incluem as geradas no Projeto Genoma
Pb [PB2003] e as disponíveis no GenBank [NCBI2003]. 

A partir deste projeto, foram elaborados, em 2002, duas monografias, que 
constituíram trabalhos de conclusão de curso de alunos do curso de Bacharelado em
Ciência da Computação da UnB [OLIVEIRA2002, OLIVEIRA2002a], além de diversos 
artigos e resumos em Biologia de alunos e professores da UnB e UFG, apresentados no 
Congresso de Pbmicose [ANDRADE2002, ANDRADE2002a], realizado em
Pirenópolis em junho de 2002. Em fevereiro de 2003, foi publicado um artigo em
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revista internacional [YEAST2003]. Além disto, está ainda prevista a conclusão de uma
dissertação de mestrado em Computação da UnB dentro deste projeto ainda emn 2003. 

Figura 2. Visualização de seqüências submetidas por um biólogo, após 
processamento pelo Phred, Phd2Fasta e Crossmatch. 

Figura 3. Resultado de agrupamento de seqüências, após processamento pelo 
CAP3, com os grupos formados apenas por micélios e leveduras nas pontas.

3. Projetos Genoma na UCB e CENARGEN/EMBRAPA 
Nesta seção descreveremos brevemente os projetos de seqüenciamento de genomas que 
contam com a participação da UCB e do CENARGEN/EMBRAPA. 

3.1. Projetos na UCB 
A UCB está trabalhando basicamente no Projeto Genolyptus, cujo objetivo principal é 
seqüenciar, mapear e determinar funções de genes do Eucalyptus, usando tecnologias de 
genômica nos programas de melhoramento e produção florestal.

Este projeto tem grande importância econômica, contribuindo diretamente para 
os setores industriais brasileiros de papel e celulose. Assim, conta com a participação de 
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12 empresas e 8 Universidades e Institutos de Pesquisa. Deve-se notar que estas 
indústrias geram um grande volume de divisas para o Brasil.  
 A coordenação geral é do Dr. Dario Grattapaglia, professor da UCB e 
pesquisador do CENARGEN-EMBRAPA, e o Laboratório de Bioinformática envolve 
dois professores da UCB, Prof. Georgios Pappas e Prof. Wellington Martins. 
 Os equipamentos do Laboratório de Bioinformática são: 1 Dell PowerEdge 
6400, 4 CPUs, 2 GB RAM; 1 Dell PowerEdge 1500, 2 CPUs, 1 GB RAM; 1 IBM e-
server, 2 CPUs, 1 GB RAM; 2 Dell Precision 530, Workstations; 6 Dell Optiplex 
GX240 Desktops e 1 Cluster de 6 PCs experimental. 
 Além deste, a UCB participa do Projeto Genoma Nacional (genoma estrutural da 
Chromobacterium violaceum) e pretende participar de dois outros projetos, o  ProMusa 
(Banana) e o Orygens (Arroz). 

3.2. Projetos no CENARGEN/EMBRAPA 

O CENARGEN/EMBRAPA participa de diversos projetos de seqüenciamento de 
genomas, tais como o Genolyptus, o de Vírus de mamão (genoma estrutural) e diversos 
projetos de ESTs: Amendoim (dentro do Projeto Genoma Raízes); Soja; Nematóide 
(verme que ataca raízes como a cenoura e a batata); Café e Vassoura-de-bruxa. 

 Além destes, integra também o Projeto ProMusa, um consórcio entre 11 países, 
que visa realizar um seqüenciamento estrutural e dois seqüenciamentos de ESTs da 
banana. Particularmente, visa encontrar genes de resistência a fungos que causam 
doenças que destróem completamente a plantação. Este projeto tem interesse 
econômico, pois o Brasil é o terceiro produtor mundial de banana; tem interesse social, 
pois a banana é um alimento barato e rico sob o ponto de vista nutricional; e interesse 
científico, pois visa também evitar a extinção desta fruta. 

 O Laboratório de Bioinformática conta com: 1 servidora DELL com 8 
processadores e 8 estações de trabalho DELL com 2 processadores. Estão trabalhando 
neste projeto pesquisadores de Biologia e Computação. 

4. Projeto BIOFOCO e aplicações em cluster e grid 

O projeto BIOFOCO - Rede de pesquisa e desenvolvimento em bioinformática no 
Centro-Oeste tem como objetivo geral criar uma rede de pesquisa e desenvolvimento 
em bioinformática, integrando instituições de pesquisa e ensino da região Centro-Oeste 
e apoiando grupos de pesquisa em genômica e proteômica. Entre os seus objetivos 
específicos estão: selecionar, desenvolver e integrar ferramentas e sistemas para 
anotação automática; ampliar a disponibilização de bases de dados e serviços de 
bioinformática; fortalecer atividades de ensino e pesquisa em bioinformática na região 
Centro-Oeste; capacitar pesquisadores e técnicos em bioinformática; desenvolver 
ferramentas de análise, integração de sistemas e suporte computacional às pesquisas de 
genômica e proteômica aplicadas. A coordenação geral do projeto é do Prof. Georgios 
Pappas (UCB), e conta atualmente com pesquisadores, professores e alunos da UnB, 
UCB e CENARGEN/EMBRAPA. 

4.1. Descrição das aplicações em cluster e grid 
Na UnB, foi iniciado o projeto Implementação do algoritmo de Smith-Waterman com o 
modelo Data Sharing Memory (DSM) para seqüências longas [MELO2003], com o 
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objetivo de melhorar o desempenho deste algoritmo, que retorna alinhamentos ótimos 
sob o ponto de vista teóric, mas tem complexidade de tempo e espaço quadráticos. Os 
testes foram realizados num cluster de 8 PCs na UnB, tendo utilizado seqüências de 
15Kb, 50Kb, 80Kb, 150Kb e 400Kb. Este trabalho foi realizado por uma aluna de 
mestrado e três alunos de graduação da UnB, com orientação de duas Professoras da 
UnB.

 Na UCB, foi implantado um Blast distribuído, no cluster de 6 PCs do 
Laboratório de Bioinformática, pelo Prof. Wellington Martins. 

 Num esforço conjunto entre a UnB e a UCB foi desenvolvido o trabalho Busca
em banco de dados de seqüências longas baseada no algoritmo de Smith-Waterman
[MURAKAMI2003], utilizando MPI e o cluster da UCB. Este trabalho foi realizado por 
uma aluna de mestrado da UnB, com orientação de professores da UnB e da UCB.  Um 
Projeto piloto para implantação de um grid foi iniciado entre o 
CENARGEN/EMBRAPA, UnB e UCB, tendo o envolvimento de alunos de graduação 
[BOTELHO2003] e de mestrado, e de professores da UnB e UCB. Atualmente, já está 
implantado o MPI executando com o Globus entre a UCB e a UnB, com execução de 
aplicações paralelas simples. Os equipamentos disponíveis foram adquiridos pelo 
projeto BIOFOCO, e incluem 6 PCs (DELL)na UCB estando 2 com MPI/GLOBUS, 4 
PCs (DELL)  na UnB, e pretende-se incluir brevemente o CENARGEN/EMBRAPA. 
Numa próxima etapa pretende-se implantar o FASTA, o BLAST e o Interpro, e iniciar 
estudos sobre o problema da segurança. Em relação a este projeto existem negociações 
de parcerias, citando-se o Prof. Mário Dantas da Universidade Federal de Santa 
Catarina, pesquisadores do programa Protem-CC do kit-enxoval recém-doutor, além de 
uma parceria entre a UCB e a DELL.  

5. Considerações finais
Neste artigo apresentamos de forma breve os projetos de seqüenciamento de genomas 
que atualmente estão em desenvolvimento no CENARGEN/EMBRAPA, Universidade 
Católica de Brasília e Universidade de Brasília. Particularmente, apresentamos o Projeto 
Genoma Pb, para seqüenciamento de ESTs do fungo Paracoccidioides brasiliensis, com 
o intuito de fornecer uma visão geral do sistema de computação que deve ser 
implantado para atender a estes projetos. 
 Apresentamos em seguida os objetivos do BIOFOCO, criado a partir dos 
projetos de seqüenciamento descritos anteriormente, que visa consolidar e ampliar os 
trabalhos na área de Bioinformática que vêm sendo desenvolvidos na região Centro-
Oeste. Este projeto está sendo conduzido basicamente nestas três instituições. 
 Apresentamos ainda diversas aplicações de bioinformática em cluster e grid que 
vem sendo desenvolvidas dentro do projeto BIOFOCO. A intenção é implantar 
aplicações que sejam efetivamente úteis aos projetos de seqüenciamento nos quais as 
três instituições estão envolvidas. O conhecimento e a tecnologia adquiridos na 
execução destes trabalhos de pesquisa, além de apoiar o desenvolvimento de 
computação e bioinformática, ainda visa capacitar recursos humanos e estimular 
pesquisas em bioinformática na região Centro-Oeste. 
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Abstract. This paper discusses a need that bioiformatitions from sistema 
Embrapa have for both distributed computing power and for distributed data 
environments. Requirements for both are originating from the fact that some 
Embrapa centers do compile specific data bases which have to be accessed 
regularly, and then from complex algorithms which should be running 
independently over distributed sources of free CPUs. Such environment 
typically defines optimal conditions for the activities necessary to solve the 
problem as in our specific case: how to identify potential drug target sites at 
the protein surfaces and subsequently, what small molecules (potential 
drugs/herbicides/vaccines) would best match given characteristics of the 
identified target site. Embrapa is considering using its own computer 
resources to establish GRID of registered PCs, workstations and servers of 
different make, in order to tackle problems (asking for significant computer 
power) raised by its own genome projects.  

1. Bioinformatics at Embrapa

Genome era is characterized principally with the production of huge volume of the 
sequence and other related data. The use of bioinformatics tools is of great importance 
to projects dealing with such data volume. In general, we may define four of most 
important questions that modern biology is trying to solve with the help of tools and 
algorithms generated by bioinformatitions: 

how biological organisms do develop based on the code stored in genomes,  

what mechanisms do exist for the  regulation of the gene expression 

in what way DNA sequence codes for the protein 3DD structure, and 

what is the mechanism defining specificity of the interactions between proteins, 
proteins and DNA and proteins and ligands. 

 From the pragmatic point of view, having sufficient understanding of the 
mechanisms involved in the above cited biological problems, would allow us to: 

Identify potential targets for new types of drugs which might control or even 
eliminate some of human, animal and plant diseases (those drugs may 
alternatively be recognized under different names: agro toxic agents, herbicides, 
insecticides, vaccines etc.)
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Identify and develop techniques for controlling certain processes tuned toward 
production (bio-fabrication) of small chemicals and macromolecules such as 
proteins and secondary metabolic products, in desired quantities even in 
organisms which normally are not able to produce such macromolecules in its 
metabolic pathways.  

 The Embrapa is very interested in research tackling number of problems raised 
by initial development of genome projects. Consequently, we are initiating the phase 
best described as incrementing our knowledge based on the platform generated by 
initial sequencing genome projects. Areas such as structural bioinformatics, structural 
genomics, functional genomics and proteomics are being developed and consequently, 
appropriate bioinformatics tools are in demand. In parallel, adequate demand for free 
CPU time is increasing. In order to meet those challenges, one of the promising 
solutions in terms responding positively for the demand of free CPU time, is 
implementation of GRID computing. 

 In this work we will describe our biological problem and how this problem 
generates actual demand for GRID implementation within EMBRAPA system.   

2. Bioinformatics activities generating demand for GRID computing 

Among activities that generate a significant demand for free CPU time in EMBRAPA 
research, are: A) protein modeling, B) calculation of physical chemical parameters for 
all known protein structures and C) calculation and then matching of 2D contour maps 
(or fingerprints) of interacting parts of proteins and ligands.

 A) As the protein structure is not as easily obtained as protein and DNA 
sequence, in many cases research is dependent on generation of feasible models based 
on similar/homologous protein structures. As indicated on figure 1, complete flux of the 
activities in our case involves obtaining reasonable structural models for all of the genes 
from particular genome. Such demand might stall existing CPUs at the single site.  One 
of the obvious solutions to this problem is to look for the free CPUs at other, remote 
sites.

 B) Another activity with high requirements for CPU free time is related to 
calculation of physical chemical parameters defining protein folding, stability and 
specificity related to protein interaction with other molecules. Molecular surfaces 
represent the interacting part of proteins and so we plan to do detailed mapping of the 
physical and chemical characteristics defining recognition at macromolecular interfaces 
between protein target and the appropriate ligands. Our software package, the STING 
Millennium Suite (SMS) and its component Protein Dossier (PD), Neshich et.al. (1998, 
2003), are very suitable programming and visualizing environments to map interface 
interactions and the parameters defining it.  Interface Forming Residues (IFR) defined 
by SMS and PD, have extensive structure and function descriptors. In order to extract 
such descriptors from the volume of data available, intensive calculations are needed. 

 C) At last, but not the least, a calculation of 2D contour maps for both protein 
and small molecule binding regions, will bring a significant load to existing 
computational resources at Embrapa. At the subsequent step, we plan to have matching 
algorithm for 2D contour maps (fingerprints) and this step will involve millions of files 
for small molecules and tens of thousands of files for proteins. Such massive 
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undertaking requires optimization of algorithms as a first step, but also expanding of 
existing computational resources. Grid computing is the best choice to synchronize 
these demands. A general idea for high throughput screening steps necessary in this 
phase of the project, are outlined at figure 3. Here, our objective is to make fast filtering
of those pairs of molecules which are able to engage in interaction. All those pairs 
which have clear incompatibility of surface shape, will be filtered out. The algorithm
for fingerprint calculation is product of our collaboration with Bernard Maigret 
laboratory and details of his program are given in Cai et al (2001). Actual algorithm for 
fingerprint matching is developed in our laboratory and it includes number of 
innovative steps designed for more efficient operation. 

Figure 1. Complementing existing path of genome projects: a) Molecular
modeling generates 3D structures of all existing genes from the complete
genome, b) identification of drug target sites from the list of protein binding
sites, c) identification of 2D fingerprints from DB of small chemicals and 
protein structures, d) matching of 2D contour maps – fingerprints of protein 
and ligand binding regions and e) final tests of complementarity with docking 
and mutations. 
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Figure 2. STING Millennium Suite and Protein Dossier descriptors–
presentation of physical chemical parameters defining protein stability and
function. Details available at: http://sms.cbi.cnptia.embrapa.br 

In Figure 3, we describe process which first generates spherical harmonic representation 
of molecular surfaces. In a second phase, 2D contour maps of the spherical harmonic
surfaces are calculated and subsequently, matching algorithm is applied on these data. 
Final phase of the procedure implies docking which is supposed to answer particular 
questions on how good two elected molecules are able to couple. If docking procedure 
raises satisfactory complex, further experimental checking is necessary for labeling 
such pair of molecules as potential drug/drug target candidates. Nevertheless, suggested 
procedure is able, at least theoretically, to shorten necessary time required for similar
procedure done entirely at the “wet bench”. Clearly, grid computing would play a key 
role in such project, as demand for distributed existing CPUs is big.

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

100



Figure 3. High throughput screening for the process searching for the  perfect 
match between potential drug molecules (ligand hat) and potential drug targets
at protein surfaces (Enzyme hat). Indicated layers show: starting ligand and 
protein structures, spherical harmonic surfaces of above structures, 2D 
contour maps of spherical harmonic surfaces, docking of matched pairs of
molecules and finally, perfect match that deserves experimental validation.

An important addition to contour map of touching molecular surfaces is exactly 
vectorization of each spot at the fingerprint. Namely, each spot might be additionally 
characterized by using parameters mapped on Protein Dossier. The Interface Forming
Residues ensemble is of specific interest and number of parameters described in PD 
might contribute in process of the refinement of the contour map matching, simply by 
imposing certain scoring functions which should reflect complementarities among
amino acid residues facing each other across molecular interface. 

3. Conclusions 

Presented processes are generating high demand for free CPU time. Bioinformatics is an 
area of even higher importance to post-genomic era than it was and is for whole genome
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sequencing. As most laboratories face increasing financial difficulties, it is of 
fundamental importance to make concentrated effort and put together all available and 
already installed CPU resources. Grid computing has desired attributes promising
solutions to above problems and bioinformatics will necessarily figure as one of the 
principal driving forces beyond efforts in direction that will establish institutional and 
national grid of computers. Our applications are ready for preliminary tests and by the 
end of 2003 will have a complete set of procedures ready to use computer grid.
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Abstract. Computational grids are composed by computing systems, data 
storage devices and equipments geographically distributed and connected by 
data communication networks, that offer an infrastructure for individuals to 
use them as a single computational resource. For this purpose, there are many 
software environments being developed and implemented. The development of 
new techniques for biological experiments has caused a massive production of 
data that has to be analyzed in order to generate useful information about the 
organisms Bioinformatics has been used for accomplishing this hard task. 
Bioinformatics applications demand great capacity in computational power, 
data storage and computational intelligence, so that they are natural 
candidates to use grids platforms. In this tutorial, I introduce some 
bioinformatics necessities and present some grid projects already being 
developed for creating an environment for the development of bioinformatics 
applications.

Resumo. As grades computacionais são constituídas por sistemas de 
computação, elementos de armazenamento de dados e equipamentos 
geograficamente distribuídos conectados por redes de comunicação de dados, 
que devem poder ser utilizados pelos usuários como um único recurso 
computacional de forma transparente. Para isso, estão sendo desenvolvidos e 
implementados ambientes de software para oferecer infraestrutura para a 
execução de aplicações utilizando-se este ambiente. A bioinformática surgiu 
com o desenvolvimento de técnicas na área de biologia que possibilitou a 
geração de um grande volume de dados que devem ser analisados para 
obtenção de informações sobre os organismos. As aplicações em 
bioinformática  demandam um grande poder computacional em termos de 
capacidade de processamento, de armazenamento e de inteligência 
computacional sendo, portanto, candidatas naturais a utilizarem este novo 
ambiente. Neste tutorial, são discutidas as necessidades das aplicações em 
bioinformática e alguns projetos de grades computacionais que estão sendo 
desenvolvidos para bioinformática são apresentados. 

1. Introdução 

Nos últimos quinze anos, com o avanço das técnicas de biologia, a taxa de geração de 
dados biológicos se tornou extremamente alta [Luscombe et al. 2001]. Esta grande 
massa de  dados precisa  ser analisada para que informações sobre os organismos 
estudados sejam obtidas. Os computadores se tornaram ferramentas indispensáveis para 
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a realização deste processo trabalhoso. A bioinformática surgiu para realizar a aplicação 
de técnicas computacionais à manipulação destas informações. Montagem de genomas, 
estudo de expressão de genes, determinação de estrutura de proteínas são algumas 
aplicações da bioinformática que demandam grande poder computacional e de 
armazenamento. 

 As redes geograficamente distribuídas, como a Internet,  têm sido cada vez mais 
utilizadas e com o desenvolvimento de tecnologias para interconexão cada vez mais 
velozes, surgiu em meados dos anos 90 a idéia das grades computacionais. As grades 
computacionais são constituídas por sistemas de computação (processadores e memória) 
e elementos de armazenamento (discos locais e unidades de armazenamento) 
geograficamente distribuídos conectados através de uma rede de comunicação de dados 
[Allan 2000, Baker et al. 1998, Foster et al. 1998, Foster et al.  2001 ]. Uma estrutura de 
software deve ser implementada sobre esta estrutura de hardware de modo a fornecer ao 
usuário da grade um ambiente amigável na sua utilização. Pesquisas têm sido realizadas 
nesta área visando vários objetivos: criação de ambientes portáveis e escaláveis, 
desenvolvimento de ferramentas para permitir o uso destes ambientes e projetos de 
arquiteturas que integrem o ambiente de execução com o ambiente do usuário e 
aplicações [Allan 2000, Foster et al. 1998, Foster et al. 2001]. 

 Na seção 2, serão apresentadas algumas aplicações em bioinformática 
indicando-se as necessidades apresentadas por cada uma delas em termos 
computacionais. 

 As aplicações em bioinformática são candidatas naturais a utilizarem os 
ambientes de grades computacionais pois necessitam de grandes capacidades de 
processamento, de armazenamento e de trabalho colaborativo. Já existem algumas 
iniciativas objetivando o desenvolvimento de grids especializados em bioinformática 
que são descritas na seção 3. 

 Na seção 4, discutem-se alguns aspectos do desenvolvimento e implementação 
de grades computacionais para bioinformática. 

2. Aplicações em Bioinformática 

Existem várias definições para bioinformática na literatura. De acordo com Luscombe 
et al. [Luscombe et al. 2001], “Bioinformática é conceitualizar biologia em termos de 
macromoléculas e então aplicar técnicas de informática (derivadas de disciplinas como 
matemática aplicada, ciência da computação e estatística) para entender e organizar a 
informação associada a estas moléculas em grande escala”. 

 Em geral, os objetivos da bioinformática se concentram em três áreas 
[Luscombe et al. 2001]: organização de bancos de dados de informação, 
desenvolvimento de ferramentas para auxiliar na análise de dados e  interpretação 
biológica da análise dos dados. 

 Nesta seção, uma visão simples do processo de genômica será abordada e  
maiores detalhes podem ser encontrados em livros texto da área [Alberts et al. 1994]. O 
material genético dos organismos denominado genoma é composto de seqüências de 
DNA formadas pelas bases A, C, G, T. O genoma humano, por exemplo, possui 3 
bilhões destas bases. Um gene é uma região do genoma que codifica informação para 
geração de proteínas que são responsáveis por vários processos metabólicos do 
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organismo. Estas proteínas são definidas pelas seqüências de seus componentes 
elementares denominados aminoácidos e pela estrutura tridimensional de suas 
moléculas. 

 Para entender o funcionamento dos organismos, os seguintes passos devem ser 
executados pela bioinformática: 

1. obter seqüências de DNA do material genético 

2. determinar as regiões (genes) que codificam proteínas 

3. entender o modo de codificação destas proteínas

4. relacionar a seqüência de aminoácidos de uma proteína com a sua estrutura 

 Para determinar a seqüência de bases, utilizam-se técnicas laboratoriais que 
inicialmente fragmentam cópias dos genomas e  posteriormente determinam a seqüência 
destes pequenos fragmentos que se superpõem uns aos outros. Para determinar-se a 
seqüência total do genoma, efetua-se o processo de montagem, que tenta reunir estes 
fragmentos para formar uma seqüência única. Este processo é realizado através uma 
combinação de  ferramentas computacionais e laboratoriais. O problema computacional 
de montagem de genomas [Waterman 1995] é um problema NP-completo, para o qual 
se utilizam técnicas heurísticas e que demanda um grande poder computacional. 

 As seqüências geradas por diferentes instituições são armazenadas em bancos de 
dados geograficamente distribuídos e de grande capacidade. O banco de dados EMBL 
possuía em 23 de janeiro de 2003 uma base com 35.808.149.330 nucleotídeos e seu 
tamanho dobra a cada 15 meses. 

 Para identificar as regiões codificadoras de proteínas e seu mecanismo de 
codificação, um processo bastante utilizado é a procura de homólogos em bancos de 
dados de proteínas e de nucleotídeos. O SwissProt possui 121.334 entradas de 
seqüências de proteínas e informações a elas relacionadas. Esta procura utiliza técnicas 
computacionais para efetuar múltiplos alinhamentos de seqüências de forma eficiente 
demandando grande poder computacional. 

 No processo de desenvolvimento de drogas, um pesquisador ao obter uma 
seqüência genômica de um organismo procura por genes ou proteínas utilizando 
ferramentas de inteligência computacional e de procura por homólogos em bancos de 
dados [Luscombe et al. 2001].  Tenta-se determinar os genes ligados a doenças e 
pesquisam-se drogas capazes de inibir a ação das proteínas por eles codificadas 
utilizando-se técnicas computacionais e de laboratório. Este processo demonstra a 
necessidade de se utilizar uma plataforma de grande poder computacional, com acesso a 
diversos bancos de dados e permitindo um trabalho colaborativo entre os pesquisadores 
para troca de informações e metodologias. 

 O gráfico da Figura 1 indica  a taxa de crescimento da  demanda computacional 
e da capacidade de armazenamento dos bancos de dados para aplicações de 
bioinformática em relação à taxa da capacidade computacional disponível em uma 
máquina de acordo com a Lei de Moore. Podemos verificar que a capacidade 
computacional de uma única máquina não será capaz de satisfazer as necessidades 
crescentes da bioinformática e arquiteturas paralelas e distribuídas como grades 
computacionais serão as alternativas possíveis para implementar estas aplicações. 
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Figura 1. Comparação entre capacidades e demandas computacionais 

[TimeLogic 2002]

3. Grades computacionais em bioinformática 

As grades computacionais são compostas por computadores, dispositivos para 
armazenamento de dados e equipamentos interconectados por redes geograficamente 
distribuídas. Elas devem possuir uma infraestrutura, de modo que se possa utilizar todos 
estes recursos como um único sistema acessado de forma transparente pelo usuário. As 
grades devem oferecer acesso transparente a grandes bancos de dados, aplicações em 
plataformas heterogêneas e recursos para processamento e prover mecanismos de 
segurança, certificação e autenticação ao acesso destes recursos, além da capacidade de 
descoberta e alocação de recursos para os processos aplicativos. 

 Entre os benefícios que as grades podem oferecer estão: uma visão uniforme dos 
arquivos independente de plataforma, transferências rápidas de dados reduzindo-se o 
número de sites espelhos, replicação automática de dados, gerenciamento de jobs e 
paralelização automática de jobs. 

 Para implementar uma grade computacional, alguns passos são necessários 
[Baker et al. 1998]: 

A integração de componentes individuais de software e hardware através da 
interconexão por redes de comunicação de dados 

A implementação de middleware para prover transparência ao acesso dos 
recursos 

desenvolvimento de ferramentas que permitam o gerenciamento e controle das 
aplicações e da infraestrutura da grade. 

desenvolvimento e otimização de aplicações distribuídas para a utilização de 
forma vantajosa dos recursos oferecidos pela grade.

 Já existe um grande número de projetos que implementam um ambiente de grade 
computacional visando prover acesso aos recursos disponíveis de modo que as 
diferenças entre plataformas, protocolos de rede e gerenciamentos administrativos 
sejam transparentes ao usuário. Podem-se citar entre eles o Globus [Foster e Kesselman 

Demanda computacional 

Dados genômicos 

Crescimento de 8X em 18 meses 

Lei de Moore 

Crescimento de 2X em 18 

Multiplicador
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2002] e Legion [University of Virginia 2003], que são projetos desenvolvidos por 
instituições de pesquisa e estão disponíveis para serem utilizados pela comunidade 
científica.  Empresas comerciais como Avaki, Ibm e Sun também estão envolvidas no 
desenvolvimento de middleware para estas novas plataformas. Uma lista mais 
abrangente pode ser encontrada na  página GRID Infoware [Buyya 2002]. 

 A seguir serão descritos alguns projetos que estão em desenvolvimento visando 
oferecer aos usuários de bioinformática uma plataforma para utilização das grades 
computacionais. 

3.1. EUROGRID BioGRID 

O projeto EUROGRID [Nowinski et al. 2001] é um projeto europeu financiado pela 
Comissão Européia para demonstrar a utilização de grades computacionais em 
ambientes científicos e industriais, desenvolver software para atender aos requisitos 
específicos destes ambientes e mostrar os benefícios que podem advir da utilização das 
grades.

 Este projeto abrange vários subprojetos, dentre eles o BioGRID [Bala 2002] 
cujo objetivo é desenvolver um portal de acesso a aplicações e a bancos de dados  para 
modelagem biomolecular. A principal tarefa do BioGRID é integrar aplicações para 
modelagem biomolecular selecionadas e buscas a banco de dados com o middleware 
UNICORE [Unicore 2002], e prover ferramentas para facilitar sua utilização para 
usuários não especializados em utilizar ambientes de alto desempenho. 

 No estágio atual do projeto, as aplicações Gaussian 98, Amber 6.0 e Gromos 96 
e a busca ao banco de dados PDB [Bala 2002] já estão integradas com Unicore e 
disponíveis para utilização pelos usuários.

3.2 APBioGRID

Este projeto é uma iniciativa da National University of Singapore (NUS) e teve seu 
início em 2002. O objetivo é criar uma estrutura de grade para atender a comunidade 
asiática oferecendo-se  serviços de bioinformática. 

 Inicialmente plataformas diversas (CRAY, SUN Ultrasparc, cluster de Linux) do 
centro de supercomputação da NUS foram interligados utilizando-se a plataforma para 
middleware GLOBUS. Atualmente, instituições interessadas em participar desta grade 
encontram instruções detalhadas do procedimento de instalação do GLOBUS na página 
do projeto http://www.apbionet.org/apbiogrid/docs. 

 Atualmente, estão sendo investigados os ambientes que serão utilizados para 
escalonamento de jobs (Nimrod/G,  LSF e Sun GridEngine). A aplicação a ser instalada 
e disponibilizada na grade será o pacote EMBOSS – The European Molecular Biology 
Open Software Suite [Rice et al. 2000], desenvolvido para oferecer ferramentas para 
análise de seqüências, procura de padrões, identificação de motivos em proteínas e 
filogenia. 

3.3.North Carolina Bioinformatics Grid 

Esta grade [Schaffer 2002] foi estabelecida em dezembro de 2000 pelo North Carolina 
Biotechnology Center para promover educação, pesquisa e desenvolvimento nas áreas 
de genômica, proteômica e bioinformática no estado de North Carolina nos Estados 
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Unidos. Universidades, empresas de biotecnologia e tecnologia de informação, 
instituições sem fins lucrativos e fundações participam deste projeto totalizando 70 
organizações.

 A infraestrutura básica para este projeto consiste das máquinas e unidades de 
armazenamento do centro de supercomputação NCSC-North Carolina Supercomputing 
Center e da rede de alta velocidade NCREN3-Carolina Research and Education 
Network. Os participantes podem utilizar e disponibilizar suas máquinas conectadas 
através da NCREN3. As plataformas [North Carolina Biogrid 2002] para grades já 
instaladas consistem dos softwares Avaki Data Grid 3.0 para gerenciar sistemas de 
arquivos, Avaki Compute Grid 2.6 para escalonamento de jobs e Globus Toolkit 2.2.2 
[Foster et al. 2002] para permitir compatibilidade com participantes que já utilizam este 
middleware. 

 A aplicação protótipo desenvolvida para a NC BioGrid é a ferramenta BLAST 
[Altschul et al. 1990] amplamente utilizada pela comunidade de bioinformática para 
comparação de seqüências. Duas formas foram desenvolvidas para os participantes 
utilizarem esta ferramenta na grade. A primeira foi disponibilizar o acesso aos bancos 
de dados do Blast para todos os nós da grade utilizando-se um nome de caminho 
uniforme através do uso do Avaki Data Grid. A segunda foi permitir a execução do 
BLAST em qualquer nó da grade. Quando um usuário quer executar um processo 
BLAST na grade, os executáveis do BLAST junto com os arquivos de entrada a serem 
utilizados são copiados para os nós que participarão do processo de forma transparente 
para o usuário.

3.4. BioGrid Canada 

Desde 1996, o CBR-Canadian Bioinformatics Resource provê acesso para a 
comunidade canadense a vários recursos na área de bioinformática, tais como, os 
bancos de dados EMBL [Stoesser at al. 2003]  e SwissProt [Boeckmann et al. 2003] , e 
ferramentas como BLAST [Altschul et al. 1990]  e EMBOSS [Rice 2000]. Ele consiste 
de uma rede distribuída com 14 nós espalhados por todo o Canadá. 

 Em agosto de 2001, as organizações sem fins lucrativos canadenses CANARIE, 
C3.ca e o National Research Council iniciaram um projeto denominado Grid Canada 
[Gridcanada 2003]  cujo objetivo é criar uma infraestrutura básica para uma grade 
computacional que pode ser utilizada por estas associações e seus parceiros assim como 
permitir  a efetiva utilização dos recursos por elas providas. O middleware instalado é o 
toolkit Globus 2.0 e já conta com cerca de 20 máquinas de várias instituições 
interligadas. 

 O CBR está colaborando com esta iniciativa para estabelecer um ambiente para 
bioinformática nesta grade computacional através do desenvolvimento de aplicações e 
de estudos para  garantir a compatibilidade funcional e interoperabilidade desta grade de 
bioinformática com outras internacionais (BioGrid, ApBioGRID). A primeira aplicação 
a ser desenvolvida, BioVis, consiste de  uma infraestrutra genérica  para ferramentas de 
visualização de dados, de modo a prover meios de acesso aos bancos de dados 
distribuídos na grade de modo que cada usuário possa desenvolver a sua interface de 
visualização específica [Dalton 2001]. 
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3.5. UK e-Science Programme 

Este projeto é uma iniciativa do conselho de pesquisas britânico e teve seu início em 
novembro de 2000. O objetivo deste programa é promover a criação de uma grade 
computacional para desenvolvimento colaborativo em vários campos da ciência no 
Reino Unido. 

 A estrutura básica da grade computacional é formada por um centro nacional 
localizado em Edinburgo e oito centros regionais espalhados pelo Reino Unido. Utiliza-
se o toolkit Globus [Foster at al. 2002], Storage Resource Broker [Wan et al. 2003] e 
Condor [Thain et al. 2003] como softwares básicos, que são utilizados para possibilitar 
a utilização da grade, mas existem incentivos para  desenvolvimento de novos 
programas nesta área. 

 O foco principal do projeto está nas aplicações e existem vários subprojetos para 
desenvolver aplicações científicas nas áreas de astronomia, biologia, medicina, química 
e física.  Um deles diretamente ligado à área de bioinformática é o myGrid [Goble 
2001], cujo objetivo é desenvolver uma plataforma para apoio a trabalho colaborativo 
em experimentos in silico.

 Experimentos in silico são aqueles desenvolvidos utilizando-se informações 
obtidas em experimentos biológicos processadas por computadores. Por exemplo, um 
pesquisador sequencia um determinado material genético, encontra possíveis genes, os 
quais são comparados a bancos de dados distribuídos, discute com outros pesquisadores 
as informações obtidas e encontrando alguma informação relevante, ele a publica em 
algum meio de armazenamento disponível a toda comunidade. Em todas estas 
atividades são utilizadas ferramentas computacionais para executá-las. O objetivo do 
projeto myGrid é desenvolver uma plataforma que integre todo este ferramental 
computacional de modo a facilitar as atividades de seleção de recursos, disparo e 
gerenciamento de processos, registros do experimento e trabalho cooperativo. 

 Este projeto conta com a participação de universidades inglesas (Manchester, 
NewCastle, Sheffiled) e empresas comerciais (AstraZeneca, Merck, IBM, Sun) que 
atuam na área de bioinformática e/ou computação. 

3. Conclusões 

As grades para bioinformática devem possuir três níveis de serviços: o primeiro para 
acesso aos recursos da grade, o segundo para fornecer aplicações básicas e o terceiro 
orientado a domínio.  

 No nível básico encontram-se os recursos computacionais e o middleware 
utilizado para prover acesso a eles, independentemente de sistema operacional e da 
plataforma computacional utilizados. O segundo nível deve fornecer acesso a aplicações 
básicas de bioinformática, tais como, bancos de dados integrados, análise de seqüências, 
interação entre proteínas e simulação de células. E o terceiro é voltado para aplicações 
mais complexas, como descoberta de drogas e pesquisa do câncer. 

 A tecnologia de grades é nova, pois começou a aparecer em meados dos anos 
90, mas já existem algumas facilidades para se implementar o primeiro nível, como 
descrito na seção 2.  
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 A iniciativa do desenvolvimento de grades para bioinformática começou no 
início do ano 2000, como mostrado na seção 3. Como é um processo bastante recente, a 
maioria dos projetos está em fase de especificação, sendo que um pequeno número de 
aplicações do segundo nível já foram implementadas. 

 No terceiro nível, só existem projetos em nível de especificação, sendo uma área 
bastante nova e com várias áreas em aberto para pesquisa. 

 As grades computacionais em bioinformática são objetos de pesquisa bastante 
recentes, mas que estão atraindo muito interesse tanto por parte de instituições de 
pesquisa como de empresas comerciais, como descrito nas seções anteriores. Os 
primeiros protótipos se mostraram promissores e espera-se que novos desenvolvimentos 
sejam realizados de forma a tornar estas grades realmente operacionais e com ganho 
para a produção da área de bioinformática.

5. Referências  

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. e Watson, J.D., Molecular Biology of the 
Cell , Garland Publishing, New York, 1994. 

Allan, R.J. (2000) “Parallel application software on high performance computers. Survey of 
computational grid, meta-computing and network  information tools”, Relatório técnico, 
CLRC Daresbury Laboratory, Inglaterra, Janeiro. (www.dl.ac.uk/TCSC/HPCI/reports.html) 

Altschul, S.F., Gish, W., Miller, W., Myers, E.W. e Lipman, D.J. (1990) "Basic local alignment 
search tool.", J. Mol. Biol. 215, p. 403-410. 

Baker, M., Buyya, R. e Laforenza, D. (2000) “The Grid: international efforts in global 
computing”, Proceedings da SSGRR 2000 Computer & eBusiness Conference, Scuola 
Superiore G. Reiss Romoli, L'Aquila, Agosto. (www.computingportals.org/gce-
papers/TheGrid.pdf) 

Bala, P. (2002) “Biogrid homepage”, (biogrid.icm.edu.pl/) 

Boeckmann, B., Bairoch, A., Apweiler, R., Blatter, M., Estreicher, A., Gasteiger, E., Martin, M. 
J., Michoud, K., O'Donovan, C., Phan, I., Pilbout, S., e Schneider, M. (2003), “The Swiss-
Prot protein knowledgebase and its supplement TrEMBL in 2003”, Nucleic Acids Research 
31, p. 365-370. 

Buyya, R. (2002)  “The Grid Computing Information Centre (GRID Infoware)”, 
(www.gridcomputing.com) 

Dalton, T. (2001) “The Canadian Bioinformatics Resource (CBR) – Data Challenges”, Sun HPC 
Consortium CB SIG Presentation, (www.sun.com/products-n-
solutions/edu/events/archive/hpc/2001presentations/CB-3.Terry.DaltonHPC.ppt) 

Foster, I.  e Kesselman, C., The Grid: blueprint for a new computing infrastructure, Morgan 
Kauffman Publishers, 1998 

Foster, I., Kesselman, C. e Tuecke, S. (2001) “The Anatomy of grid”, International Journal 
Supercomputer Applications 

Foster, I. e Kesselman, C. (2002)  “Globus 2.0”, Argonne National Laboratory e USA Southern 
University of California (www.globus.org) 

Goble, C.  (2001), “The low down on e-science and grids for biology”, Comp Funct Genom 2, p. 
365–370. 

Gridcanada (2003) “Grid Canada homepage”, (www.gridcanada.ca/) 

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

110



Luscombe, N. M., GreenBaum, D., Gerstein, M. (2001) “What is Bioinformatics ? A Proposed 
Definition and Overview of the Field”, Method Inform Med 40, p.346-358 

National e-Science Center (2003) “National e-Science Center homepage”, 
(umbriel.dcs.gla.ac.uk/NeSC/) 

North Carolina BioGrid (2002) “NC Biogrid White Paper”, (www.ncbiogrid.org/about/NC-
BioGrid_Flyer.pdf) 

Nowinski, K.,  Lesyng, B., Niezgódka, M., Bala, P. (2001) “Project EUROGRID”,  
PIONIER 2001 Conference Proceedings, pp. 187-191 (ww.eurogrid.org) 

Rice, P., Longden, I. e Bleasby, A. (2000) ”EMBOSS: The European Molecular Biology Open 
Software Suite”,  Trends in Genetics June, Vol.16, No.6 pp.276-277 

Shaffer, H. E. (2002) “What is our grid ? “, Grid Today, Vol. 1, No. 14. 
(www.gridtoday.com/02/0916/100378.html) 

Stoesser, G., Baker, W., van den Broek, A., Garcia-Pastor, M., Kanz, C., Kulikova, T., Leinonen, 
R., Lin Q., Lombard,V., Lopez, R., Mancuso, R., Nardone, F., Stoehr, P., Thain, D., 
Tannenbaum, T., e Livny, M., (2003) “Condor and the Grid”, in Fran Berman, Anthony J.G. 
Hey, Geoffrey Fox, editors, Grid Computing: Making The Global Infrastructure a Reality, 
John Wiley 

TimeLogic Corporation (2002) “Why Accelerate?”, www.timelogic.com/ 
products_compute_load.html) 

Tuli, M., Tzouvara, K. e Vaughan, R. (2003), ”The EMBL Nucleotide Sequence Database: 
major new developments”, Nucleic Acids Research 31(1), p.17-22 

Unicore Forum (2002) “Unicore Forum homepage”, (www.unicore.org) 

University of Virginia (2003) , “Legion”, (legion.virginia.edu) 

Wan, M., Rajasekar, A., Moore, R. e Andrew, P. (2003), “A Simple Mass Storage System for the 
SRB Data Grid”, 20th IEEE/ 11th NASA Goddard Conference on Mass Storage Systems & 
Technologies (MSST2003) San Diego, California 

Waterman, M.S., Introduction to Computational Biology: maps, sequences and genomes, 
London Chapman & Hall, 1995 

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

111



Workshop de Grade Computacional e Aplicações

112



Workshop de Grade Computacional e Aplicações

113
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Abstract. Multivariate data sets with incomplete values are a very common 
problem in the multivariate data analysis. A simple and efficient procedure to 
replace the incomplete values by estimations was proposed by Bulk. The 
original Bulk’s method used a single machine to do the task. In this work a 
version of the Bulk’s method is presented for a distributed system (Grid).

Resumo. Conjuntos de dados multivariados com valores incompletos são 
muito comuns em análise de dados multivariada. Um método simples e 
eficiente de substituir estes valores por estimativas foi proposto por Bulk. O 
método original de Buck usava uma máquina isolada para realizar o serviço. 
Este trabalho apresenta uma versão do método de Buck para um sistema 
distribuído (grade).

1. Introdução 

O problema de dados faltantes em análise de dados multivariada caracteriza-se pela 
ocorrência de observações incompletas na matriz de dados. Estas observações 
incompletas são de dois tipos: ausentes ou censuradas. O primeiro caso representa uma
observação que não foi realizada. O segundo uma observação parcialmente realizada. 
Neste trabalho realizamos testes com dados censurados simulados e reais.

Os dados são organizados em uma matriz aonde as linhas representam os valores 
observados e as colunas as variáveis. Os dados usados nos testes foram gerados por uma
distribuição normal truncada multivariada.

O referencial teórico coletado para este trabalho engloba os trabalhos de Edgett 
[Edgett56], aonde o autor propõe uma solução para a estimação dos parâmetros em um
problema em que os valores censurados se concentram nas variáveis independentes da 
regressão. Tobin [Tobin58] resolve o problema para uma regressão univariada aonde os 
valores censurados se concentram na variável dependente. Bulk [Bulk60] introduz um
método para estimar valores ausentes, distribuídos pela matriz de dados. Este método se 
baseia em regressões lineares.

Dados censurados são matematicamente modelados por: 

(1) cc

c

se
seZB
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O método aqui proposto será aplicado a problemas contendo valores censurados 
e a equação de regressão foi ligeiramente alterada da proposta originalmente feita por 
Bulk. Aqui a equação fica: 

(2) )(RZB

Na expressão (2) o termo  representa o valor censurado. O vetor  representa 
constantes de interesse e o vetor  contém os parâmetros. A função  é a função 

erro. Esta função dependerá do tipo de distribuição dos dados. O valor  é a medida
censurada realizada. O processo de imputação dos valores censurados funciona 
substituindo estes valores por estimações calculadas via (2). No caso em que a matriz de 
dados possui dimensões muito grandes (Gigabytes, por exemplo), a aplicação simples
deste método torna-se inviável, pois o tempo de resposta seria inviável.

B
Z
)c

c

(R

Assim para reduzir o tempo de resposta usamos duas abordagens: a primeira
(abordagem distribuída) divide o conjunto de dados inicial em partes sendo cada uma
processada independentemente das demais. A segunda abordagem (em andamento)
consiste em reescrever este algoritmo supondo uma arquitetura de máquina paralela.

O teste executado com dados simulados e reais usa uma arquitetura de cluster 
fracamente acoplado de seis processadores. A convergência do método é mostrada pela 
curva a seguir: 

Figura 1: convergência do método distribuído de Bulk. 

A curva mostrada na Figura 1 exibe ao longo das iterações, que devem ser 
multiplicadas por um fator de 1000. Executar este método em uma máquina serial 
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levaria um tempo 6 vezes maior que a execução equivalente em uma máquina isolada. 
A Figura 2 a seguir mostra a convergência do algoritmo para dados reais. 

Figura 2: convergência do algoritmo para dados reais. 

Multiplicar o eixo das abscissas por x10. A diferença das curvas atribui-se a 
distribuição dos dados reais que não segue exatamente a suposição de normalidade.

Deste trabalho podemos concluir que: 

O método proposto realiza a substituição dos valores censurados por estimativas
baseadas nas observações, estimando também os parâmetros dos dados 
multivariados.

A computação em Grade permite que problemas relativos a grandes massas de 
dados possam ser resolvidos em tempo hábil.

O processo de reescrever os métodos estatísticos implica no uso de conceitos de 
computação distribuída e de processamento paralelo. 
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Abstract. We review Grover’s algorithm by means of a detailed geometrical
interpretation and a worked out example. The work is presented in a self-
contained way and it is intended for non-specialists which have basic knowledge
on undergraduate linear algebra. The main concepts of Quantum Mechanics
and quantum circuits necessary to understand the text are reviewed.

Resumo. Revisamos o algoritmo de Grover usando um exemplo concreto e
dando uma interpretação geométrica detalhada. O trabalho é auto-suficiente
e direcionado para não especialistas com conhecimento básico em Álgebra
Linear. Os principais conceitos de Mecânica Quântica e circuitos quânticos
necessários para a compreensão do texto são revisados.

1. Introduction

Quantum algorithms are based on the properties of Quantum Mechanics and are qualita-
tively different from the classical ones. We present here a quantum algorithm proposed
by Lov Grover [1, 2] in 1996. It plays an important role because it provides an instance
where quantum computers are faster than classical ones.

Grover’s algorithm deals with the database search problem. Suppose we have
an unstructured database with N elements and we wish to search for a particular one.
Classically, we would test each database element at a time until we hit the one searched
for. This takesO(N) attempts. In fact, using classical algorithms there is no possibility of
further improvement. Remarkably, Grover’s algorithm solves the problem requiring only
O(

√
N) trials.

We have put all our efforts in this work to write as clear as possible for non-
specialists. We assume familiarity with undergraduate linear algebra, which is the
main mathematical basis of Quantum Mechanics. Some previous knowledge of Quan-
tum Mechanics is welcome, but not necessary. The reader can find further material in
[3, 4, 5, 6, 7, 8].

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 reviews basic no-
tions about Quantum Mechanics. Section 3 introduces the notion of quantum circuits
and presents some basic examples. Section 4 describes Grover’s algorithm. Sections 5
and 7 give details of the geometrical interpretation while Section 6 presents a worked out
example.
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2. Review of Quantum Mechanics for Quantum Computation

In classical computers, a bit can assume only values 0 or 1. In quantum computers, the
values 0 and 1 are replaced by the vectors |0〉 and |1〉. This notation for vectors is called
the Dirac notation and is standard in Quantum Mechanics. The name bit is replaced by
qubit, short of quantum bit. The difference between bits and qubits is that a qubit |ψ〉 can
also be in a linear combination of the vectors |0〉 and |1〉,

|ψ〉 = α|0〉 + β|1〉, (1)

where α and β are complex numbers. |ψ〉 is said to be a superposition of the vectors |0〉
and |1〉 with amplitudes α and β. Thus, |ψ〉 is a vector in a two-dimensional complex
vector space, where {|0〉, |1〉} forms an orthonormal basis, called the computational basis
(see Fig. 1 in the real case). The state |0〉 is not the zero vector, but simply the first vector
of the basis. The matrix representations of the vectors |0〉 and |1〉 are given by

|0〉 =

[
1
0

]
and |1〉 =

[
0
1

]
.

In Quantum Mechanics, vectors are systematically called states. We use this term from
now on.

The physical interpretation of |ψ〉 is that it coexists in two states: |0〉 and |1〉. It is
similar to a coin that is partially heads up and partially tails up simultaneously. We cannot
push further the analogy simply because quantum phenomena do not have a classical ana-
logue in general. The state |ψ〉 can store a huge quantity of information in its coefficients
α and β, but this information lives in the quantum level, which is microscopic (usually
quantum effects appear in atomic dimensions). To bring quantum information to the clas-
sical level, one must measure the qubit. Quantum Mechanics tell us that the measurement
process inevitably disturbs a qubit state, producing a non-deterministic collapse of |ψ〉
to either |0〉 or |1〉. One gets |0〉 with probability |α|2 or |1〉 with probability |β|2. The
non-deterministic collapse does not allow one to determine the values of α and β before
the measurement. They are inaccessible via measurements unless one has many copies of
the same state. Two successive measurements of the same qubit give the same output. If
|α|2 and |β|2 are probabilities and there are only two possible outputs, then

|α|2 + |β|2 = 1. (2)

Calculating the norm of |ψ〉, Eq. (2) gives

|| |ψ〉 || =
√
|α|2 + |β|2 = 1.

|1〉
|ψ〉

|0〉

Figure 1: Computational basis for the case α, β real. In the general case (α, β
complex) there is still a geometrical representation called the Bloch sphere [4].
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A measurement is not the only way that one can interact with a qubit. If one does
not obtain any information about the state of the qubit, the interaction changes the values
of α and β keeping the constraint (2). The most general transformation of this kind is a
linear transformation U that takes unit vectors into unit vectors. Such a transformation is
called unitary and can be defined by

U †U = UU † = I,

where U † = (U∗)T (∗ indicates complex conjugation and T indicates the transpose oper-
ation) and I is the 2 × 2 identity matrix.

So far we are dealing with one-qubit quantum computers. To consider the multiple
qubit case, it is necessary to introduce the concept of tensor product. Suppose V and W
are complex vector spaces of dimensionsm and n, respectively. The tensor product V⊗W
is an mn-dimensional vector space. The elements of V ⊗W are linear combinations of
tensor products |v〉 ⊗ |w〉, satisfying the following properties (z ∈ C, |v〉, |v1〉, |v2〉 ∈ V ,
and |w〉, |w1〉, |w2〉 ∈W ):

1. z(|v〉 ⊗ |w〉) = (z|v〉) ⊗ |w〉 = |v〉 ⊗ (z|w〉),
2. (|v1〉 + |v2〉) ⊗ |w〉 = (|v1〉 ⊗ |w〉) + (|v2〉 ⊗ |w〉),
3. |v〉 ⊗ (|w1〉 + |w2〉) = (|v〉 ⊗ |w1〉) + (|v〉 ⊗ |w2〉).

We use also the notations |v〉|w〉, |v, w〉 or |vw〉 for the tensor product |v〉 ⊗ |w〉. Note
that the tensor product is non-commutative, so the notation must preserve the ordering.

Given two linear operators A and B defined on the vector spaces V and W , re-
spectively, we can define the linear operator A⊗ B on V ⊗W as

(A⊗B)(|v〉 ⊗ |w〉) = A|v〉 ⊗B|w〉, (3)

where |v〉 ∈ V and |w〉 ∈W . The matrix representation of A⊗ B is given by

A⊗B =

⎡
⎢⎣

A11B · · · A1mB
...

. . .
...

Am1B · · · AmmB

⎤
⎥⎦ , (4)

where A is an m×m matrix and B is a n× n matrix (we are using the same notation for
the operator and its matrix representation). So, the matrixA⊗B has dimensionmn×mn.
For example, given

A =

[
0 1
1 0

]
and B =

⎡
⎣ 1 0 0

0 1 0
0 0 1

⎤
⎦ ,

the tensor product A⊗ B is

A⊗ B =

[
0 1
1 0

]
⊗

⎡
⎣ 1 0 0

0 1 0
0 0 1

⎤
⎦ =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

The formula (4) can also be used for non-square matrices, such as the tensor product of
two vectors. For example, if we have a 2-qubit quantum computer and the first qubit is in
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the state |0〉 and the second is in the state |1〉, then the quantum computer is in the state
|0〉 ⊗ |1〉, given by

|0〉 ⊗ |1〉 = |01〉 =

[
1
0

]
⊗

[
0
1

]
=

⎡
⎢⎢⎣

0
1
0
0

⎤
⎥⎥⎦ . (5)

The resulting vector is in a 4-dimensional vector space.

The general state |ψ〉 of a 2-qubit quantum computer is a superposition of the
states |00〉, |01〉, |10〉, and |11〉,

|ψ〉 = α|00〉 + β|01〉+ γ|10〉 + δ|11〉, (6)

with the constraint
|α|2 + |β|2 + |γ|2 + |δ|2 = 1.

Regarding the zeroes and ones as constituting the binary expansion of an integer, we can
replace the representations of states

|00〉, |01〉, |10〉, |11〉,

by the shorter forms
|0〉, |1〉, |2〉, |3〉,

in decimal notation, which is handy in some formulas.

In general, the state |ψ〉 of an n-qubit quantum computer is a superposition of the
2n states |0〉, |1〉, ..., |2n − 1〉,

|ψ〉 =
2n−1∑
i=0

αi|i〉,

with amplitudes αi constrained to

2n−1∑
i=0

|αi|2 = 1.

Recall that the orthonormal basis {|0〉 , . . . , |2n − 1〉} is the computational basis in deci-
mal notation. The state of an n-qubit quantum computer is a vector in a 2n-dimensional
complex vector space. When the number of qubits increases linearly, the dimension of the
associated vector space increases exponentially. As before, a measurement of a generic
state |ψ〉 yields the result |i0〉 with probability |αi0|2, where 0 ≤ i0 < 2n. Usually, the
measurement is performed qubit by qubit yielding zeroes or ones that are read together to
form i0. We stress again a very important feature of the measurement process. The state
|ψ〉 as it is before measurement is inaccessible unless it is in the computational basis. The
measurement process inevitably disturbs |ψ〉 forcing it to collapse to one vector of the
computational basis. This collapse is non-deterministic, with the probabilities given by
the squared norms of the corresponding amplitudes in |ψ〉.

If we have a 2-qubit quantum computer, the first qubit in the state

|ϕ〉 = a|0〉 + b|1〉

and the second in the state
|ψ〉 = c|0〉 + d|1〉,
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then the state of the quantum computer is the tensor product

|ϕ〉 ⊗ |ψ〉 = (a|0〉 + b|1〉) ⊗ (c|0〉 + d|1〉) (7)

= ac|00〉 + ad|01〉 + bc|10〉 + bd|11〉.

Note that a general 2-qubit state (6) is of the form (7) if and only if

α = ac,

β = ad,

γ = bc,

δ = bd.

From these equalities we have that a general 2-qubit state (6) is of the form (7) if and only
if

αδ = βγ.

Thus, the general 2-qubit state is not necessarily a product of two one-qubit states.
Such non-product states of two or more qubits are called entangled states, for example,
(|00〉 + |11〉)/√2. The entangled states play an essential role in quantum computation.
Quantum computers that do not use entanglement cannot be exponentially faster than
classical computers. On the other hand, a naive use of entanglement does not guarantee
any improvements.

A complex vector space V is a Hilbert space if there is an inner product, written
in the form 〈ϕ|ψ〉, defined by the following rules (a, b ∈ C and |ϕ〉, |ψ〉, |u〉, |v〉 ∈ V ):

1. 〈ψ|ϕ〉 = 〈ϕ|ψ〉∗,
2. 〈ϕ|(a|u〉+ b|v〉)〉 = a〈ϕ|u〉 + b〈ϕ|v〉,
3. 〈ϕ|ϕ〉 > 0 if |ϕ〉 	= 0.

The norm of a vector |ϕ〉 is given by

|| |ϕ〉 || =
√

〈ϕ|ϕ〉.

The notation 〈ϕ| is used for the dual vector to the vector |ϕ〉. The dual is a linear
operator from the vector space V to the complex numbers, defined by

〈ϕ|(|v〉) = 〈ϕ|v〉, ∀|v〉 ∈ V.

Given two vectors |ϕ〉 and |ψ〉 in a vector space V , there is also an outer product
|ψ〉〈ϕ|, defined as a linear operator on V satisfying

(|ψ〉〈ϕ|)|v〉 = |ψ〉〈ϕ|v〉, ∀|v〉 ∈ V.

If |ϕ〉 = a|0〉 + b|1〉 and |ψ〉 = c|0〉 + d|1〉, then the matrix representations for
inner and outer products are:

〈ϕ|ψ〉 =
[
a∗ b∗

] [
c
d

]
= a∗c+ b∗d,

|ϕ〉〈ψ| =

[
a
b

] [
c∗ d∗

]
=

[
ac∗ ad∗

bc∗ bd∗

]
.

The matrix of the outer product is obtained by usual matrix multiplication of a column
matrix by a row matrix. But in this case, we can replace the matrix multiplication by the

Workshop de Grade Computacional e Aplicações

122



}
|ψ1〉
|ψ2〉

|ψn〉

|ψ〉U

Figure 2: The sketch of the quantum computer. We consider the input nonentan-
gled, which is reasonable in general. On the other hand, the output is entangled
in general. The measurement of the state |ψ〉, not shown here, returns zeroes and
ones.

tensor product, i.e., |ϕ〉〈ψ| = |ϕ〉⊗ 〈ψ| (notice the complex conjugation in the process of
taking the dual).

After the above review, we are ready to outline the quantum computer. In Fig. 2,
we are taking a nonentangled input, what is quite reasonable. In fact, |ψi〉 is either |0〉
or |1〉 generally. |ψ〉, on the right hand side of Fig. 2, is the result of the application of
a unitary operator U on the input. The last step is the measurement of the states of each
qubit, which returns zeroes and ones that form the final result of the quantum calculation.
Note that there is, in principle, an infinite number of possible operators U , which are
unitary 2n × 2n matrices.

3. Quantum Circuits

Let us start with one-qubit gates. In the classical case there is only one possibility, which
is the NOT gate. The straightforward generalization to the quantum case is given in Fig.
3, where X is the unitary operator

X =

[
0 1
1 0

]
.

So, if the input |ψ〉 is |0〉, the output is |1〉 and vice-versa. But now we can have a situation
with no classical counterpart. The state |ψ〉 can be a superposition of states |0〉 and |1〉.
The general case is |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 and the corresponding output is α|1〉 + β|0〉.

The gate X is not the only one-qubit gate. There are infinitely many, since there
are an infinite number of 2×2 unitary matrices. In principle, any unitary operation can be
implemented in practice. The Hadamard gate is another important one-qubit gate, given
by

H =
1√
2

[
1 1
1 −1

]
.

X|ψ〉 X |ψ〉

Figure 3: Quantum NOT gate.
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It is easy to see that

H|0〉 =
|0〉 + |1〉√

2
,

H|1〉 =
|0〉 − |1〉√

2
.

If the input is |0〉, the Hadamard gate creates a superposition of states with equal weights.
This is a general feature, valid for two or more qubits. Let us analyze the 2-qubit case.

The first example of a 2-qubit gate is H ⊗H:

H⊗2|0〉|0〉 = (H ⊗H)(|0〉 ⊗ |0〉) = H|0〉 ⊗H|0〉
=

( |0〉 + |1〉√
2

)
⊗

( |0〉 + |1〉√
2

)

=
1

2
(|0〉|0〉+ |0〉|1〉+ |1〉|0〉 + |1〉|1〉)

=
1

2
(|0〉 + |1〉 + |2〉 + |3〉).

The result is a superposition of all basis states with equal weights. More generally, the
Hadamard operator applied to the n-qubit state |0〉 is

H⊗n|0〉 = H⊗n |0, ..., 0〉 = (H |0〉)⊗n

=

( |0〉 + |1〉√
2

)⊗n

=
1√
2n

2n−1∑
i=0

|i〉 . (8)

Thus, the tensor product of n Hadamard operators produces an equally weighted super-
position of all computational basis states, when the input is the state |0〉. This state is
useful for applying quantum parallelism, as we will see ahead.

Another important 2-qubit quantum gate is the CNOT gate. It has two input qubits,
the control and the target qubit, respectively. The target qubit is flipped only if the control
qubit is set to 1, that is,

|00〉 → |00〉,
|01〉 → |01〉, (9)

|10〉 → |11〉,
|11〉 → |10〉.

The action of the CNOT gate can also be represented by

|a, b〉 → |a, a⊕ b〉,

where ⊕ is addition modulo 2. Now, let us obtain its matrix representation. Performing
the same calculations that yield Eq. (5), we have

|00〉 =

⎡
⎢⎢⎣

1
0
0
0

⎤
⎥⎥⎦ , |01〉 =

⎡
⎢⎢⎣

0
1
0
0

⎤
⎥⎥⎦ , |10〉 =

⎡
⎢⎢⎣

0
0
1
0

⎤
⎥⎥⎦ , |11〉 =

⎡
⎢⎢⎣

0
0
0
1

⎤
⎥⎥⎦ . (10)
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Thus, from (9) and (10), the matrix representation UCNOT of the CNOT gate is

UCNOT =

⎡
⎢⎢⎣

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

⎤
⎥⎥⎦ .

Fig. 4 describes the CNOT gate, where |i〉 is either |0〉 or |1〉. The figure could
lead one to think that the output is always nonentangled, but that is not true, since if
the first qubit is in a more general state given by a |0〉 + b |1〉, then the output will be
a |0〉 |σ〉 + b |1〉X |σ〉, which is entangled in general. The input can be entangled as well.

We have seen two examples of 2-qubit gates. The general case is a 4 × 4 unitary
matrix. Gates that are the direct product of other gates, such as H ⊗ H , do not produce
entanglement. If the input is nonentangled, the output is not too. On the other hand, the
output of the CNOT gate can be entangled while the input is nonentangled.

CNOT and one-qubit gates form a universal set of gates. This means that any other
gate, operating on 2 or more qubits, can be written as compositions and direct products of
CNOT and one-qubit gates [9].

At the end of Section 2, we gave a general outline of the quantum computer (Fig.
2) based on the action of a unitary operator U . In the present section, we have seen that
in general U can be broken up in terms of smaller gates. This decomposition is useful
because it corresponds to the natural steps that describe an algorithm. So, a quantum
algorithm consists of a sequence of unitary operators acting on sets of qubits. These
unitary operators multiplied together form the operator U of Fig. 2.

Another way to realize the action of a quantum computer is based on the geomet-
rical interpretation. The state of a quantum computer is a vector in the Hilbert space and
an application of a unitary operator is a rotation of this vector (the norm does not change).
The Hilbert space is a complex vector space not allowing a direct visualization. One way
to circumvent this drawback is by using the Bloch sphere for each qubit. In the next sec-
tion we describe Grover’s algorithm, which uses a real subspace of the Hilbert space (all
operators and input states are real). This allows a nice geometrical interpretation which
we explore in detail in this case.

4. Grover’s Algorithm

Suppose we have an unstructured database with N elements. Without loss of generality,
suppose that the elements are numbers from 0 to N − 1. The elements are not ordered.
The algorithm searches for one element, say i0. Classically, we would test each database
element at a time, until we hit the one searched for. This takes an average ofN/2 attempts
and N in the worst case, therefore the complexity is O(N). As we will see, using Quan-
tum Mechanics only O(

√
N) trials are needed. For simplicity, assume that N = 2n, for

some integer n.

|i〉 |i〉

|σ〉 X i |σ〉

Figure 4: CNOT gate. |i〉 can be either |0〉 or |1〉. The general case is obtained by
linearity.
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Grover’s algorithm uses two registers: n qubits in the first and one qubit in the
second. The first step is to create a superposition of all 2n computational basis states
{|0〉 , ..., |2n − 1〉} of the first register. This is achieved in the following way. Initialize
the first register in the state |0, ..., 0〉 and apply the operator H⊗n (see Eq. (8))

|ψ〉 =
1√
N

N−1∑
i=0

|i〉. (11)

|ψ〉 is a superposition of all basis states with equal amplitudes given by 1/
√
N . The

second register can begin with |1〉 and, after a Hadamard gate is applied, it will be in state
|−〉 = (|0〉 − |1〉)/√2.

Now define f : {0, ..., N − 1} → {0, 1} as a function which recognizes the
solution:

f(i) =

{
1 if i is the searched element (i0)
0 otherwise.

(12)

This function is used in the classical algorithm. In the quantum algorithm, let us assume
that it is possible to build a linear unitary operator also dependent on f , Uf , such that

Uf (|i〉 |j〉) = |i〉 |j ⊕ f(i)〉 . (13)

Uf is called oracle. In the above equation, |i〉 stands for a state of the first register, so i
is in {0, ..., 2n − 1}, |j〉 is a state of the second register, so j is in {0, 1}, and the sum is
modulo 2. It is easy to check that

Uf (|i〉 |−〉) =
Uf (|i〉 |0〉) − Uf (|i〉 |1〉)√

2

=
|i〉 |f(i)〉 − |i〉 |1 ⊕ f(i)〉√

2

= (−1)f(i) |i〉 |−〉 . (14)

In the last equality, we have used the fact that

1 ⊕ f(i) =

{
0 for i = i0
1 for i 	= i0.

(15)

Now look at what happens when we apply Uf to the superposition state coming
from the first step, |ψ〉 |−〉. The state of the second register does not change. Let us call
|ψ1〉 the resulting state of the first register:

|ψ1〉 |−〉 = Uf (|ψ〉 |−〉)

=
1√
N

N−1∑
i=0

Uf (|i〉 |−〉)

=
1√
N

N−1∑
i=0

(−1)f(i) |i〉 |−〉 . (16)

|ψ1〉 is a superposition of all basis elements, but the amplitude of the searched element is
negative while all others are positive. The searched element has been marked with a minus
sign. This result is obtained using a feature called quantum parallelism. The function f
is applied on 2n points simultaneously. At the quantum level, it is possible to “see” all
database elements simultaneously. The position of the searched element is known: it is
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first
register

( qubits)n

second
register

(1 qubit)

|0〉

|0〉

|1〉 |1〉
|ψin〉 |ψ〉 |ψG〉 |ψ

G2 〉

Figure 5: Outline of Grover’s algorithm. At the end, each qubit of the first register
is measured, yielding the searched element in binary notation.

the value of i of the term with negative amplitude in (16). This quantum information is not
fully available at the classical level. A classical information of a quantum state is obtained
by practical measurements, and, at this point, it does not help if we measure the state of
the first register, because it is much more likely that we obtain a non-desired element,
instead of the searched one. Before we can perform a measure, the next step should be
to increase the amplitude of the searched element while decreasing the amplitude of the
others. This is called amplitude amplification and is an important technique in quantum
computation. After increasing the amplitude of the state which carries the desired result,
a measurement will hit the solution with high probability.

Now we shall work out the details by introducing the circuit for Grover’s algorithm
(Fig. 5) and analyzing it step by step. The unitary operator G is applied O(

√
N) times.

The exact number will be obtained later on. The circuit for one Grover iteration G is
given in Fig. 6. The states |ψ〉 and |ψ1〉 are given by Eqs. (11) and (16), respectively.
The operator 2 |ψ〉 〈ψ|− I is called inversion about the mean for reasons that will be clear
in the next section. We will also show how each Grover operator application raises the
amplitude of the searched element. |ψ1〉 can be rewritten as

|ψ1〉 = |ψ〉 − 2√
2n

|i0〉 , (17)

where |i0〉 is the searched element. |i0〉 is a state of the computational basis. Note that

〈ψ|i0〉 =
1√
2n
. (18)

Let us calculate |ψG〉 of Fig. 5. Using Eqs. (17) and (18), we obtain

|ψG〉 = (2 |ψ〉 〈ψ| − I) |ψ1〉
=

2n−2 − 1

2n−2
|ψ〉 +

2√
2n

|i0〉 . (19)

Uf

|−〉 |−〉

|0〉+|1〉√
2

|0〉+|1〉√
2

2 |ψ〉 〈ψ| − I

|ψ1〉|ψ〉 |ψG〉

Oracle

Figure 6: One Grover iteration (G). The states of the first register correspond to
the first iteration.
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This is the state of the first register after one application of G. The second register is in
the state |−〉.

5. Geometric Representation

All the operators and amplitudes in Grover’s algorithm are real. This means that all states
of the quantum computer live in a real vector subspace of the Hilbert space. This allows a
nice geometrical representation taking |i0〉 and |ψ〉 as base vectors (non-orthogonal basis).

In Fig. 7 we can see the vectors |i0〉 and |ψ〉. They form an angle smaller than
90o as can be seen from Eq. (18), since 0 < 〈ψ|i0〉 < 1. If n is large, then the angle is
nearly 90o. We can think that |ψ〉 is the initial state of the first register, and the steps of the
computation are the applications of the unitary operators Uf and 2 |ψ〉 〈ψ| − I . Then |ψ〉
will rotate in the real plane spanned by |ψ〉 and |i0〉, keeping the unit norm. This means
that the tip of |ψ〉’s vector lies in the unit circle.

From Eqs. (17) and (18) we see that |ψ〉 rotates θ degrees clockwise, where (see
|ψ1〉 in Fig. 7)

cos θ = 1 − 1

2n−1
. (20)

From Eq. (19) we see that the angle between |ψG〉 and |ψ〉 is

cos θ′ = 〈ψ|ψG〉 = 1 − 1

2n−1
. (21)

So, θ′ = θ and |ψ1〉 rotates 2θ degrees counterclockwise (in the direction of |i0〉). This
explains the placement of |ψG〉 in Fig. 7. This is a remarkable result, since the resulting
action of G = (2 |ψ〉 〈ψ| − I)Uf rotates |ψ〉 towards |i0〉 by θ degrees. This means that
the amplitude of |i0〉 in |ψG〉 increased and the amplitudes of |i〉, i 	= i0, decreased with
respect to their original values in |ψ〉. A measurement, at this point, will return |i0〉 more
likely than before. But that is not enough in general, since θ is a small angle if n 1 (see
Eq. (20)). That is why we need to apply G repeatedly, ending up θ degrees closer to |i0〉
each time, until the state of the first register be very close to |i0〉, so we can measure.

Now we show that further applications ofG also rotate the state of the first register
by θ degrees counterclockwise (towards |i0〉). The proof is quite general: suppose that |σ〉
is a unit vector making an angle α1 with |ψ〉, as in Fig. 8.

Let |σ1〉 be the state of the first register after the application of Uf on |σ〉 |−〉. Uf
changes the sign of the component of |σ〉 in the direction of |i0〉. So |σ1〉 is the reflection
of |σ〉 around the horizontal axis. Let α2 be the angle between |ψ〉 and |σ1〉. Let us show
that G |σ〉 lies in the subspace spanned by |i0〉 and |ψ〉:

G |σ〉 = (2 |ψ〉 〈ψ| − I)Uf |σ〉
= 2 〈ψ|Uf |σ〉 |ψ〉 − |σ1〉
= 2 cosα2 |ψ〉 − |σ1〉 . (22)

We have omitted the state |−〉 of the second register in the above calculation for simplicity.
|σ1〉 lies in the subspace spanned by |i0〉 and |ψ〉, then G |ψ〉 also does.

Now we prove that the angle between |σ〉 and G |σ〉 is θ, which is the angle be-
tween |ψ〉 and |ψ1〉 (see Fig. 8):

〈σ|G|σ〉 = 2 〈σ|ψ〉 cosα2 − 〈σ|σ1〉
= 2 cosα1 cosα2 − cos(α1 + α2)

= cos(α2 − α1). (23)
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|i0〉

|ψ〉

|ψ1〉 = Uf |ψ〉

|ψG〉 = G |ψ〉

θ

θ

Figure 7: The state of the first register lives in the real vector space spanned by
|i0〉 and |ψ〉. We take these states as a basis to describe what happens in Grover’s
algorithm.

From Fig. 8 we see that α2 − α1 is θ. Then the angle between G |σ〉 and |σ〉 is θ. From
Eq. (22) we see that the rotation of |σ〉 is counterclockwise. This is confirmed by the
following geometrical interpretation 2 |ψ〉 〈ψ| − I .

The geometrical interpretation of the operator 2 |ψ〉 〈ψ| − I is that it reflects any
real vector around the axis defined by the vector |ψ〉. This is because |ψ〉 and |ψ〉⊥ are
eigenvalues of 2 |ψ〉 〈ψ| − I with eigenvalues 1 and −1 respectively. A real vector can be
written as a superposition of |ψ〉 and |ψ〉⊥. The geometrical interpretation follows from
the operator linearity. For example, in Fig. 8 we see that G |σ〉 = (2 |ψ〉 〈ψ| − I) |σ1〉 is
the reflection of |σ1〉 around |ψ〉.

2 |ψ〉 〈ψ|−I is called inversion about the mean for the following reason. Let |σ〉 =∑2n−1
i=0 σi |i〉 be a generic vector and define 〈σ〉 =

∑2n−1
i=0 σi (mean of the amplitudes of

|σ〉). Defining

|σ′〉 =

2n−1∑
i=0

(σi − 〈σ〉) |i〉 , (24)

results
(2 |ψ〉 〈ψ| − I) |σ′〉 = − |σ′〉 . (25)

The above equation shows that a vector with amplitudes σi−〈σ〉 is transformed to a vector
with amplitudes −(σi − 〈σ〉). Note that |σ′〉 is not normalized, but this is irrelevant in the
above argument because the amplitudes of |σ〉 and |σ′〉 only differ by a minus sign.

Uf also has a geometrical interpretation, which can be seen from the expression

Uf = I − 2 |i0〉 〈i0| , (26)

which yields

Uf |i〉 =

{ |i〉 , if i 	= i0
− |i0〉 , if i = i0.

(27)

Therefore, the above representation for Uf is equivalent to Eq. (14) if we do not consider
the state of the second register. The geometrical interpretation is: Uf reflects a generic
vector about the plane orthogonal to |i0〉. This is what Eq. (27) shows for vectors of the
computational basis. The interpretation is valid for a generic vector because Uf is linear.
We have not used Eq. (26) to define Uf before, because we do not know i0 before running
the algorithm. On the other hand, we assumed that it is possible somehow to use function
f given by Eq. (12), and to build Uf as given by Eq. (13).
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|i0〉

|ψ〉

|ψ1〉

|σ〉

|σ1〉

G |σ〉

θ
α1

α2

Figure 8: A generic vector |σ〉 is reflected around the horizontal axis by the appli-
cation of Uf , yielding |σ1〉. Then, the reflection of |σ1〉 about the mean |ψ〉 gives
G |σ〉, which is θ degrees closer to |i0〉 (vertical axis).

6. An Example: Grover for N = 8

We describe Grover’s Algorithm for a search space of 8 elements. If N = 8 then n = 3.
There are 3 qubits in the first register and 1 qubit in the second register. For N = 8, the
operator G will be applied 2 times as we will see in Eq. (52). The circuit in this case
is given in Fig. 9. The oracle is queried 2 times. Classically, an average of more than 4
queries are needed in order to have a probability of success of more than 1/2.

Let us describe the quantum computer state at each step shown in the circuit
(|ψ0〉 , |ψ〉 , |ψ1〉 , |ψ2〉 , |ψ3〉 , and |ψf 〉). The initial state is

|ψ0〉 = |000〉 . (28)

After applying Hadamard gates,

|ψ〉 = H⊗3 |000〉 = (H |0〉)⊗3 =
1

2
√

2

7∑
i=0

|i〉 . (29)

Suppose that we are searching for the element with index 5. Since |5〉 = |101〉,

Uf (|101〉 |−〉) = − |101〉 |−〉
Uf (|i〉 |−〉) = |i〉 |−〉 , if i 	= 5. (30)

Uf Uf

G G

OracleOracle

|−〉|−〉|−〉
|1〉|1〉

|0〉
|0〉
|0〉

2 |ψ〉 〈ψ| − I 2 |ψ〉 〈ψ| − I

|ψ1〉 |ψ2〉 |ψ3〉|ψ0〉 |ψ〉 |ψf 〉

Figure 9: Grover’s algorithm for N = 8.
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Define |u〉 as

|u〉 =
1√
7

7∑
i = 0
i �= 5

|i〉

=
|000〉 + |001〉 + |010〉 + |011〉 + |100〉 + |110〉 + |111〉√

7
. (31)

Then

|ψ〉 =

√
7

2
√

2
|u〉 +

1

2
√

2
|101〉 . (32)

With this result we can see the direction of |ψ〉 in Fig. 10. The value of θ is

θ = 2 arccos

( √
7

2
√

2

)
= arccos

(
3

4

)
≈ 41.4o.

The next step is

|ψ1〉 |−〉 = Uf (|ψ〉 |−〉)
=

( |000〉 + |001〉 + |010〉 + |011〉 + |100〉 − |101〉 + |110〉 + |111〉
2
√

2

)
|−〉 .(34)

Note that |101〉 is the only state with a minus sign. We can write |ψ1〉 as

|ψ1〉 = |ψ〉 − 1√
2
|101〉 (35)

or

|ψ1〉 =

√
7

2
√

2
|u〉 − 1

2
√

2
|101〉 . (36)

The form of Eq. (35) is useful in the next step of calculation, since we have to apply
2 |ψ〉 〈ψ| − I . The form of Eq. (36) is useful to draw |ψ1〉 in Fig. 10. |ψ1〉 is the reflection
of |ψ〉 with respect to |u〉.

Next we calculate

|ψ2〉 = (2 |ψ〉 〈ψ| − I) |ψ1〉 . (37)

|u〉

|101〉

|ψ1〉

|ψ2〉

|ψ3〉

|ψ〉

|ψf 〉

θ
θ

θ/2

Figure 10: Intermediate states in Grover’s algorithm for N = 8. Notice how
close is |ψf 〉 to |101〉, indicating a high probability that a measurement will give
the searched element. The value of θ is around 41.4o.
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Using Eq. (35), we get

|ψ2〉 =
1

2
|ψ〉 +

1√
2
|101〉 (38)

and, using Eq. (32),

|ψ2〉 =

√
7

4
√

2
|u〉 +

5

4
√

2
|101〉 . (39)

Let us confirm that the angle between |ψ〉 and |ψ2〉 is θ:

cos θ = 〈ψ|ψ2〉 =
1

2
〈ψ|ψ〉 +

1√
2
〈ψ|101〉 =

3

4
, (40)

which agrees with Eq. (33). This completes one application of G.

The second and last application of G is similar. |ψ3〉 is given by

|ψ3〉 =

√
7

4
√

2
|u〉 − 5

4
√

2
|101〉 . (41)

Using Eq. (32), we have

|ψ3〉 =
1

2
|ψ〉 − 3

2
√

2
|101〉 . (42)

|ψ3〉 is the reflection of |ψ2〉 with respect to |u〉.
The last step is

|ψf 〉 = (2 |ψ〉 〈ψ| − I) |ψ3〉 . (43)

Using Eqs. (32) and (42), we have

|ψf〉 = −
√

7

8
√

2
|u〉 +

11

8
√

2
|101〉 . (44)

It is easy to confirm that |ψf 〉 and |ψ2〉 form an angle θ. Note that the amplitude of the
state |101〉 is much greater than the amplitude of any other state |i〉 (i 	= 5) in Eq. (44)
(amplitude amplification). A measurement of the state |ψf 〉 in the computational basis
will project it into the state |101〉 with probability

p =

∣∣∣∣ 11

8
√

2

∣∣∣∣
2

≈ 0.945. (45)

The chance of getting the result |101〉, which reads as number 5, is around 94, 5%.

7. Generalization

The easiest way to calculate the output of Grover’s Algorithm is to consider only the
action of G instead of breaking the calculation into the action of the oracle (Uf ) and the
inversion about the mean. To this end, we choose |i0〉 and |u〉 as the basis for the subspace
where |ψ〉 rotates after successive applications of G. |i0〉 is the searched state and |u〉 is
defined as in Eq. (31),

|u〉 =
1√

N − 1

N−1∑
i = 0
i �= i0

|i〉

=

√
N

N − 1
|ψ〉 − 1√

N − 1
|i0〉 . (46)
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From the first equation above we easily see that 〈i0|u〉 = 0, i.e., |i0〉 and |u〉 are orthogo-
nal. From the second equation we have

|ψ〉 =

√
1 − 1

N
|u〉 +

1√
N

|i0〉 . (47)

The state of the quantum computer at each step is

Gk |ψ〉 = cos

(
2k + 1

2
θ

)
|u〉 + sin

(
2k + 1

2
θ

)
|i0〉 , (48)

where we have dropped the state of the second register since it is |−〉 all the time. Eq.
(48) is obtained from Fig. 11 after analyzing the components of Gk |ψ〉. The value of θ is
obtained replacing k by 0 in Eq. (48) and comparing it with Eq. (47),

θ = 2 arccos

√
1 − 1

N
= 2 arcsin

1√
N
. (49)

Eq. (48) expresses the fact we proved in section 5, that each application of G rotates the
state of the first register by θ degrees towards |i0〉 (see Fig. 11).

The number of times k0 that G must be applied obeys the equation

k0θ +
θ

2
=
π

2
. (50)

Since k0 must be integer, we write

k0 = round

(
π − θ

2θ

)
, (51)

where θ is given by Eq. (49). IfN  1, by Taylor expanding Eq. (49), we get θ ≈ 2/
√
N

and from Eq. (51),

k0 = round
(π

4

√
N

)
. (52)

After applying G k0 times, the probability p of finding the desired element after a mea-
surement is (see Eq. (48))

p = sin2

(
2k0 + 1

2
θ

)
. (53)

|u〉

|i0〉

G |ψ〉
G2 |ψ〉

G3 |ψ〉

|ψ〉

θ
θ

θ

θ/2

Figure 11: Effect of successive applications of G.
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1

p(n)

0 5 10 15 20 25 30

n=log N

Figure 12: Probability of succeeding as a function of n.

Fig. 12 shows p for n from 2 to 30. Recall that N = 2n, so for n = 30 the search
space has around 1 billion elements. For n = 2 the probability of getting the result is
exactly 1. The reason for this is that Eq. (49) yields θ = π/3 and |ψ〉 makes an angle
π/6 with |u〉. Applying G one time rotates |ψ〉 to |i0〉 exactly. For n = 2, Eq. (53) yields
p ≈ 0.945 which is the result (45) of the previous section.
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