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I - Introdução  
  
 
 

Nesta apresentação vamos abordar alguns dos principais tópicos  
relativos as tecnologias computacionais, ambientes de pesquisa,   

conferências e periódicos e finaliza-se com conclusões e expectativas 
futuras. 



I - Introdução  
  
 
 

Nossa abordagem para a apresentação se baseia em parte nos dados 
existentes no maior evento internacional  relativo aos aspectos  das  

tecnologias  computacionais,  evento esse   
conhecido a SC (SuperComputing) [SC, 2015].  
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(a) Algoritmos                           (e)  Análise de Dados, Visualização  

                                                       e Armazenamento 

 

(b) Aplicações                           (f)  Desempenho 

 

(c)  Arquitetura e                       (g) Sistemas de Programação  

      Rede Computadores 

 

(d) Cloud e Sistemas                (h) Software Básico 

      Distribuídos 

 

                             (i) Estado da Arte Prática 

Principais Tópicos 

Baseado: [SC, 2015] 



De forma macro, a comunidade internacional tem-se preocupado com 
o desenvolvimento, a análise, a optimização em  escala, de aspectos  
de propósito geral e o alto desempenho dos algoritmos. 
 

 

(a) Algoritmos 

Fonte: [SC, 2015] 



 
Assim, o interesse dos trabalhos de pesquisa se focam em: 
 
• Técnicas de algoritmos para melhoria da eficiência energética; 
 
• Balanceamento de carga; 
 
• Algoritmos paralelos orientados a grande quantidade de dados; 
 
• Problemas discretos e combinatóriais; 
 
• Algoritmos tolerantes à falhas; 
 

(a) Algoritmos 

Fonte: [SC, 2015] 



 
• Algoritmos gráficos; 
 
• Algoritmos híbridos/heterogeneous/aceleração; 
 
• Algoritmos de redes; 
 
• Métodos númericos, lineares e sistemas não lineares; 
 
• Algoritmos de escalonamento; 
 
• Quantificação de incertezas. 
 
 

(a) Algoritmos 

Fonte: [SC, 2015] 



O desenvolvimento de algoritmos, modelos, software e abordagens para  
solução de problemas específicos que requeiram muitos recursos  
computacionais e foquem em desempenho.  
 
 
Exemplos são: 
 
 

(b) Aplicações 

Fonte: [SC, 2015] 



 
• Bioinformática e biologia computacional; 
 
• Ciências computacionias relativas a terra e a atmosfera; 
 
• Computação relativa a ciência dos materiais e engenharias; 
 
• Computação relativa a astrofísica/astronomia, química, dinâmica  
   dos fluídos, mecânica e física; 
 
 

(b) Aplicações 

Fonte: [SC, 2015] 



• Computação e dados que suportem as ciências sociais; 
 
• Computação para suporte ao projeto e otimização aeroespacial,energia,  
  fabricação e aplicações industriais; 
 
• Computação de suporte a medicina e bio-engenharia; 
 
• Uso de técnicas de quantificação das incertezas. 
 
 

(b) Aplicações 

Fonte: [SC, 2015] 



Todos os aspectos relativos a: 
 
• Inovação de co-design de hardware e software; 
 
• Tecnologias de interconexação (InfiniBand, Myrinet, Ethernet and  
Routable  PCI), switch/router architecture, network topologies, on-chip  
or optical  networks and network fault tolerance; 
 
• Software defined networks (SDN); 
 
• Memory systems and novel memory architectures; 
 

(c) Arquitetura e Redes de  
Computadores 

Fonte: [SC, 2015] 



Todos os aspectos relativos a: 
 
• Parallel and scalable system architectures; 
 
• Power-efficient, high-availability, stream, vector, embedded and  
   reconfigurable architectures, and emerging technologies; 
 
• Processor architecture, chip multiprocessors, GPUs, cache, and memory  
   subsystems; 
 
• Protocols (e.g., TCP, UDP and sockets), quality of service, congestion  
   management and collective communication. 
 

(c) Arquitetura e Redes de  
Computadores 

Fonte: [SC, 2015] 



Aspectos relativos as clouds  e sistemas distribuídos com relação aos  
aspectos desempenho, arquitetura, configuração, otimização e análise,  
tais como:  
 
• Compute and storage cloud architectures; 
 
• Data management and scientific applications; 
 
• Problem-solving environments and portals; 
 
• Programming models and tools for computing on clouds and grids; 
 
• Quality of service and service-level agreement management; 
 
• Scheduling, load balancing, workflows and resource provisioning; 
 

(d) Cloud e Sistemas Distribuídos 

Fonte: [SC, 2015] 



• Security and identity management; 
 
• Self-configuration, management, information services and monitoring; 
 
• Service-oriented architectures and tools for integration of clouds,  
   clusters and distributed computing; 
 
• Virtualization and overlays. 

(d) Cloud e Sistemas Distribuídos 

Fonte: [SC, 2015] 



Aspectos relativos:  
 
• Databases and scalable structured storage for HPC; 
 
• Data mining, analysis and visualization for modeling and simulation; 
 
• I/O performance tuning, benchmarking and middleware; 
 
• Next-generation storage systems and media; 
 
• Parallel file, storage and archival systems; 
 
• Provenance; 
 

(e) Análise de Dados, Visualização  
                e Armazenamento 

 

Fonte: [SC, 2015] 



 
• Reliability and fault tolerance in HPC storage; 
 
• Scalable storage, metadata and data management; 
 
• Storage networks; 
 
• Storage systems for data intensive computing; 
 
• Visualization and image processing. 

(e) Análise de Dados, Visualização  
                e Armazenamento 

 

Fonte: [SC, 2015] 



Aspectos transversais relativos ao desempenho de grande escala,  
Incluindo energia e confiabilidade, que se expande tipicamente entre  
inúmeros campos do conhecimento e pontos importantes para o projeto  
de sistemas computacionais de alto-desempenho: 
 
 
 
 
 

(f) Desempenho 
 

Fonte: [SC, 2015] 



 
 
• Analysis, modeling or simulation for performance, power and/or 
   resilience; 
 
• Empirical measurement of performance, power and/or resilience on  
   real-world systems; 
 
• Methodologies and formalisms for performance, power and/or 
   resilience; 
 
• Methodologies, metrics and workloads for performance, power and/or  
  resilience analysis and tools; 
 
 

(f) Desempenho 
 

Fonte: [SC, 2015] 



 
• Performance, power and/or resilience analysis beyond execution time  
   and flop/s; 
 
• Performance, power and/or resilience studies of HPC subsystems, such  
   as processor, network, memory and I/O; 
 
• Tools,code instrumentation and instrumentation infrastructure for  
   measurement and monitoring of performance, power and/or resilience; 
 
• Workload characterization and benchmarking. 
 
 

(f) Desempenho 
 

Fonte: [SC, 2015] 



Tecnologias que deem suporte a programação paralela para sistemas de  
larga escala, considerando-se, também, componentes pequenos que  
serão partes, ou serviram com objetos do bloco de construção de  
arquituras computacionais de nova geração de alto-desempenho. 
 

(g) Sistemas de Programação 
 

Fonte: [SC, 2015] 



• Compiler analysis and optimization; program transformation; 
 
• Parallel application frameworks; 
 
• Parallel programming languages, libraries, models and notations; 
 
• Runtime systems; 
 
• Solutions for parallel programming challenges (e.g., interoperability,  
memory consistency, determinism, race detection, work stealing or  
load balancing); 
 
• Tools for parallel program development (e.g., debuggers and integrated  
development environments) 

(g) Sistemas de Programação 
 

Fonte: [SC, 2015] 



(h) Software Básico 
 

Fonte: [SC, 2015] 

Sistemas operacionais, sistemas runtime e outros software de baixo  
nível onde a pesquisa e o desenvolvimento permitam a alocação e o  
gerenciamento de recursos de hardware para aplicações e serviços de  
alto-desempenho. 
 
 



(h) Software Básico 
 

Fonte: [SC, 2015] 

• Alternative and specialized parallel operating systems and runtime 
    systems; 
 
• Approaches for enabling adaptive and introspective system software; 
 
• Communication optimization; 
 
• Distributed shared memory systems; 
 
• System support for global address spaces; 
 
• Enhancements for attached and integrated accelerators; 
 



(h) Software Básico 
 

Fonte: [SC, 2015] 

• Interactions between the OS, runtime, compiler, middleware, and tools 
 
• Resource management; 
 
• Run-time and OS management of complex memory hierarchies; 
 
• System software strategies for controlling energy and temperature; 
 
• Support for fault tolerance and resilience; 
 
• Virtualization and virtual machines. 
 



(i) Estado da Arte Prático 
 

Fonte: [SC, 2015] 

Todos os aspectos relacionados às práticas pragmáticas de HPC, incluindo 
infraestrutura, serviços, instalações e aplicação em larga escala  
execuções.  
 
Todos trabalhos de pesquisa que desenvolvem as melhores práticas e  
Projetos otimizados ou benchmarks são de particular interesse.  
 
Estudos de caso real dentro de um quadro conceptual muitas vezes  
servem como uma experiência que pode ser generaliza a mais ampla 
sua aplicabilidade e devem ser exploradas. 



(i) Estado da Arte Prático 
 

Fonte: [SC, 2015] 

• Bridging of cloud data centers and supercomputing centers; 
 
• Comparative system benchmarking over a wide spectrum of workloads; 
 
• Deployment experiences of large-scale infrastructures and facilities; 
 
• Facilitation of "big data" associated with supercomputing; 
 
• Long-term infrastructural management experiences; 
 



(i) Estado da Arte Prático 
 

Fonte: [SC, 2015] 

• Pragmatic resource management strategies and experiences; 
 
• Procurement, technology investment and acquisition best practices; 
 
• Quantitative results of education, training and dissemination activities; 
 
• User support experiences with large-scale and novel machines; 
 
• Infrastructural policy issues, especially international experiences. 
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(III) Ambientes de Pesquisa  
 

Nesta parte da apresentação ilustramos alguns ambientes de pesquisa 
que indicam projetos e desenvolvimentos baseados em tecnologias  
computacionais modernas.  
 
 



Ambient (Inteligente)                                        Assisted Living 

Estudo de Caso I 



Alocação de sensores diferentes em diferentes partes do LaPeSD 



Movement 

• Accelerometer 

• Gyroscope 

Biochemical 

• Stress markers 
(lactate in sweat) 

• Wound healing (pH 
and infection markers)  

Vital Signs 

• Respiration sensors 

• Thermal sensors 

• Galvanic skin response (GSR) sensors 

• Cardiac Activity 

• Pulse oximeter 

• ECG devices 

• Doppler radars 

Sensores e Medidas 



Casas Inteligentes 

  (Smart Homes) 

Ambiente 

Casa Inteligente 

(Smart Home) 

Percepção 

(sensores) 

Ações 

(controllers) 

Casa Inteligente =  Percepção do ambiente  (natureza + 

humanos) 

                                                              +  

                                                           Ações 



37 

[Debora et al, 2014] 



• Ambient Assisted Living (AAL); 

• Assisted Living is the term given to the 
provision of care to people either in their own 
homes or in supported housing, underpinned 
by technology. 

 

38 

Scenario 

[Debora et al, 2014] 



• Siafu – Context Simulator [4]; 

– A graphic scenario was created; 

– The behavior of agents was  

    programmed; 

• Monitoring of the resident's health:  

– Blood pressure; 

– Heart rate;  

– Body temperature; 

 

39 

Case Study 

[Debora et al, 2014] 



QoC Quantifier 

• The following parameters were used: 

– Up-to-dateness (U) – up-to-date;  

– Coverage (C) - valid;  

– Precision (P) - accurate;  

– Completeness (Cm) - complete;  

– Significance (S) - Significant; 

– In addition to its general QoC value, which can 
alert to potential QoC problems. 

40 

[Debora et al, 2014] 



Results 

41 [Debora et al, 2014] 



Results 

42 

Tm Tp Ac R LR U C P Cm S QoC 

56 T 37.5 - 34.5 0 1 0.93 0 1 0.48 

57 T 37.6 36.6 36.6 1 1 0.97 1 0 0.99 

101 T 38.7 37.9 37.9 1 1 0.98 1 1 0.99 

105 P 120 104 104 1 1 0.87 1 0 0.97 

468 DP 90 86 86 1 1 0.95 1 0 0.99 

468 SP 136 129 129 1 1 0.95 1 0 0.99 

590 DP 101 64 64 1 0 0.63 1 0 0.66 

590 SP 114 72 72 1 0 0.63 1 0 0.66 

[Debora et al, 2014] 



QoC Evaluator 

• The QoC value quantified should indicate 
whether the quality of the information 
obtained is adequate.  

• In this case, context is used, providing a more 
precise adaptation. 

• When a quality problem is detected, it is 
expected that the set of parameters used will 
enable an analysis towards identification of 
the problem. 

43 

[Debora et al, 2014] 



QoC Evaluator 
• It is expected that the ontology in the QoC 

Evaluator module can help identify QoC 
problems by means of: 

• Context information values; 

• QoC parameters;  

• Rules created in the ontology; 

• Integration with other ontologies such as 
those related to health. 

44 

[Debora et al, 2014] 



 Holter type 

 Patches 

 Body-worn 

 Smart 

garments: 

 Garment 

level 

 Fabric level 

 Fiber level 

Tipos de Sensores Usáveis 

*A. Dittmar; R. Meffre; F. De Oliveira; C. Gehin; G. Delhomme; , "Wearable Medical Devices Using Textile and Flexible Technologies for 

Ambulatory Monitoring," Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS 2005. 27th Annual International Conference of 

the , vol., no., pp.7161-7164, 2005 

Estudo de Caso II 



Alocação de sensores diferentes em diferentes partes do LaPeSD 



Transferência de Dados 

Sensors 

Handheld 

device 

Central Unit 

Bluetooth 

Wi-Fi/ 

Internet 



Estudo de Caso III 

A survey into  performance and energy efficiency in HPC,  

cloud and big data environments, [Inacio and Dantas, 2014] 



Estudo de Caso III 

Armazenamento Distribuído 



Estudo de Caso III 

A survey into  performance and energy efficiency in HPC,  

cloud and big data environments, [Inacio and Dantas, 2014] 
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(IV) Conferências e Periódicos  
 

Um dos grandes desafios dos pesquisadores é saber onde submeter  
seu trabalho de pesquisa. Desta forma, nesta parte da palestra vamos 
discutir aspectos relativos as conferências e periódicos.  
 



(IV) Conferências e Periódicos  
 

Conferências:  
 
• Escolas Regionais, tais como ERAD e ERI; 

 
• Nacionais tais como SBRC, SBAC PAD, Webmedia; 

 
• Internacionais: SC, IPDPS, MASCOT, Euro-par, ISCC, Wetice…. 

 
 Sugestão : Antes de submeter verificar [Capes CA-CC, 2012] 

 



(IV) Conferências e Periódicos  
 

Periódicos:  
 

• Nacionais - … 
 

• Internacionais:  IEEE *, ACM *, Future Generation Computer  
     Systems, J.U. Computer Science, ACM Computing Survey…. 

 
 Sugestão : Antes de submeter verificar Qualis - Capes 
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(V) Conclusões e Expectativas Futuras 
 

As tecnologias computacionais estão cada vez mais transversais, levando 
em contatos aspectos tais como: 
 
  Algoritmos; 
  Aplicações; 
  Arquitetura e rede computacionais; 
  Cloud e sistemas distribuídos; 
  Análise de dados; 
  Visualização; 
  Armazenamento; 
  Desempenho; 
  Sistemas de programação; e  
  Software básico. 

 
 
 
 



(V) Conclusões e Expectativas Futuras 
 

Como expectativas futuras visualiza-se uma maior complexidade das 
Tecnologias Computacionais quanto aos aspectos de: 
 
 Orientação a Qualidade do Contexto (QoC); 
 Orientação a Qualidade de Experiência (QoE);  
 Integração de Sistemas de diferentes provedores de servicos de  
     IaaS e PaaS; 
  Segurança de aplicações e ambientes; 
  Armazenamento e qualidade da recuperação da informação; 
  …… 
  …… 
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