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Resumo da Dissertação: 

Quando se discute sobre computação científica, o que primeiramente vem à mente são técnicas de solução numérica, 
modelos matemáticos, etc. Porém, atrelado a esse conceito existe uma grande quantidade de cálculos que necessitam de um 
dispendioso tempo de processamento para solucioná-los. Alternativas de grande poder de processamento como 
supercomputadores são frequentemente utilizadas, contudo, opções como sistemas distribuídos, cluster de computadores, por 
exemplo, são visto como alternativas viáveis ao uso de supercomputadores. Com o intuito de ampliar a utilização de sistemas 
distribuídos com essa finalidade, a Cloud Computing (Computação em Nuvem) em redes privadas, pode vir a oferecer suporte a 
aplicações de Computação de Alto Desempenho (HPC – High Performance Computing). Como a virtualização é a base da 
composição da Nuvem, é de fundamental importância determinar suas sobrecargas no desempenho de aplicações de HPC. Este 
trabalho faz uma análise completa de desempenho de cluster implementado em hardware (nativo), comparativamente com 
um cluster virtualizado em plataforma de Computação em Nuvem. Porém, uma análise desse contexto demanda uma série de 
questionamentos acerca de métricas utilizadas e fatores que impactam no desempenho do sistema como um todo. Por esse 
motivo foi feito um conjunto de testes com o benchmark HPCC, que verifica aspectos locais e globais em ambos os clusters. Foi 
levado em consideração apenas o virtualizador KVM em todos os experimentos em que utilizou se de recursos virtualizados. Os 
resultados mostram o desempenho obtido nessas distintas plataformas, a percentagem da degradação decorrida em virtude da 
utilização da virtualização e os benefícios de Nuvens Privadas para propósito específico de HPC. 
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