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INTRODUÇÃO
A suíte de simulação computacional de materiais
Quantum Espresso [1] é uma ferramenta de ampla
utilização em pesquisas, porém não é de fácil instalação
e configuração.

Figura
2. Zona de
Zona
de Brillouin
deBrillouin
um FCC.para uma

METODOLOGIA
Instalação da
ferramenta Singularity
[6] no sistema
operacional host.

Elaboração de um
arquivo de receita que
será usado para a
construção do
contêiner.

Criação do contêiner a
partir da receita.

Execução do
contêiner.

estrutura CFC [2].

Figura 1. Espectro de dispersão de
fônons do Si obtido com o Quantum
Espresso [2].

Figura 3. Representação dos fônons
do SrTiO3 sob tensão, isosuperfície
de freqüência zero [3].

O objetivo deste trabalho foi realizar a
implementação de um ambiente virtualizado, conhecido
como contêiner, que tenha instalado o software
Quantum Espresso, a linguagem de programação
Python [4] e o gerenciador de pacotes Anaconda [5].

Disponibilização do
contêiner em um
repositório no GitHub
para o acesso da
comunidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso do contêiner para utilização das ferramentas Quantum Espresso, Python e Anaconda constitui uma alternativa ágil e
de grande praticidade. Um usuário normal, sem conhecimentos prévios de instalação, não precisará realizar a configuração das
ferramentas manualmente, uma vez que possua a receita para construir o contêiner em qualquer plataforma.
Quantidade de comandos
necessários para executar
o contêiner:

● 6 comandos para a instalação do Singularity;
● 1 comando para a criação e execução do contêiner.

Quantidade de comandos
necessários para uso das
ferramentas sem o contêiner:

● 7 comandos para a instalação do Quantum Espresso;
● Configuração de 5 diretórios nas variáveis de ambiente;
● 3 comandos para a instalação do Anaconda.

A quantidade de comandos descrita foi extraída a partir de testes realizados em um sistema operacional Linux. O usuário
interessado em utilizar o contêiner necessitará fazer o download do arquivo da receita com tamanho de 1.7 kB. No decorrer do
processo de criação do contêiner, a ferramenta Singularity irá se encarregar de fazer o download e a configuração descrita no
arquivo. O tempo de instalação irá variar de acordo com a qualidade da conexão de internet do usuário.
O arquivo de receita necessário para a construção do contêiner, assim como um pequeno tutorial de instalação, estão
disponíveis para download no endereço https://github.com/abegossi/QuantumEspressoToolkit.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O contêiner criado foi disponibilizado à comunidade
permitindo que interessados em usar essas
ferramentas tenham maior facilidade na iniciação em
seu trabalho de pesquisa, sem a necessidade de se
preocupar com tarefas que consomem tempo e impõe
dificuldades na instalação e configuração do ambiente
de trabalho.
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