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RESUMO

Escalonamento  em  Grid  tem  sido  vastamente  estudado  devido  à  sua  grande 

importância  para  o  desempenho  da  Grid.  Dada  a  sua  complexidade,  este  é 

subdividido  em  escalonamento  de  recursos  e  de  aplicações.  A  qualidade  do 

escalonamento  está  relacionada  ao  algoritmo  de  escalonamento  de  tarefas.  O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia AGSA (Analysis of  

Grid Scheduling Algorithms) para a comparação de algoritmos de escalonamento de 

tarefas  em  Grid.  O  intuito  desta  metodologia  é  analisar  o  comportamento  e 

desempenho  dos  algoritmos  em  diversos  cenários.  O  ambiente  de  simulação 

CEGSE (Characterization oriEnted Grid Scheduling Environment)  foi  desenvolvido 

para  a  criação e simulação destes  cenários.  Os estudos de  caso comprovam a 

eficácia da metodologia.

Palavras-chave:  Metodologia,  Escalonamento  de  tarefas,  Computação  em Grid,  

      Ambiente de Simulação



ABSTRACT

Grid Scheduling has been studied because it is very important for Grid performance. 

Due  Grid  Scheduling's  complexity,   it  is  subdivided  in  resource  and  application 

scheduling. The quality of scheduling is related a tasks scheduling  algorithm. The 

dissertation  presents  the  AGSA  (Analysis  of  Grid  Scheduling  Algorithms) 

methodology for comparison of Grid Scheduling Algorithms in Grid Computing. The 

methodology purpose  is  the  behavior  and  performance  analysis  of  algorithms  in 

various  scenarios.  The  CEGSE  (Characterization  oriEnted  Grid  Scheduling 

Environment)  simulation  environment  is  developed  for  this  scenarios  create  and 

simulate. The case studies ratify the methodology efficiency. 

Keywords: Methodology, Task Scheduling, Grid Computing, Simulation Environment
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INTRODUÇÃO

Aplicações  de  diversas  áreas  do  conhecimento  necessitam  de  alto  poder 

computacional  para  serem  resolvidas.  Bioinformática,  biomédicas,  astrofísica, 

processamento  de   imagens  são  alguns  exemplos  [KESS04;  RUSS04].  Grande 

volumes de dados são produzidos e precisam  ser armazenados e analisados. 

A interação entre diferentes tipos de recursos de maneira  transparente ao 

usuário é um desafio. No meio acadêmico, um pesquisador pode obter dados de um 

telescópio,  processar  esses  dados  em  diversos  computadores  e,  a  partir  das 

análises dos resultados, posicionar o instrumento para coletar outras informações 

[RUSS04].  No  meio  comercial,  recursos  distribuídos  podem  ser  utilizados,  por 

exemplo, para a renderização de imagem de filmes de animação.

Outro problema é o compartilhamento de recursos em diferentes instituições, 

de maneira que se preservem as políticas administrativas de cada uma delas. Como 

exemplo,  uma instituição pode querer compartilhar seus recursos computacionais 

ociosos fora do horário comercial para alguma aplicação enquanto outra gostaria de 

disponibilizar seu recurso para um projeto específico.

A computação em Grid surge com o intuito de resolver estes problemas de 

interligação e compartilhamento de recursos, podendo oferecer grande quantidade 

de  processamento para as aplicações e de armazenamento para os dados. Outros 

desafios  aparecem,  como  a  viabilização  de  compartilhamento  de  recursos  de 

maneira  eficiente  para  os  usuários.  Este  tipo  de  desafio  está  relacionado  ao 

escalonamento em Grid.

Em Grid, existe o conceito de escalonamento da aplicação e do recurso. O 

escalonamento  de  recursos  está  relacionado  aos  recursos  das  instituições 

(domínios).  O  objetivo  do  escalonamento  é  o  provimento  de  recursos  para  os 

usuários,  respeitando-se  as  políticas  de  utilização  dos  recursos.  Neste  tipo  de 

escalonamento  é  preciso  certificar  a  quais  recursos,  e  em  quais  instituições,  o 

usuário tem acesso. Também é necessário saber quais os recursos disponíveis no 

momento. Outras características, como por exemplo a reserva de recursos, podem 

fazer parte do escalonamento.

 O escalonamento de aplicação, por sua vez, busca escalonar as tarefas dos 
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usuários para os escalonadores de recursos, respeitando as politicas administrativas 

das instituições. 

A  complexidade  no  escalonamento  de  aplicações  está  relacionada  à 

dificuldade de se encontrarem informações precisas sobre os  status dos recursos. 

Também está relacionada aos tipos de tarefas que serão submetidas, como tarefas 

dependentes  ou  independentes.  O  escalonamento  de  aplicações  com  tarefas 

dependentes é complexo devido à dificuldade de se estimar quando uma tarefa será 

iniciada e quando terminará sua execução para que as tarefas dependentes possam 

ser  executadas.  Este  tipo  de  estimativa  é  complexo  já  que  as  tarefas  são 

repassadas para serem executadas no domínio da instituição, e esta pode priorizar 

outros tipos de tarefas. 

OBJETIVO

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  e  validar  uma  metodologia  para 

comparação  de desempenho e comportamento do algoritmos de escalonamento de 

tarefas em Grid. A necessidade de  procedimentos a serem realizados para este tipo 

de  comparação  demonstra  a  importância  da  metodologia.  As  análises  de 

desempenho e comportamento dos algoritmos permitem determinar qual a melhor 

estratégia  de  escalonamento  de  tarefas  em  um  determinado  cenário.  Esta 

metodologia  foi  denominada  AGSA (Analysis  of  Grid  Scheduling  Algorithms).  A 

validação  da  metodologia  é  obtida  por  meio  dos  resultados  conseguidos  com a 

utilização  do  ambiente  de  simulação  CEGSE  (Characterization  oriEnted  Grid 

Scheduling Environment). Este ambiente permite a criação de diversos cenários e 

simulação dos algoritmos fornecendo um conjunto de métricas, gráficos e diagramas 

o qual permitem a análise do comportamento dos algoritmos. Os estudos de casos 

apresentados também comprovam a eficiência da metodologia. 

METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica dos conceitos e taxonomias 

relacionadas à Computação em Grid e escalonamento de tarefas e de recursos. 

2



Alguns algoritmos de escalonamento de tarefas também foram estudados. 

Devido  à  necessidade  de  uma  infraestrutura  para  a  implementação  dos 

algoritmos  em  diversos  cenários,  realizou-se  um  estudo  e  uma  avaliação  de 

ambientes  de   simulação  em  Grids  Computacionais.  O  simulador  GridSim  foi 

detalhado por servir de base para diversos ambientes.

A necessidade de um ambiente de simulação que permitisse a utilização de 

métricas,  geração  de  gráficos  e  criação  dos  diversos  cenários  levou  ao 

desenvolvimento do ambiente de simulação CEGSE (Characterization oriEnted Grid 

Scheduling  Environment).  Em  seguida,  implementaram-se  algoritmos  de 

escalonamento de tarefas independentes (bag-of-task) no ambiente criado. 

O  desenvolvimento  da  metodologia  AGSA  (Analysis  of  Grid  Scheduling 

Algorithms)  foi  de  suma  importância  para  a  comparação  dos  algoritmos 

implementados.    Os estudos de caso realizados utilizam esta metodologia  para 

analisar e comparar os algoritmos de escalonamento. 

ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

O Capítulo 1 apresenta uma revisão de literatura sobre a Computação em 

Grid,  demonstrando a sua importância  e  definindo termos comumente  utilizados. 

São descritos os conceitos, problemas e desafios relacionados ao escalonamento 

em Grid. Também são apresentadas algumas taxonomias e algoritmos relacionados 

aos tipos de problemas existentes.

O Capítulo 2 aborda o ambiente de simulação de escalonamento CEGSE, 

descrevendo  o  simulador  GridSim  e  os  trabalhos  relacionados  ao  ambiente  de 

simulação baseado neste simulador.

O Capítulo 3 apresenta a metodologia AGSA desenvolvida para a análise e 

comparação dos algoritmos de escalonamento de tarefas, descrevendo suas etapas.

O penúltimo capítulo apresenta os estudos de casos utilizando a metodolgia 

AGSA para os algoritmos de escalonamento de tarefas WQ, WQR e MaxMin.

O  Capítulo  5  apresenta  as  conclusões  do  trabalho,  bem  como  as 

contribuições  e os trabalhos futuros.
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 1 GRID E ESCALONAMENTO 

A Computação em Grid tem como objetivo coordenar o compartilhamento de 

recursos  heterogêneos  de  diversos  domínios  administrativos,  respeitando-se  as 

políticas administrativas de cada organização [FOST01]. 

A concepção de Grid vem sendo desenvolvida desde a década de 90. Os 

principais conceitos descritos neste capítulo são baseados em [FOST01; FOST02a; 

FOST02b; BAKE02].

Os  recursos  podem  ser  bastante  distintos,  desde  computadores  de  uso 

pessoal  até  instrumentação  de  telescópios,  com diferentes  tipos  de  hardware e 

software. Tais  recursos estão distribuídos em diversas localidades geográficas e o 

seu compartilhamento  é  controlado pelas  instituições detentoras  do  mesmos,  de 

acordo com as regras das próprias instituições.  Um conjunto de instituições que 

compartilham  esses  recursos,  aplicando  a  eles  suas  próprias  políticas 

administrativas, é chamada de Organização Virtual [FOST01]. 

O  crescimento  da  capacidade  de  armazenamento  de  dados,  do 

processamento dos computadores e da velocidade de transferência de dados entre 

os computadores interligados em rede têm modificado a forma de fazer pesquisa e 

negócios.  Atualmente,  os  computadores  pessoais  possuem  a  capacidade  de 

processamento e armazenamento superior à dos supercomputadores antigos e as 

redes são capazes de transferir grandes quantidade de dados em pouco tempo.

O custo financeiro de armazenamento e transferência de dados está ficando 

cada  vez  menor.  Por  causa  disso,  as  aplicações científicas  e  comercias  podem 

utilizar mais dados nas suas pesquisas e projetos. Essas grandes quantidades de 

dados contribuem para que mais análises possam ser feitas. 

A forma de fazer pesquisa e negócios também mudou devido a possibilidade 

de  utilizar  recursos  distribuídos  para  fazer  pesquisa  e  interagir  com os  clientes. 

Pode-se  executar  um  programa  remotamente,  coletar  os  dados  e  discutir  os 

resultados sem precisar se locomover geograficamente.

O aumento da velocidade de rede e da capacidade dos computadores mudou 

a  nossa  forma  de  colaboração.  Pessoas,  computadores,  dados  armazenados  e 

outros recursos podem interagir  remotamente evitando gastos.  Essa colaboração 
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envolve o compartilhamento de recursos de maneira coordenada e segura.

Surge, então, a necessidade de uma infra-estrutura e de ferramentas para o 

compartilhamento de recursos de maneira segura e que favoreça a colaboração. 

Diante deste contexto, emergiu a Grid. 

 1.1 COMPUTAÇÃO EM GRID

Computação em Grid (Grid Computing) é um campo de sistemas distribuídos 

cujo principal objetivo é o compartilhamento de recursos em larga escala [FOST01]. 

O problema do Grid está relacionado à flexibilidade, segurança e coordenação dos 

recursos   compartilhados  em uma ou  mais  instituições.  O conjunto  de  recursos 

compartilhados para uma determinada organização é conhecida como Organização 

Virtual (Virtual Organization).

O  problema  que  fundamenta  o  conceito  de  Grid  é  a  coordenação  do 

compartilhamento  dos  recursos  e  a  resolução  dos  problemas  em  organizações 

virtuais dinâmicas e multi-institucionais [FOST01]. Tais recursos são compartilhados 

de maneira colaborativa, com alto controle sobre quem pode utilizar e quem pode 

compartilhar, sobre as regras que definem o compartilhamento.  

Algumas  características  básicas  de  sistemas  de  Grid  são  apresentadas  a 

seguir [BAKE02] [FOST02b]: 

● coordenação  de  recursos  sem  controle  centralizado:  cada  organização  (e 

setores das organizações) possui suas políticas administrativas relacionadas 

a segurança, permissões de usuários, dentre outros. As organizações querem 

continuar  mantendo o controle  do sistema de gerenciamento local.  Assim, 

tem-se  a  necessidade  de  manter  coordenação  dos  recursos  de  maneira 

descentralizada;

● utilização de padrões abertos para protocolos  e interfaces; 

● Qualidade  de  Serviços  (QoS),  como tempo de  resposta,  segurança  e  co-

alocação, para coordenar recursos de maneira eficaz;

● heterogeneidade:  os  recursos  podem  ser  heterogêneos  quanto  à  sua 

natureza e às tecnologias;

● escalabilidade:  novos  recursos  podem  ser  integrados  à  Grid,  sendo 

5



necessário que o ambiente esteja preparado para este crescimento;

● dinamicidade  ou adaptabilidade:  o  Grid  deve  ser  capaz de se  adaptar  às 

situações dinâmicas, tais como a falha de recursos.

De acordo com [FOST01], as tecnologias atuais não são capazes de abranger 

os diferentes tipos de recursos de forma a promover um compartilhamento flexível e 

controlado para as Organizações Virtuais.  Nesse contexto que o Grid  atua,  com 

protocolos de gerenciamento de credenciais, abrangendo, por exemplos, protocolos 

de  informações  (query  information)   e  serviços  de  gerenciamento  de  dados 

[FOST01],  dentre outros fatores. Entretanto,  tecnologias como a Internet e World 

Wide Web podem ser utilizadas na criação da infra-estrutura do Grid. As tecnologias 

de Grid complementam as tecnologias atuais de Sistemas Distribuídos, e a infra-

estrutura de Grid deve promover mais funcionalidades do que a Internet. Enquanto 

as  ferramentas  Web  e  Internet  estão  relacionadas  ao  browser e  programas  de 

gerenciamento  de  correio  eletrônico,  as  ferramentas  de  Grid  se  concentram  no 

descobrimento  de  recursos,  gerenciamento  de  dados,  escalonamento  de 

computação, segurança, dentre outros.

Atualmente, a computação de Grid possui uma padronização quanto a sua 

arquitetura e aos protocolos, assim como o relacionamento entre estes. O Open Grid 

Forum [OOF08] é responsável por esta padronização.

 1.1.1 Taxonomia de Computação em Grid

Computação em  Grid pode ser  classificada,  do ponto de vista  do usuário, 

quanto  aos  Sistemas  e  Serviços  Oferecidos.  Os  protocolos  e  as  Interfaces  de 

Programação de Aplicação (em inglês, APIs) são categorizado de acordo com suas 

funções nos sistemas de Grid. Os Sistemas de Grid são divididos  de acordo com 

suas principais atividades [KRAU02], conforme ilustrado na Figura 1, nas categorias 

a seguir:

Grid  de  Processamento  (Computational  Grid)  é  um  Sistema  de  Grid  que 

possui  como objetivo  unir  recursos que estejam dispersos geograficamente  para 

obter uma alta capacidade de processamento.
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Grid de Dados (Data Grid) é um tipo de Sistema de Grid que provê uma infra-

estrutura robusta para armazenamento, transferência confiável e alta disponibilidade 

de dados distribuídos em locais diferentes, podendo ser acessado por uma rede de 

comunicações de forma transparente ao usuário.

Grid  de  Serviços  (Service Grid)  é  uma categoria  de Sistema de Grid  que 

utiliza  recursos  computacionais  para  prover  serviços  que  dificilmente  seriam 

disponibilizados por um único recurso. Como exemplo, pode haver uma simulação 

que necessite utilizar dados que estão distribuídos em diferentes laboratórios (Grid 

de Dados) e necessite dinamicamente de um alto poder de processamento para a 

visualização dos dados (Grid de Processamento). A Grid de Serviços seria utilizada 

para gerenciar os recursos de ambos os serviços de armazenamento e computação 

promovendo a visualização dos dados.

Do  ponto  de  vista  do  usuário  final,  os  serviços  de  Grid  podem  ser 

classificados nas seguintes categorias [BAKE02]:

● Serviços  de  Computação  (Computational  Services):  são  serviços 

disponibilizados para executar tarefas utilizando recursos computacionais. 

● Serviços de Dados (Data Services): provê acesso seguro para os bancos de 

dados  distribuídos  e  o  seu  gerenciamento  como transferência,  replicação, 

dentre outros. O processamento de um conjunto de dados utiliza Serviços 

Computacionais de Grid. A utilização do Serviço de Dados em conjunto com 

os Serviços de Computação é comumente chamado de Grid de Dados.

● Serviços  de  Aplicação  (Application  Services):  tem  como  objetivo  o 
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gerenciamento de aplicações em ambientes de Grid provendo acesso para 

softwares e bibliotecas remotas de forma transparente.

● Serviços  de  Informação  (Information  Services):  busca  extrair  e  apresentar 

dados com significados  utilizado os serviços de computação, de dados e/ou 

de aplicações); 

● Serviços de Conhecimento (Knowledge Services): serviço focado na extração 

de conhecimento.

Com o objetivo de padronizar os protocolos e as Interfaces de Programação 

de Aplicação (APIs), foi proposta a arquitetura apresentada na Figura 2,  [FOST01]. 

Dessa forma, os protocolos e APIs podem ser classificados de acordo com os níveis 

de abstrações utilizados nos Sistemas de Grid.

Estrutura Básica (Fabric) é a camada de nível de abstração mais baixo, onde 

ficam os diversos  recursos  físicos,  como computadores,  instrumentos  científicos, 

rede, sensores e armazenamento.

A camada de Conectividade (Connectivity)provê os principais protocolos de 

comunicação  e  autenticação  para  transações  de  redes  específicas,  como 

transferências de dados.

A camada de recursos (Resource)contém os protocolos de comunicação e 

autenticação  para  a  iniciação,  monitoração  e  controle  das  operações  de 

compartilhamento de recursos.

A  camada  coletiva  (Collective)  contém  protocolos,  serviços  e  APIs  que 

implementam  as  interações  de  um  conjunto  de  recursos.  Os  componentes 

implementados  nessa  camada  não  precisam  se  preocupar  com  os  novos 

componentes de recursos por causa das camadas de conectividade e de recursos.

Na camadas de aplicações podem-se construir componentes sobre as outras 

camadas.
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 1.1.2 Middlewares de Grid

O middleware é uma camada de software entre a camada de aplicação e da 

de  hardware  e  software  de  mais  baixo  nível  que  é  composta  pelos  recursos 

computacionais,  sistemas  operacionais,  rede.  Dessa  forma,  o  desenvolvedor  de 

aplicações não necessita se preocupar com o gerenciamento, com a comunicação 

da camada de mais baixo nível, ou seja, a complexidade existente na interação dos 

recursos de mais baixo nível acaba sendo transparente para o desenvolvedor. 

Middleware  de  Computação  em  Grid  tem  como  objetivo  ocultar  a 

complexidade  da  alocação,  gerenciamento  e  comunicação  de  recursos 

computacionais.

O middleware muito utilizado nos projetos para o desenvolvimento de Grid é o 

Globus [GLOB08]. O Globus Toolkit é um software de código aberto, baseado em 

serviços para a construção do Grid.  Este fornece uma  API e protocolos para a 

criação das aplicações e dos sistemas em Grid.  O Globus é mantido pelo Globus 

Alliance que é composto por diversas insituições acadêmicas.

O  gLite   [GLIT08]  é   um  middleware para  a  construção  de  sistemas  e 

desenvolvimento  de  aplicações  em  Grid.  É  mantido  principalmente  pelo  EGEE 

(Enabling Grids for E-sciencE) da União Européia.
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OurGrid  [ANDRA03]  e  InteGrade  [GOLD04]  são  middlewares brasileiros 

relacionados à computação oportunista em Grid. O objetivo destes é aproveitar o 

tempo ocioso dos recursos para executar alguma aplicação.  Outros  middlewares 

podem ser vistos em [ASAD05].

 1.2 GERÊNCIA DE RECURSOS E ESCALONAMENTO DE TAREFAS

O gerenciamento de recursos possui uma grande influência no desempenho 

dos sistemas, sendo usado em diversos ambientes computacionais. É responsável 

por prover mecanismos com os quais os consumidores e provedores de recursos 

possam interagir atendendo a uma determinada política [CASA88]. Os consumidores 

precisam de recursos que satisfaçam os seus objetivos, os provedores oferecem os 

recursos de acordo com seus requerimentos e o gerenciador de recursos procura 

interligá-los buscando performance e eficiência. 

Em ambientes de Computação em Grid, os recursos gerenciados podem ser 

processadores,  largura  de  banda,  dispositivos  de  armazenamento  de  dados  e 

serviços.  Esses   recursos  podem  ser  heterogêneos,  distribuídos  em  diferentes 

organizações  virtuais,  com  diversas  políticas  de  utilização  [FOST01].  Essas 

características,  atribuídas em larga escala, implicam em dificuldades, tais como na 

obtenção de informações dos recursos, preocupação com segurança, respeito às 

diferentes políticas administrativas que estão sendo utilizadas. 

No Grid,  várias aplicações são executadas simultaneamente e os recursos 

são compartilhados. As aplicações procurarão utilizar as informações atuais do Grid 

para  otimizar  sua  execução.  Para  o  alcance  de  uma boa  performance  do  Grid, 

escalonamento é fundamental [BERM98].

O termo escalonamento (scheduling) reporta-se à alocação do ponto de vista 

do consumidor  e  o  termo alocação de recursos (resource allocation)  atribui-se à 

alocação do ponto de vista do provedor [CASA88].

10



 1.2.1 Taxonomia dos Sistemas Distribuídos

Casavant e Kuhl [CASA88] propõem uma taxonomia para escalonamento em 

sistemas distribuídos, conforme a Figura 3 .

Segundo [CASA88],  no nível mais alto, distingue-se o escalonamento local e 

global. O escalonamento local atribui intervalo de tempo de um único processador, 

enquanto  o  global  refere-se  a  onde  (em  qual  processador)  o  processo  será 

executado1.

O  nível  abaixo  do  global  é  subdividido  em  escalonamentos  estático  e 

dinâmico.  No  escalonamento  estático,  as  decisões  do  escalonamento  são 

determinadas a priori. No escalonamento dinâmico, as informações dos recursos e 

das tarefas são variadas, e as decisões do escalonamento não são determinadas a 

priori, mas sim, no momento que antecede a execução.

1 A taxonomia proposta por [CASA88] não leva em conta os processadores com mais de um núcleo 
(multicore).
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O  escalonamento  dinâmico  é  aplicado  quando  as  tarefas  chegam 

dinamicamente e há dificuldade de estimar o custo das aplicações. É necessário 

coletar informações dos estados dos recursos para se fazer uma estimativa. Depois 

é  feito  o  processo  de decisão determinando  em qual  recurso  a  tarefa  deve  ser 

executada [DONG06].

O escalonamento estático pode ser Ótimo ou Sub-ótimo. O escalonamento 

Ótimo  pode  ser  utilizado  quando  se  conhece  bem  o  estado  do  sistema  e  os 

recursos, e quando é possível,  computacionalmente, utilizar o critério de seleção 

adotado.  Em  alguns  casos,  quer-se  minimizar  o  tempo  de  execução  de  um 

processo, maximizar a utilização de um recurso, ou maximizar o número de tarefas 

processadas por unidade de tempo (throughput) do sistema. Entretanto, é inviável 

computacionalmente descobrir a melhor solução, podendo-se aplicar uma solução 

sub-ótima para  o problema.  O escalonamento  Aproximado é satisfeito  quando é 

encontrada  uma  boa  solução,  podendo-se  utilizar  algumas  métricas  para  sua 

otimização.  No  escalonamento  Heurístico,  as  suposições  são  baseadas  no 

conhecimento a prévio do processo e das características do sistema.

No  escalonamento  dinâmico,  as  suposições  são  feitas  com  pouco 

conhecimento a priori, sendo também  desconhecido o ambiente onde o processo 

será executado. Enquanto no escalonamento estático a decisão é realizada antes do 

processo ser executado, no dinâmico as decisões são tomadas posteriormente, já 

com o ambiente em execução.

No  subtipo  do  escalonamento  dinâmico,  têm-se  o  escalonamento  não-

distribuído, se a tarefa pode ser realizada em um único processador, e  o distribuído, 

se  a  tarefa  pode  ser  distribuída  fisicamente  entre  mais  de  um  processador. 

Atualmente, o escalonamento não-distribuído pode ser aplicado a um computador 

moderno, que contém um ou mais processadores ou núcleo de processamento. 

O escalonamento distribuído  pode ser  aplicado para  vários computadores, 

podendo  ser  subdividido  em  Cooperativo,  quando  os  componentes  distribuídos 

colaboram entre  si,  e  o  Não-cooperativo,  quando os  processos tomam decisões 

independentemente dos resultados dos outros. O cooperativo é subdividido em Sub-

ótimo  e  Ótimo,  com  Aproximação  e  Heurística,  que  foram  mencionados 

anteriormente.
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Casavant e Kuhl [CASA88] mencionam outras características que o sistema 

de escalonamento podem ter:

● Adaptativo  X  Não-adaptativo:  sistemas  adaptativos  são  baseados  em 

algoritmos  e  parâmetros   que  alteram  sua  política  de  acordo  com  o 

comportamento dinâmico do sistema. Por exemplo, os pesos dos parâmetros 

podem variar para uma tomada de decisão. Nos sistemas não-adaptativos, o 

mecanismo  de  controle  não  necessariamente  mudam  com  base  nas 

atividades  do  sistema.  Assim,  os  pesos  dos  parâmetros  permanecem  os 

mesmos.  No  escalonamento  adaptativo,  os  algoritmos  e  os  parâmetros 

usados  para  implementar  a  política  de  escalonamento  podem  mudar 

dinamicamente de acordo com o comportamento atual e anterior do sistema ;

● Balanceamento de Carga: o objetivo desta característica é tentar manter um 

equilíbrio  de  cargas  entre  os  processadores,  fazendo  com  que  os 

processadores tenham aproximadamente a mesma taxa de trabalho para ser 

processada. 

Em [SCHO02],  Schopf  define  o  escalonamento  em Grid  (Grid  Scheduling) 

como o  processo  de  tomar  decisões  envolvendo  recursos  de  diversos  domínios 

administrativos.  A diferença  entre  Grid  Scheduler  (ou  broker)  e  Local  Resource 

Scheduler, é que o Grid Scheduler não é proprietário dos recursos locais e não tem 

controle sobre eles.  Dessa forma, este não possui  informações precisas sobre a 

utilização  dos  recursos.  Tipicamente,  um  Sistema  de  Informação  do  Grid  (Grid 

Information  System  -  GIS)  contém  informações  dos  recursos  locais,  como  por 

exemplo,  sistema operacional e quantidade de memória. O Grid Scheduler obtém 

as informações dos recursos locais fazendo consulta aos GIS. 

O  escalonamento  de  tarefas  envolve  três  fases  [SCHO02]:  (Fase  1) 

descobrimento do recurso, (Fase 2) seleção do sistema e (Fase 3) execução da 

aplicação, conforme a Figura 4.
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A primeira fase, Descoberta dos Recursos,  consiste em descobrir quais os 

recursos estão disponíveis para  um determinado usuário, sendo subdividida em três 

passos: (Passo 1) Autorização, que verifica a quais recursos o usuário tem acesso 

para a submissão de uma aplicação (conjunto de tarefas); (Passo 2) Definição de 

Requerimentos  da  Aplicação,  que  averigua  quais  são  os  requerimentos  para  a 

submissão  da  aplicação  -  quantidade  de  memória,  sistema  operacional,  dentre 

outros  -;  (Passo 3):  Filtragem dos Requerimentos,  que retorna quais  recursos o 

usuário tem acesso e quais deles atendem aos requisitos da aplicação.

A segunda fase, Seleção do Sistema, seleciona qual recurso (ou conjunto de 

recursos) será destinado para a aplicação. Esta fase envolve dois passos: (Passo 4) 

Reunião  das  Informações  Dinâmicas,  que,  a  partir  das  informações  disponíveis, 

procura detalhes sobre as informações dinâmicas dos recursos, e os modos como 

os usuários pode acessá-las; (Passo 5) Seleção do Sistema: escolhe o recurso para 

a aplicação a partir das informações reunidas do Passo 4.

A terceira fase é a Execução da Aplicação, a qual é subdividida em 5 passos: 

(Passo 6) passo opcional, responsável pela reserva avançada dos recursos; (Passo 

7) Submissão da Aplicação, a partir  da seleção dos recursos feito anteriormente; 
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(Passo 8) Preparação das Tarefas, que contém as ações necessárias para executar 

a aplicação; (Passo 9) Monitoramento do Progresso, afim de que o usuário possa 

saber o andamento da execução ou fazer o reescalonamento (retornar para o Passo 

4) caso não se verifiquem progressos significativos; (Passo 10) na Finalização da 

Aplicação,  o  usuário  precisa  ser  notificado;  (Passo  11)  o  último  passo  está 

relacionado à Limpeza das Tarefas, ou seja, à transferência dos resultados para o 

usuário,  remoção  do  ambiente  temporário  (variáveis  ambiente,  arquivos),  dentre 

outros.

 1.2.2 Algoritmos

O escalonamento de tarefas pode ser feito baseado em requisitos, tais como 

a  quantidade  de  memória,  de  processamento,  qualidade  de  serviço,  largura  de 

banda da rede, quantidade de computadores, tipo do sistema operacional, topologia 

da rede, tipo de memória (compartilhada ou distribuída), dentre outros.

No escalonamento de processos, em um sistema operacional, o escalonador 

pode selecionar os processos que estão na memória para o processador, os que 

estão na área de swap, os que vão consumir menos tempo de processamento, ou os 

processos que tiverem prioridades mais altas. Podemos citar algoritmos como FCFS 

(First Come, First Served), onde o primeiro processo a chegar é o primeiro a ser 

encaminhado  para  o  processamento  e  RR  (Round-Robin)  que  fornece  uma 

quantidade  de  tempo  do  processador  para  cada  processo,  permitindo  assim  o 

compartilhamento de tempo (time-sharing).

Em Sistemas Distribuídos, uma característica importante no escalonamento é 

saber para qual recurso a tarefa será encaminhada. Isto envolve características dos 

processos, como de uso intensivo de computação (CPU) ou de E/S; da rede, como 

largura de banda; dos recursos, a exemplo da quantidade de memória, capacidade 

de processamento, quantidade de recursos; dos softwares a serem utilizados, como 

sistema operacional, aplicações, compiladores. Em geral, o cliente solicita recursos 

ao escalonador, e este indica quais  recursos aquele cliente pode utilizar. Algoritmos 

como FCFS e RR também podem ser adotados.

Em Grid, devido à quantidade de recursos e às políticas administrativas, faz-
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se necessária a utilização de dois tipos de escalonamento: de tarefas, responsável 

por  escalonar  a  tarefa  a  uma  organização,  e  de  recursos,  responsável  por 

escalonar  as  tarefas  que  foram  repassadas  às  organizações  para  os  devidos 

recursos. Em escalonamento de recursos (ou alocação de recursos), também pode-

se utilizar  algoritmos FCFS e RR.

Em  Grid,  o  escalonamento  de  tarefas  é  mais  complexo  do  que  o 

escalonamento de recursos, devido às poucas informações que podem ser obtidas 

dos escalonadores de recursos. É mais difícil tentar prever o tempo de execução de 

uma determinada tarefa, pois a tarefa será executada de acordo com a política de 

gerenciamento de recursos adotada naquela organização. 

No próximo tópico detalhem-se os algoritmos de escalonamento em Grid.

 1.3 ESCALONAMENTO EM GRID

Diversos desafios de escalonamento em Grid, assim como alguns algoritmos, 

são apresentados em [DONG06; ZHU03; ANDRI03], no qual este capítulo se baseia.

A heterogeneidade dos recursos é um dos desafios citados.  Além disso, a 

interconexão de computadores em rede com a utilização de diversos protocolos e 

também  as  diferentes  larguras  de  banda  entre  eles  são  alguns  exemplos.  Os 

computadores que compõem o Grid possuem diferentes configurações, seja no nível 

do  hardware,  como  por  exemplo  a  quantidade  de  memória,  capacidade  de 

processamento,  quantidade de  processadores,  seja  no  nível  de  software,  como 

diferentes  sistemas  operacionais,  sistemas  de  arquivos,  aplicativos  de 

gerenciamento, aplicações dos usuários. Esta diversidade aumenta a complexidade 

do escalonamento.

Outro desafio está relacionado à autonomia. As instituições possuem suas 

próprias  políticas  de  escalonamento  dificultando  a  predição  da  tarefa  em  um 

determinado  domínio.  A  prioridade  que  a  instituição  determina  para  as  tarefas 

também influencia no tempo de espera e de execução da tarefas. Os escalonadores 

de  Grid  podem  não  ter  todas  as  informações  dos  recursos,  o  que  dificulta  um 

escalonamento efetivo.

O  dinamismo  do  Grid implica  outro  desafio.  Pelo  fato  das  instituições 
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controlarem os próprios recursos, estes podem ficar temporariamente indisponíveis 

ou semi-disponíveis para o seu uso no Grid. Um computador pode ficar indisponível 

durante um determinado tempo não estabelecido previamente, a largura de banda 

disponível pode variar com o tráfego da rede, ou seja, como os recursos não são 

dedicados,  as  informações  sobre  os  recursos  tornam-se  dinâmicas,  e  o 

escalonamento, mais complexo.

Nos sistemas tradicionais, as aplicações normalmente estão localizadas no 

mesmo domínio, assim como, os dados de entrada/saída. Em Grid, os dados de 

entrada podem estar em um domínio, a aplicação que irá executa-los em outro, e a 

saída gerada por essa aplicação pode necessitar ser armazenada em outro domínio. 

Transferências de volumes muito grandes de dados implica em tempo e consumo do 

recursos, sendo necessário um outro tipo de solução, como por exemplo, escalonar 

as aplicações para o domínio onde estão localizados os dados. Esse tipo de decisão 

dificulta ainda mais o escalonamento no ambiente de Grid.

 1.3.1 FUNÇÕES OBJETIVO (OBJECTIVE FUNCTIONS)

Os dois maiores grupos Computação de Grid são chamados de consumidores 

de  recursos,  que  submetem  as  aplicações,  e  provedores  de  recursos,  que 

compartilham os  recursos  e  cada  grupo  possuem diferentes  motivações  quando 

entram  no  Grid  [DONG06].  Essas  motivações  são  representadas  por funções 

objetivo (objective functions) em escalonamento. Os usuários do Grid se preocupam 

mais com a eficácia da aplicação, enquanto os provedores de recursos, geralmente 

se preocupam com a eficácia dos recursos. Nesta lógica, funções objetivo podem 

ser divididas em  centrada na aplicação (application centric) e  centrada no recurso 

(resource centric), conforme a Figura 5.
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Os algoritmos de escalonamento que têm como foco as funções objetivo de 

escalonamento  centrada  na  aplicação buscam  otimizar  a  performance  de  cada 

aplicação. O makespan é o tempo gasto entre o início da primeira tarefa e o final da 

última  tarefa.  Trata-se  de  uma  métrica  utilizada  no  escalonamento  centrado  na 

aplicação.  Outra  medida que pode ser  utilizada é o  custo econômico,  o  qual  se 

baseia nos modelos econômicos.  A função objetivo que possui esse intuito utiliza o 

tempo e o custo financeiro  como principais  medidas.  A dificuldade deste tipo de 

função  está  relacionada  à  composição  de  missões  e  à  necessidade  que  o 

escalonador possui de se adaptar ao ambiente (escalonamento adaptativo). 

Os  algoritmos  de  escalonamento  que  adotam  a  função  objetivo de 

escalonamento  centrada  no  recurso tem como finalidade otimizar  a  eficácia  dos 

recursos.  Os  objetivos  centrados  no  recurso  normalmente  relacionam-se  à 

utilização,  como por  exemplo,  throughput que  é  a  capacidade  de  processar  um 

número de aplicações  em um  determinado período de tempo;  utilização que é a 

porcentagem de tempo que os recursos estão ocupados. Os modelos econômicos 

são  introduzidos  em  computação  de  Grid,  o  proveito  econômico,  que  são  os 

beneficios  econômicos  que  os  provedores  de  recursos  oferecem  para  que  os 

usuários do Grid submetam suas aplicações para os seus recursos, está relacionado 

a política de gerenciamento dos recursos.
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Figura 5: Funções Objetivas [DONG06]. Tradução própria.



 1.3.2 ESCALONAMENTO ADAPTATIVO

O escalonamento adaptativo utiliza algoritmos e parâmetros dinâmicos, que 

são escolhidos de acordo com o estado dos recursos no passado, presente e/ou 

uma previsão para o futuro [DONG06]. O escalonamento adaptativo em Grid pode 

ser  voltado para  a  adaptação dos recursos (resource  adaptation),  adaptação da 

performance dinâmica (dynamic performance adaptation) ou adaptação da aplicação 

(application adaptation), conforme apresentado na Figura 6.

Adaptação  dos  recursos tem  como  objetivo  descobrir  e  selecionar  um 

conjunto de recursos para a aplicação focando-se no aumento de desempenho, por 

exemplo,  makespan, ou  na  redução  de  custo  [DONG06].  A  adaptação  da 

performance dinâmica modifica as políticas de escalonamento e reescalonamento, 

distribuindo a carga de trabalho (workload), de acordo com modelos de performance 

em aplicações específicas,  encontrando um número certo de recursos a ser usado. 

Na adaptação da aplicação, as aplicações se auto escalonam sem precisar de outra 

aplicação para escaloná-la;  dessa forma, cada escalonador é incluído na própria 

aplicação. 
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Figura 6: Taxonomia para algoritmos de escalonamento adaptativos [DONG06]. 
Tradução própria.



 1.3.3 DEPENDÊNCIA DE TAREFAS DA APLICAÇÃO

As relações entre as tarefas de uma aplicação podem ser consideradas como 

dependentes ou independentes [DONG06], conforme a Figura 7,  tendo impacto no 

projeto  do  algoritmo  de  escalonamento.  Tarefas  Dependentes  significa  que  uma 

determinada  tarefa  só  pode  ser  iniciada  depois  que  todas  as  suas  tarefas  pais 

tenham sido  terminadas.  As  tarefas  independentes  são  aquelas  que  podem ser 

executadas sem a necessidade de que outra tenha sido finalizada.

 1.3.3.1 Escalonamento de tarefas independentes

Os algoritmos de escalonamento com de tarefas independentes podem ser 

classificadas  como  estáticas  ou  dinâmicas,  conforme  a  Figura  7.  Os  algoritmos 

estáticos [DONG06] podem estimar a performance das tarefas nos recursos para 

tomar as decisões de escalonamento.  O MET (Minimum Execution Time) é uma 

heurística que determina o recurso para  tarefa de acordo com o melhor tempo de 

execução esperado para a tarefa. Dessa forma, a tarefa recebe a melhor máquina 

para  ser  executada.  O  MCT (Minimum  Completion  Time)  é  uma  heurística  que 

seleciona o recurso para o qual o tempo de finalização da tarefa é mais rápido. 
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Figura 7: Taxonomia de dependência de tarefas para algoritmos de escalonamento 
em Grid [DONG06]. Tradução própria.



O MaxMin [DONG06, CASA00] é uma heurística que aloca as tarefas com 

maior carga para os recursos com maior capacidade de processamento. Inicialmente 

todas tarefas estão sem mapeamento; encontra-se o conjunto de menor MCT de 

cada tarefa,  ou seja,  encontra-se em qual máquina a tarefa é executada em um 

menor período de tempo. Deste conjunto, o maior MCT é selecionado, selecionando-

se, dessa forma, a tarefa com maior carga.  Submete-se, por fim, a tarefa para  a 

máquina mapeada. Esses passos são repetidos eliminando-se as tarefas que foram 

submetidas.

XSufferage  [CASA00;  SANT04;  DONG06]  é  uma  heurística  baseada  no 

Sufferage. A idéia do Sufferage [CASA00; SANT04; DONG06] é determinar o quanto 

a  tarefa  seria  prejudicada  caso  não  fosse  escalonada  para  o  recurso  que  a 

executaria de forma mais eficiente. O valor do prejuízo  é determinado pela diferença 

do  melhor  MCT com  o  segundo  melhor  MCT.  A heurística  XSufferage  utiliza  o 

conceito de domínio para determinar o melhor tempo para a execução da tarefa, e 

também considera a transferência dos dados  de entrada da tarefa para o cálculo 

dos tempos de execução da tarefa.

Existem  algoritmos  de  escalonamento  que  não  utilizam  estimativas  de 

performance, mas sim  a idéia de replicação. O Workqueue with Replication (WQR) 

[PARA03;  DONG06]  é  um  algoritmo  dinâmico  para  escalonamento  de  tarefas 

independentes que não necessita das informações dos recursos. O WQR é uma 

versão  aprimorada  do  WQ  [PARA03]  com  a  inclusão  da  utilização  de  réplicas. 

Quando um recurso está ocioso e todas as tarefas já estão alocadas, são criadas 

réplicas das tarefas originais que são submetidas para os recursos ociosos. Quando 

a tarefa original termina, as suas réplicas são finalizadas. No caso em que uma das 

réplicas  termina  antes  da  tarefa  original,  são  finalizadas  as  outras  réplicas  e  a 

própria  tarefa  original.  Assim,  novos  recursos  são  liberados.  A  avaliação  da 

disponibilidade  dos  recursos  é  feita  dinamicamente.  O  WQR é  dinâmico  pois  o 

escalonamento das tarefas replicadas é feito enquanto a tarefa original ainda está 

em execução.
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 1.3.3.2 Escalonamento Tarefas dependentes

O  escalonamento  com  tarefas  dependentes  normalmente  utiliza  o  Grafo 

Acíclico  Direto  (Direct  Acyclic  Graph –  DAG)  para  determinar  a  ordem  de 

precedência das tarefas. É possível utilizar o peso nos nós para se determinar o 

custo  da  tarefa,  e  nas  arestas,  para  se  determinar  o  custo  de  comunicação 

[DONG06].  A  ordem  de  precedência  das  tarefas  dependentes  são  também 

chamadas de workflow.

A utilização do workflow em Grid está relacionada a dois problemas: (a) como 

as  tarefas  do  workflow são  escalonadas  (Grid  Workflow  Generator)  e  (b)  como 

submeter  as  tarefas  sem modificar  a  ordem destas  no  workflow (Grid  Workflow 

Engines) [DONG06]. 

Commodity Grid (CoG) [COG00] e DAGMan [DAGM08]  são exemplos de 

ferramentas utilizadas em ambientes de workflow para Grid. Estas são (ou possuem) 

um conjunto de APIs que podem ser utilizadas para  o mapeamento das tarefas aos 

recursos.  Nenhum  dos  dois  considera  a  otimização  das  estratégias.  As  tarefas 

descritas no DAGMan são submetidas em Grid utilizando o Condor-G [DONG06]. 

Pegasus  [DEEL04],  ICENI  [MCGO04],  ASKALON  [WIEC05]  e  GridFlow 

[CAO03] são exemplos de ferramentas utilizadas em gerador de workflow para Grid. 

Outras ferramentas de workflow podem ser vistas em [YU05].

O escalonamento estático é subdividido em algoritmos de lista,  clustering e 

baseado em duplicação, conforme a  Figura 7.  Nas heurísticas em lista as tarefas 

são marcadas por prioridades e ordenadas na lista de acordo com a grandeza de 

sua  prioridade.  As  prioridades  são  definidas  de  acordo  com  o  algorito. 

Heterogeneous Earliest-Finish-Time (HEFT) e  Fast Critical  Path (FCP) [DONG06] 

são exemplos de algoritmos de lista. 

Os algoritmos baseados em duplicação possuem o objetivo de minimizar o 

makespan através  da  duplicação  das  tarefas  em  diferentes  recursos.  Como 

exemplo, tem-se o TDS (Task Duplication-Based) para ambientes homogêneos e o 

TANH (Task Duplication-Based scheduling Algorithm for Network of Heterogeneous 

System) para ambientes heterogêneos [DONG06].

Uma forma de diminuir o custo de comunicação entre as tarefas de um DAG 
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consiste em agrupar tarefas que possuem comunicação intensiva entre si (primeira 

fase), marcando-as para o mesmo recurso (segunda fase). Este tipo de heurística é 

denominada  como  clustering.  Dominant  Sequence  Clustering (DSC)  e  CASS-II 

[DONG06]  são  exemplos  de  algoritmos  de  clustering da  primeira  fase,  sendo 

balanceamento  de  cargas  (Load  Balancing  -  LB),  minimização  do  tráfego  de 

comunicação  (Communication  Traffic  Minimization,  CTM)   e  randômico  (RAND) 

exemplos da segunda fase [DONG06]. 

A performance dos recursos pode mudar com o tempo devido ao dinamismo 

existente no  Grid. O dinamismo da performance está relacionado normalmente ao 

término  das  tarefas  que  compartilham  o  mesmo  recurso.  Algoritmos  dinâmicos, 

como  pM-S e  Dynamic Level  Scheduling (DLS) [DONG06],  podem ser  utilizados 

para solucionar este tipo de problema.
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 2 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO DE ESCALONAMENTO

Uma infraestrutura em Grid é necessária para a implementação e análises do 

comportamento  dos  algoritmos  de  escalonamento  em  Grid.  Normalmente,  uma 

infraestrutura de testes (test-beds) real possui os seguintes empecilhos [MURS02]: 

(a) não são todas as pessoas que possuem acesso a uma infraestrutura de testes e 

nem todas as universidades oferecem este tipo de infraestrutura; (b) a criação de um 

ambiente  de  testes  necessita  de  recursos,  despende  muito  tempo  e  os  testes 

acabam se limitando à infraestrutura local;  (c) a análise de várias estratégias de 

escalonamento  requer  diversos  testes  com  diferentes  recursos  e  quantidade  de 

usuários;  (d)  a  execução  de  tarefas  podem  consumir  bastante  tempo;  (e)  a 

infraestrutura de testes real não oferece suporte à repetição e controle do ambiente 

para  a  experimentação  e  validação  das  várias  estratégias.  Uma  infraestrutura 

baseada em simulação contorna todos esses problemas descritos. Assim, justifica-

se a utilização de simuladores para o estudo dos algoritmos de escalonamento de 

Grid. 

Existem vários simuladores de Grid, como Brick [SULI04], SimGrid  [CASA08, 

SULI04],  MicroGrid  [SULI04],  MONARC [LEGR00]  e  GridSim [BUYY02;  SULI07]. 

MONARC (Models  of  Networked  Analysis  at  Regional  Center)  não  é  mantido  e 

disponibilizado  atualmente.  Uma  comparação  do  Brick,  MicroGrid,  SimGrid  e 

GridSim é apresentada em [SULI04].

Neste trabalho, utilizou-se o GridSim devido à sua simplicidade na instalação, 

documentação detalhada, por está sendo mantido e disponibilizado. O ambiente de 

simulação de escalonamento tem o objetivo de fornecer uma  infraestrutura para a 

implementação  dos  algoritmos  de  escalonamento  de  tarefas  e  simular  o  seu 

comportamento  em  diversos  cenários.  Um  sistema  que  permite  a  criação  do 

ambiente de simulação é o GridSim. Alea e GSSIM são exemplos ambientes de 

simulação  baseados  nesse  sistema.  O  CEGSE  foi  desenvolvido  em  virtude  da 

necessidade de um ambiente que fornecesse métricas e gráficos do comportamento 

do escalonamento das tarefas e da alocação dos recursos.

Nas  próximas  seções,  serão  apresentados  o  GridSim,  os  ambientes  de 

simulação baseados no GridSim e o CEGSE.
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 2.1 GRIDSIM

O GridSim é um simulador que permite modelar diferentes entidades de Grid 

tais  como  usuários,  recursos,  brokers de  recursos  (escalonadores)  para  o 

desenvolvimento  e  validação  dos  algoritmos  de  escalonamento,  eliminando  a 

necessidade de criação de uma infra-estrutura física [BUYY02; SULI07]. Gridsim é 

baseado no SimJava, um simulador de eventos desenvolvido em Java [SIMJ98].

Este  simulador  permite  modelar  diversos  tipos  de  recursos  heterogêneos, 

como  clusters,  banco  de  dados,  computadores  de  memória  compartilhada.  Os 

recursos podem ser modelados utilizando diferentes políticas de alocação para cada 

domínio, como espaço compartilhado (space-shared) e tempo compartilhado (time-

share). Também é possível desenvolver sua própria política de alocação e utilizá-la 

nesta ferramenta.

O GridSim Possui o suporte a reserva avançada (Advanced Reservation, AR). 

Os recursos são reservados para sua utilização durante um certo período de tempo. 

Isto  permite definir  falhas nos recursos possibilitando simular um ambiente mais 

próximo do real.

É possível definir a arquitetura dos recursos, bem como o sistema operacional 

utilizado. As métricas podem ser definida em MIPS ou SPEC. Os recursos podem 

ser modelados de acordo com a zona de tempo, finais de semana e feriados.

As  tarefas  podem  ser  heterogêneas,  com  diferentes  cargas  e  variados 

tamanhos de arquivo de entrada e saída, permitindo que o tipo de aplicação seja 

mais voltada ao processamento,  entrada/saída ou ambos. A quantidade de tarefas e 

o  intervalo  de  criação  também  podem  ser  definidos.  Vários  usuários  podem 

submeter diferentes tarefas ao mesmo tempo para o mesmo recurso, mas a política 

de alocação é responsável por determinar qual tarefa e em qual tempo o recurso 

será utilizado.

A topologia da rede pode ser especificada, sendo possível definir o  enlace 

entre os recursos e os usuários. O GridSim implementa o Serviço de Informação do 

Grid  (Grid  Information  Service,  GIS)  cuja  função  é  obter  informações  sobre  os 

recursos, podendo assim, simular múltiplas organizações virtuais.

O GridSim permite a simulação de Grid de Dados (Data Grid), tendo como 
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funcionalidades  a  replicação  de  dados,  overhead de  E/S  do  disco,  traços  de 

execução (trace) baseado em carga de trabalho reais (workload), consulta de dados,  

dentre outros. 

 2.1.1 Arquitetura do GridSim

A primeira  arquitetura  proposta  para  o  GridSim  [BUYY02]  é  dividida  em 

camadas. A primeira camada está relacionada à Máquina Virtual Java (Java Virtual 

Machine – JVM),  sendo responsável  pela portabilidade em sistemas com um ou 

mais processadores. 

A segunda camada contém uma infra-estrutura  de simulação baseada em 

eventos discretos. A implementação utilizada foi o SimJava [SIMJ98] . Este possui 

entidades que são executadas em  threads.  O comportamento das entidades são 

escritos em Java dentro do método body().  As entidades são conectadas uma à 

outra utilizando portas, e podem comunicar-se enviando/recebendo eventos. Todos 

os  eventos  criados  entram na  fila  Future para  serem processados  pelo  método 

process_event().  Caso  a  entidade  esteja  ocupada,  esse  evento  entra  na  fila 

Deferred.  A  classe  responsável  por  coordenar  as  threads e  os  eventos  é  a 

Sim_System. As entidades podem utilizar alguns métodos dentro do método body() 

para definir  o seu comportamento: (a)  sim_schedule(),   para enviar um evento a 

outra  entidade;  (b)  sim_wait(),  para  esperar  que  qualquer  evento  ocorra;  (c) 

sim_wait_for(),  a  entidade  espera  até  que  um  determinado  evento  ocorra;  (d) 

sim_hold(), responsável por adiantar o tempo da simulação.

A terceira camada está relacionada ao núcleo do GridSim. Nesta camada são 

modelados e simulados os recursos (entidades), permitindo a criação de máquinas 

com um único processador,  múltiplos processadores com memória compartilhada 

(Symmetric MultiProcessing – SMP) ou cluster. Também define o comportamento da 

rede,  e  a  reserva  das  máquinas,  assim  como  a  política  de  escalonamento 

(Time/Space shared). Esta camada é responsável pelo serviço de informações, o 

gerenciamento da tarefa, a alocação dos recursos, além das estatísticas geradas 

durante  a  simulação.  Também oferece  ferramentas  necessárias  para  que  sejam 

criadas as entidades em um nível mais alto. 
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A quarta  camada refere-se aos escalonadores (ou brokers de recursos do 

Grid).  A terceira  camada do GridSim oferece a infra-estrutura para que a quarta 

camanda possa implementar os escalonadores e os algoritmos de escalonamento. 

Em [BUYY02], é apresentada uma simulação com a implementação de um broker de 

recurso econômico, chamado Nimrod-G.

Na quinta camada definem-se as configurações do ambiente de simulação de 

Grid.  São definidos os requerimentos do usuário, tais como quantidade de tarefas, 

tamanho das tarefas, freqüência de criação das tarefas, arquivos de entrada/saída, 

recursos necessários para  a  execução das tarefas,  a largura de banda entre  o 

usuário  e  os  recursos.  A configuração  dos  recursos  inclui  informações,  como  a 

quantidade de recursos, a quantidade de máquinas para cada recurso, o número de 

processadores para cada máquina, a largura de banda, o tipo de política e o custo 

para  utilização do recurso, dentre outros. A topologia da rede, reserva avançada de 

recursos, falha dos recursos, juntamente com outras características, também são 

definidos nessa camada.

 2.1.2 Entidades do GridSim

Cada  entidade  no  GridSim  está  relacionada  a  uma  thread.  Durante  a 

simulação o GridSim cria várias entidades, que são executadas em paralelo na sua 

própria thread. Essa característica permite simular diferentes fusos horários para os 

recursos, como também o enlace de rede entre os recursos. A simulação baseada 

no  GridSim  pode  conter  as  entidades  usuários,  recursos,  brokers,  serviço  de 

informação, estatísticas e rede baseada em E/S. 

O usuário de Grid é representado pela entidade User, permitindo que sejam 

definidos os tipos de tarefas criadas, a estratégia de otimização de escalonamento, a 

freqüência de criação de tarefas, e outras determinações.

 Os usuários são conectados ao  broker,  para que suas tarefas possam ser 

executadas.  Cada  usuário  submete  sua  tarefa  para  ao  broker,  que   obtém 

dinamicamente a lista de recursos disponíveis e escalona as tarefas dos usuários. 

Nesta  entidade,  os  algoritmos  de  escalonamento  de  tarefas  podem  ser 

implementados.
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Vale ressaltar que o ambiente de Grid e o escalonador são implementados em 

Java pelo  desenvolvedor  do  ambiente  de  simulação,  podendo ser  projetados  e 

implementados de diversas maneiras.

As entidades de recursos do Grid possuem como característica o número de 

processadores por máquina, o custo financeiro de processamento, a velocidade de 

processamento,  a  política  interna  de escalonamento  (ex.:  space-shared ou time-

shared), dentre outras. A velocidade dos recursos pode ser configuradas em MIPS 

ou SPEC.

O Serviço de Informação do Grid disponibiliza os serviços registrados do Grid 

e os recursos que deles fazem parte. 

As trocas de informações entre as entidades do GridSim ocorrem através das 

entidades Entrada e Saída. Estas são utilizadas para estabelecer um enlace de rede 

entre as demais entidades. Tal característica permite modelar a conexão full duplex e 

comunicações paralelas entre vários usuários.

 2.1.3 Arquitetura do GridSim 4.1

O GridSim, versão 4.1, incorporou uma extensão com o intuito de simular Grid 

de Dados, modificando a sua arquitetura inicial [SULI07], conforme apresentado na 

Figura 8. 

As camadas 1 e 2 da arquitetura antiga foram unidas dando origem à camada 

Núcleo  de  Simulação  SimJava.  Essa  nova  camada  é  baseada  no  SimJava2.  A 

camada 3 foi desmembrada em Elementos do Núcleo (Core Elements) e Grid de 

Computação  (Computational  Grid).  Elementos  do  Núcleo  é  a  nova  camada  2, 

responsável por modelar os elementos da infra-estrutura distribuída, os recursos do 

Grid, tais como  cluster,  enlaces de rede e repositório de armazenamento. Nessa 

nova arquitetura, foi acrescentado o  Grid de Dados. As novas camadas 3 e 4 são 

responsáveis pela modelagem e simulação de Grid de Computação e de Dados, 

respectivamente. O serviço de informação do Grid e gerenciamento de tarefas são 

comuns  às  duas  camadas.  As  duas  últimas  camadas,  Escalonadores  (ou  Grid 

Broker  Resource)  e  a  de  configuração do ambiente  em Grid  continuam com as 

mesmas finalidades.
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 2.2 AMBIENTES DE SIMULAÇÃO BASEADOS NO GRIDSIM

O  GridSim  oferece  uma infra-estrutura  para  desenvolver  um ambiente  de 

simulação  em  Grid.  Entretanto,  é  necessário  criar  um  ambiente  de  Grid  para 

implementar  os  algoritmos  de  escalonamento,  ou  seja,  é  preciso  projetar  e 

implementar  o  usuário  e  o  broker,  além  de  configurar  as  características  dos 

recursos. 

Alea (Grid Scheduling Simulation Enviroment) [KLUS07] é um ambiente de 

simulação, baseado no GridSim, para simular diversos problemas de escalonamento 

relacionado  a  computação  em  Grid.  Além  de  testar  o  comportamento  dos 

escalonadores de Grid, o Alea fornece o ambiente para projetar tais escalonadores, 

com diversas técnicas de escalonamento. O programa é distribuído sob a licença 

LGPL (GNU Lesser General Public License).

As novas funcionalidades oferecidas pelo Alea são implementadas em novas 

classes  a  partir  da  herança  das  classes  do  GridSim.  Alea  implementa  novas 
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Figura 8: Nova arquitetura do GridSim, com Grid de Dados [SULI07]. Tradução 
própria.



entidades,  como  sistema  de  submissão  de  tarefas,  escalonador  centralizado   e 

recurso do Grid. 

O sistema de submissão de tarefas é responsável por armazenar as tarefas 

antes e depois delas terem sido executadas e se comunica com o escalonador para 

se obter a estratégia de escalonamento a ser utilizada e para poder se submeter a 

tarefa ao recurso.  O gerador  de tarefas faz parte  do sistema de submissão e é 

utilizado para gerar as tarefas de acordo com a distribuição estatística (uniforme ou 

normal). 

O  escalonador  centralizado  é  responsável  pela  geração  da  estratégia  de 

escalonamento,  assim  como  sua  otimização.  É  composto  de  três  partes:  (a)  a 

primeira é responsável pela comunicação com o sistema de submissão de tarefas; 

(b) a segunda armazena informações sobre os recursos do Grid, como as tarefas 

que  estão  sendo  executadas  ou  que  foram  escalonadas.  Informa,  também,  o 

makespan,  atraso,  dentre  outros  valores;  (c)  a  terceira  parte  implementa  os 

algoritmos de escalonamento.

O esquema de comunicação entre as entidades do Alea é descrito como: (a) o 

Sistema de Submissão de Tarefa  cria a tarefa e envia a descrição da mesma para o 

Escalonador; (b) o Escalonador responde ao Sistema de Submissão de tarefas com 

as informações do escalonamento geradas pelo algoritmo escolhido; (c) ao receber 

essas informações, o Sistema de Submissão de Tarefa envia a tarefa para o recurso 

selecionado;  (c)  O Recurso do Grid aceita a tarefa,  executa-a e retorna a tarefa 

finalizada para o Sistema de Submissão de Tarefa; (d) este último recebe a tarefa e 

envia  uma mensagem de reconhecimento para o Escalonador;  (e)  ao receber  a 

mensagem, o Escalonador, finalmente, atualiza suas informações internas sobre o 

recurso utilizado.

GSSIM (Grid Scheduling SIMulator) [KURO07], também é um ambiente de 

simulação baseado no GridSim. Seu objetivo é fornecer uma infra-estrutura para que 

se possa desenvolver e analisar os algoritmos de escalonamento em ambiente de 

Grid. Possui suporte ao sistema de gerenciamento de  workload para a simulação, 

sendo  aceitos  os   formatos  Standard  Worload  Format  (SWF)  e  Grid  Workload 

Format (GWF). Dispõe, também, de um portal [KURO07] que contém um repositório 

de  algoritmos  de  escalonamento  em  Grid,  descrição  de  recursos,  workloads 
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sintéticos e benchmarks para serem utilizados com o GSSIM.

O GSSIM está em uma camada acima do GridSim e fornece as interfaces 

Provider e Grid Broker para que sejam desenvolvidos algoritmos de escalonamento 

de recursos (allocation) e de tarefas (scheduling), respectivamente.

 2.2.1 Deficiência encontradas nos ambientes baseado no GridSim

O SimJava é um simulador que, sozinho, não fornece uma interface para o 

desenvolvimento de simulações em Grid. O GridSim provê uma infra-estrutura para 

suprir essa carência baseada no SimJava, porém carece de um ambiente pronto e 

de fácil  uso para a implementação dos algoritmos de escalonamento em Grid  e 

avaliação dos seus resultados. Tanto Alea quanto GSSIM buscam atender a esta 

necessidade.

Alea disponibiliza o código fonte, podendo ser modificado de acordo com a 

licença LGPL. Porém, para a criação dos algoritmos de escalonamento de tarefas é 

necessário utilizar as interfaces tanto do GridSim quanto do SimJava. 

As  interfaces  de  programação  do  GSSIM,   em  conjunto  com  repositório, 

permite  ao  pesquisador  dedicar-se  à  implementação  dos  algoritmos  de 

escalonamento  e  analisar  os  resultados.  Como  exemplo,   um  pesquisador  de 

escalonamento de tarefas em Grid pode empenhar-se na  implementação de um 

determinado algoritmo, sem  se preocupar em desenvolver o ambiente de recursos e 

o de criação de tarefas. Entretanto, apesar de haver um repositório com diversos 

algoritmos e workloads, neste trabalho não se obteve acesso ao ambiente GSSIM.

Em  razão  destes  problemas,  desenvolveu-se  o  CEGSE,  um  ambiente  de 

simulação  em  Grid  baseado  no  simulador  GridSim,  para  o  desenvolvimento  de 

algoritmos de escalonamento de tarefas, permitindo simular vários casos de testes 

para  diferentes  algoritmos,  além  de  fornecer  gráficos,  diagramas  e  saídas  do 

comportamento do escalonamento do algoritmo em um determinada configuração. 

Na próxima seção, o ambiente CEGSE é detalhado. 
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 2.3 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO CEGSE

CEGSE  (Characterization  oriEnted  Grid  Scheduling  Environment)  é  um 

ambiente de simulação desenvolvido com o objetivo de testar o comportamento dos 

algoritmos de escalonamento de tarefas para a Computação em Grid em diferentes 

cenários.  Os vários gráficos,  diagramas e métricas auxiliam no entendimento do 

algoritmo,  podendo  os  algoritmos  de  escalonamento  em  Grid  ser  facilmente 

implementados e testados.

A estrutura do CEGSE é baseada no simulador de Grid GridSim versão 4.1. 

Esta arquitetura é apresentada na Figura 9 .

 2.3.1 Resultados das simulações

O CEGSE  fornece  um  conjunto  de  métricas,  gráficos  e  informações  do 

comportamento das tarefas e da simulação que permite analisar o desempenho dos 

algoritmos. 

As métricas disponibilizadas para análise dos algoritmos são o makespan, a 

taxa de utilização dos recursos, taxa total de utilização dos recursos, distribuição de 

cargas e o balanceamento de cargas entre os recursos. Essas métricas e os gráficos 

gerados a partir dessas métricas serão detalhados no próximo capítulo. 

No  CEGSE,  as  tarefas  podem  ser  analisadas  a  partir  dos  diagramas  de 

32

Figura 9: Arquitetura em camadas do ambiente de simulação CEGSE.



ordem do escalonamento das tarefas, ilustrado na Figura 10, ordem de chegada das 

tarefas, na Figura  11, e utilização das máquina do recurso, apresentado na Figura 

12. 

A diferença  de  representação  do  diagrama  ordem  do  escalonamento  das 

tarefas e  ordem de chegada das tarefas esta no eixo vertical. No diagrama ordem 

de escalonamento, o eixo vertical apresenta de cima para baixo a seqüência em que 

as  tarefas  foram  escalonadas.  No  diagrama  ordem  de  chegada,  o  eixo  vertical 

apresenta de cima para baixo a ordem de chegada das tarefas ao Broker.

O diagrama de ordem do escalonamento das tarefas é apresentado na Figura 

10. O eixo horizontal representa o tempo em segundos e o eixo vertical representa 

as tarefas.  O eixo vertical  apresenta a identificação de cada tarefa pelo  recurso 

alocado a esta. Como exemplo, Tarefa 3/16 significa que a tarefa com a identificação 

3 foi alocada para o recurso 16. A Tarefa 3 foi a primeira a ser escalonada. Para 

cada  tarefa,  existem  três  séries  que  representam  a  submissão  da  tarefa,  a 

transferência  do  arquivo  e  o  tempo  de  execução,  respectivamente.  A  série 

transferência  do  arquivo  aparece  no  início  da  submissão,  representando  a 

transferência  do  arquivo  de  entrada  e  no  final  da  submissão,  representando  o 

arquivo  de saída.  O digrama ordem de chegada das  tarefas é apresentado na 

Figura  11.  Como exemplo,  a  Tarefa  2/16  é  a  tarefa  com a  identificação 2  e  foi 

alocada para o recurso 16. Essa tarefa foi a primeira a ser finalizada.
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Figura 10: Exemplo do diagrama de ordem do escalonamento das tarefas.

Figura 11: Exemplo do diagrama de ordem de chegada das tarefas.



Um  recurso  possui  uma  ou  mais  máquinas.  A Figura  12 o  diagrama  de 

utilização  das  máquinas  do  recurso,  que  é  gerado  para  cada  recurso.  O  eixo 

horizontal representa o tempo e o eixo vertical representa as máquinas do recurso. 

As  barras  representam o  intervalo  de  tempo em que  a  tarefa  ficou  utilizando  a 

máquina. Este diagrama permite analisar se as máquinas obtiveram o mesmo tempo 

de  utilização.

O tempo de processamento das tarefa, o tempo de transferência dos arquivos 

de  entrada/saída  e  a  quantidade  de  carga  atribuída  a  cada  recurso  são  outras 

informações  fornecidas.  O  histórico  da  tarefa  e  da  simulação  são  algumas 

informações adicionais fornecidas pelo CEGSE.

 2.3.2 Configuração das simulações

Os testes das simulações são configurados de acordo com os parâmetros 

número de tarefas, tipo de tarefa, tipo de arquivo e tipo de ambiente. Os valores 

escolhidos  para  estes  parâmetros  são baseadas em [FALA07],  com exceção do 
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Figura 12: Exemplo do diagrama  utilização das máquinas do recurso.



ambiente  heterogêneo.  A  utilização  desses  parâmetros  nas  análises  do 

comportamento  dos  algoritmos  de  escalonamento  de  tarefas  é  descrita  na 

metodologia AGSA, que será apresentada no próximo capítulo. 

O  parâmetro  número  de  tarefas  indica  a  quantidade  de  tarefas  que  será 

gerada para a simulação. Nestas simulações foram utilizados conjuntos de 10, 25, 

100 e 200 tarefas. Os algoritmos podem ser analisados com base na variação das 

tarefas.

O tipo de tarefa é definido pelo número de instruções que a tarefa deverá 

executar  (tamanho da  tarefa).  A unidade adotada é  em Giga Instruções (GI).  O 

tamanho exato da tarefa é escolhido aleatoriamente2. No CEGSE, os tipos de tarefas 

podem ser: 

● pequeno, variando de 25 a 150 GI; 

● médio, variando de 150 a 2000 GI;

● grande, variando de 2000 a 4250 GI;

● variado, entre 25 e 4250 GI. 

O tipo de arquivo é o intervalo do tamanho que o arquivo pode ter, definido 

em Mbytes. O tipo de arquivo pode ser utilizado tanto para o arquivo de entrada 

como de saída e o tamanho é escolhido de forma aleatória2. No CEGSE, o intervalo 

do tamanho dos arquivos são do tipo:

● pequeno, variando de 125 KBytes a 1,25 MBytes; 

● médio, variando de 1,25 a 12,5 MBytes; 

● grande, variando de 12,5 a  125 MBytes; 

● variado, entre 125 KBytes e 125 MBytes. 

A Tabela  1 apresenta um resumo dos valores do tipo de tarefa e do tipo de 

arquivo de entrada e saída.

2 Utilizou-se a classe Random do Java para a escolha do número aleatório.
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O tipo  de  ambiente  disponibilizado  pelo  CEGSE pode  ser  homogêneo ou 

heterogêneo. Ambos utilizam Milhões de Instruções por Segundo (MIPS) para definir 

a capacidade de processamento de cada processador. O enlace de rede do Broker 

para os recursos é de 100 Mbps e o enlace de rede do usuário para o Broker é de 

10 Mbps. Outros ambientes podem ser criados para ser utilizado pelo CEGSE.

O ambiente do tipo homogêneo, ilustrado na Figura  13, é composto por 6 

Recursos de Grid, contendo 6 máquinas em cada recurso. Cada máquina possui um 

processador.  A capacidade  de  processamento  de  cada  processador  é  de  1330 

MIPS, e o enlace de rede entre as máquinas de cada recurso é de  100 Mbps (Mega 

bits por segundos).

O ambiente do tipo heterogêneo, ilustrado na Figura  14, é composto por 4 
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Figura 13: Ambiente Homogêneo do CEGSE.

Tabela 1: Valores do tipo de tarefa e do tipo de arquivo de entrada e saída.

Tarefa (GI) Arquivo (MB)
Pequeno
Médio
Grande 
Variado

25 a 150 0,125 a 1,25
150 a 2000 1,25 a 12,5
2000 a 4250 12,5 a  125
25 a 4250 1,25 a 124



Recursos  de  Grid,  com  número  de  máquinas  diferentes  e  com  capacidade  de 

processamento  diferentes.  Esses  recursos  são  (a)  Recurso  8,  contendo  uma 

máquina com com 1000 MIPS (Máquina 1) e outra com 500 MIPS (Máquina 2); (b) 

Recurso 12, possui 3 máquinas com capacidade de 1000 MIPS, 10000 MIPS e 3000 

MIPS,  respectivamente;  (c)  Recurso  16,  com uma máquina  de  20000 MIPS;  (d) 

Recurso 20, com 3 máquinas de 500 MIPS, 10000 MIPS e 5000 MIPS.

O  funcionamento  do  ambiente  CEGSE  é  apresentado  no  digrama  de 

seqüência, Figura 15. O usuário cria a aplicação (conjunto de tarefas). Em seguida, 

submete-a ao Broker. O Broker é responsável pelo escalonamento e submissão das 

tarefas.  O escalonamento  das tarefas  é  realizado de acordo com o a  estratégia 

implementada. O Broker submete a tarefa ao Recurso e este submete a tarefa para 

ser executada na máquina de acordo com a sua política de alocação. Ao terminar a 

execução, a tarefa retorna para o Broker. Quando todas as tarefas retornarem ao 

Broker, este envia o resultado da aplicação para o Usuário.
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 2.3.3 Implementação de algoritmos de escalonamento

Além  do  ambiente  fornecer  um  conjunto  de  resultados  para  análise  do 

comportamento, foi criado um conjunto de classes baseado no GridSim para facilitar 

a  implementação  das  estratégias  de  escalonamento  das  tarefas,  conforme 

apresentado na Figura 16. 

A  classe  AbstractBroker é  responsável  por  conter  o  algoritmo  de 

escalonamento  das  tarefas.  Ela  estende  a  classe  GridSim,  responsável  por 

inicializar, executar e finalizar a simulação. O método  assign(task, resource) da 

classe AbstractBroker  atribui a tarefa para o recurso selecionado.

SimpleAllocator é uma implementação da interface IAllocator. É responsável 

por  gerenciar  a  alocação  dos  recursos  no  nível  do  AbstractBroker.  Em  outras 

palavras,  ele  mantém a  informação de disponibilidade dos recursos a  partir  das 

tarefas submetidas.  O método  getAvailableResourceList() retorna uma lista dos 
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Figura 15: Diagrama de Seqüência do CEGSE.



recursos que estão disponíveis para uso. 

SimpleApplicationControl  implementa  a  interface  IapplicationControl,  sendo 

responsável   pelo  gerenciamento  das  tarefas.  O método  getGridletStartList() 

informa a lista de tarefas que ainda não foram submetidas.

Para  a  implementação  do  algoritmo  de  escalonamento  de  tarefas,  é 

necessário  herdar  a  classe  AbstractBroker.  Como  exemplo,  BrokerExemple1 

estende  o  AbstractBroker.  O método  schedule() deve  ser  sobrescrito  com  a 

estratégia de escalonamento de tarefas desejada.

Os  algoritmos  de  escalonamento  com  tarefas  independentes  WQ,  WQR, 

MinMax, Sufferage, Xsufferage foram implementados no CEGSE. A implementação 

das tarefas  dependentes também podem ser  feitas  no  CEGSE.  Nele,  as tarefas 

podem conter uma referência para tarefa pai e filho, permitindo a implementação de 

algoritmos de escalonamento com tarefas dependentes.

40

Figura 16: Resumo de classes do CEGSE.



 3 METODOLOGIA AGSA 

Neste  capítulo  apresentamos  a  metodologia  AGSA  (Analysis  of  Grid 

Scheduling Algorithms),  que busca dar  suporte  ao problema de comparação dos 

algoritmos de escalonamento em ambiente de Grid. AGSA propõe as diretrizes a 

serem seguidas para esta comparação.

A metodologia proposta tem o intuito descrever uma seqüência de etapas a 

serem  seguidas  para  obter-se  uma  descrição do  comportamento  (perfil)  da 

estratégia  utilizada pelo  algoritmo de escalonamento  e  compará-los  em diversos 

cenários.  O diagrama da metodologia é apresentado na Figura  17. As etapas da 

metodologia são: 

● AAE –  Análise de Algoritmos de Escalonamento;

● AQuant  - Análise Quantitativa;

● AQual  - Análise Qualitativa; 

● CAE  - Comparação de Algoritmos de Escalonamento.
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Nas  próximas  seções,  serão  apresentados  cada  uma  dessas  etapas 

detalhadamente  e,  em  seguida,  será  apresentado  um  passo  a  passo  da 

metodologia.

 3.1 AEE

AAE  (Análise  de  Algoritmos  de  Escalonamento)  é  a  primeira  etapa  da 

metodologia.  O  objetivo  do  AAE  é  analisar  um  determinado  algoritmo  de 

escalonamento  de  tarefas  em  diferentes  circunstâncias.  Esta  etapa  tem  como 

entrada o algoritmo a ser analisado e a configuração da situação à qual o algoritmo 

é submetido. Os parâmetros da configuração são: 

● quantidade de tarefas;

● tipo de tarefa: relacionado à carga da tarefa;

● tipo de arquivo de entrada e saída: determinado pelo tamanho do arquivo;

● ambiente: definido pelo enlace da rede e pelo tipo de ambiente.

○ Ambiente homogêneo: as máquinas  e os recursos possuem as mesmas 

características de processamento;

○ Ambiente heterogêneo: as máquinas e recursos possuem características 

diferentes de processamento.

A realização desta fase pode ser feita em ambiente real ou por simulação. 

Esta etapa obtém o comportamento do algoritmo e avalia o seu desempenho para 

diversas situações. Estas são definidas através das variações dos parâmetros de 

configuração. Os resultados desta etapa são valores das métricas e gráficos que 

serão analisados nas próximas etapas. As métricas relacionadas ao makespan são:

● makespan:  diferença de tempo entre o início e final  de uma seqüência de 

tarefas; esta métrica indica qual  o algoritmo obteve menor tempo em uma 

determinada configuração de ambiente (número de tarefa, tipo de tarefa e tipo 

ambiente). Por exemplo, o makespan para 10 tarefas grandes, em ambiente 

heterogêneo, utilizando um  algoritmo X, foi de 1200 segundos. O gráfico do 

makespan é apresentado em Gráfico 1 (a).

● makespan total  por  tipo  de  tarefas:  é  a  somatória  dos  makespan de  um 

determinado  tipo  de  tarefa  de  mesmo ambiente.  Esta  métrica  indica  qual 
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algoritmo obteve uma melhor eficácia para o escalonamento das tarefas em 

um determinado tipo de tarefa e ambiente. Por exemplo, o  makespan por tipo 

de tarefa  obtido com o algoritmo X,  para tarefas pequenas em ambiente 

homogêneo foi de 5000 segundos e com o algoritmo Y foi de 3000 segundos. 

Há,  assim,  uma  indicação  de  que  o  algoritmo  X  obteve  um  melhor 

desempenho para o tipo de tarefa pequena. O gráfico do makespan total por 

tipo de tarefa é apresentado em Gráfico 1 (b).

● makespan  total  por  tipo  de  ambiente:  é  a  somatória  dos  valores  de 

makespan total por tipo de tarefa de um ambiente. O objetivo desta métrica é 

indicar  qual  o algoritmo obteve uma melhor  eficácia no escalonamento de 

tarefas em um tipo ambiente. A conclusão final pode ser obtida somente por 

meio de análises posteriores que incluam dados quantitativos e qualitativos. O 

gráfico do makespan total por tipo de ambiente é apresentado em Gráfico 1 

(c).

E as métricas relacionadas à utilização dos recursos são:

● taxa de utilização dos recursos: é a porcentagem de tempo em que o recurso 

(conjunto de máquinas) ficou reservado para a execução e transferência de 

arquivos durante o  makespan da simulação.  A taxa de utilização é definida 

como: 

(1)
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(a)   (b)     (c)

Gráfico 1: Exemplos dos gráficos para as métricas (a) makespan, (b) makespan total  
por tipo de tarefas, (c) makespan total por tipo de ambiente.
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sendo  i a identificação do recurso,  nMaquinasi  o número de máquinas do 

recurso i, makespan o makespan da simulação e UtilizacaoDoRecursoi o somatório 

do tempo de utilização das máquinas do recurso i. 

A taxa de utilização dos recursos para uma mesma configuração de ambiente 

-  ou  seja,  mesmo  número  de  tarefas,  tipo  de  tarefas  e  tipo  de  ambiente  -  é 

considerada baixa quando a maioria dos recursos alcançam taxa igual ou abaixo de 

50%, intermediária, quando a maioria dos recursos obtêm uma taxa entre 50% e 

75%, e alta, quando a maioria dos recursos alcançam uma taxa superior ou igual a 

75%. O gráfico da taxa de utilização dos recursos é apresentado em Gráfico 2 (a).

● taxa de utilização total dos recursos: busca avaliar o quanto um recurso foi 

utilizado em relação aos outros recursos. Esta métrica é definida como:

(2)

sendo  UtilizaçãoTotalDosRercusos o  somatório  das  taxas  de  utilização  do 

recurso do ambiente. A TaxaDeUtilizacaodoRecursoi é definida na form. (1).

A utilização regular dos recursos acontece quando as taxas de utilização total 

dos  recursos  assemelham-se  à  taxa  ideal.  Esta  é  definida  como  a  capacidade 

máxima de utilização  dos  recursos pela  quantidade  de  recursos,  ou  seja,  100% 

dividido pelo número de recursos. Por exemplo, um ambiente que possui 6 recursos, 

a taxa ideal de utilização total de recursos é de 16,67%, um que possui 4 recursos a 

taxa ideal é de 25%. A semelhança é caracterizada quando a taxa de utilização total 

é igual à taxa ideal, aceitando-se a variação de  1%, para mais ou  para menos.  O 

gráfico da taxa de utilização total dos recursos é apresentado em Gráfico 2 (b).
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● distribuição  de  cargas:  está  relacionada  à  atribuição  das  tarefas  para  os 

diversos recursos, de acordo com o tamanho das tarefas a serem executadas 

(carga). O exemplo de gráfico da distribuição de cargas é apresentado em 

Gráfico 3 (a).

● balanceamento  de  cargas:  objetiva  otimizar  a  utilização  dos  recursos  e 

diminuir  o  tempo  de  execução  das  aplicações  [LAIN08].  Assim,  tenta-se 

maximizar o uso da capacidade de processamento dos recursos do ambiente. 

A distribuição de carga ideal ocorre quando a carga é distribuída de modo 

proporcional à capacidade de processamento do recurso. A distribuição de 

carga  dita  efetiva  é  aquela  que  o  recurso  obteve  para  processar.  O 

balanceamento  de  cargas  ocorre  quando  a  quantidade  de  carga 

computacional  atribuída  aos  recursos  é  proporcional  à  capacidade  de 

processamento dos mesmos. Ou seja, quando a distribuição de carga efetiva 

é  semelhante  a  carga  ideal.  O  exemplo  de  gráfico  de  balanceamento  de 

cargas é apresentado em Gráfico 3 (a).

45

          (a)          (b)

Gráfico 2: Exemplos dos gráficos para as métricas (a) taxa de utilização dos 
recursos e (b) taxa de utilização total  dos recursos.
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 3.2 AQuant

A Análise Quantitativa (AQuant) consiste no estudo numérico da natureza do 

algoritmo, observando-se as métricas relacionadas ao makespan e  à  utilização dos 

recursos.  Analisam-se  as  medidas  resultantes  da  etapa  anterior.  Os  resultados 

numéricos servirão de base para as análises do comportamento do algoritmo na 

próxima etapa. O estudo de caso do próximo capítulo detalha o seu funcionamento.

 3.3 AQual 

AQual  (Análise  Qualitativa)  tem  como  objetivo  caracterizar  o  algoritmo, 

qualificando  as  medidas  obtidas  na  etapa  anterior.  Nesta  fase,  observa-se  a 

qualidade  de escalonamento  das tarefas  e  o  balanceamento  de  cargas para  os 

recursos.

Na qualidade do escalonamento,  estuda-se a influência  das tarefas  e  dos 

recursos para entender o comportamento do algoritmo em diferentes circunstâncias. 

As características observadas na Análise Quantitativa (AQuant)  são investigadas, 

juntamente  com  os  resultados  gerados  pelo  Analisador  do  Algoritmo  de 

Escalonamento (AEE), para qualificar o comportamento do algoritmo. Nesta etapa 

analisam-se os detalhes do escalonamento, como por exemplo,  encontrar o gargalo 
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(a)   (b)

Gráfico 3: Exemplos dos gráficos para as métricas (a) distribuição de cargas e (b) 
balanceamento de cargas.
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do escalonamento,  verificando,  por  exemplo,  se o escalonamento de uma tarefa 

específica foi responsável pelo makespan. A ordem de chegada e saída, o tempo de 

execução das tarefas,  o  tempo de transferência  dos arquivos,   a  distribuição de 

cargas  e  a  utilização  das  tarefas  em  cada  máquina  do  recurso  fornecem  as 

características do algoritmo. 

Essas análises minuciosas vão qualificar o comportamento do algoritmo, tanto 

em uma determinada circunstância quanto de forma generalizada. Este resultado é 

que determinará o perfil do algoritmo. Esses perfis são armazenados em uma base 

de perfis para que possam ser comparados com outros algoritmos na próxima fase.

 3.4 CAE

A Comparação de Algoritmos de Escalonamento (CAE) tem como finalidade 

analisar os perfis dos algoritmos em uma determinada configuração de comparação. 

Esta  etapa  tem  como  entrada  os  perfis  dos  algoritmos  analisados  e  uma 

configuração de comparação. Como resultado, são fornecidas as recomendações de 

utilização dos algoritmos.   O estudo de caso do próximo capítulo  detalha o seu 

funcionamento

 3.5 Um passo-a-passo da metodologia

As atividades para a realização da metodologia AGSA são descritas nesta 

seção. A metodologia consiste em quatro etapas: AAE, AQuant, AQual e CAE. Os 

passos a serem seguidos para executar a metodologia AGSA são:

 1. implementar o algoritmo de escalonamento no CEGSE;

 2. simular o algoritmo no CEGSE para os diversos casos, variando-se o número 

de tarefas, o tipo de tarefa e o tipo  ambiente ;

 3. preencher  as  planilhas  com  métricas  de  makespan e  de  utilização  dos 

recursos a partir dos resultados obtidos pelo CEGSE;

 4. implementar do segundo algoritmo a ser comparado. Repetir os passos 2 e 3 

para este segundo algoritmo;

 5. análise  quantitativa  do  makespan do  algoritmo de escalonamento  para  os 
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resultados  dos  casos  gerados  na  etapa  anterior.  A  análise  consiste  em 

averiguar a métrica:

 a) makespan. A análise deve ser realizada para ambiente:

• homogêneo, variando-se o número e o tipo das tarefas;

• heterogêneo, variando-se o número e o tipo das tarefas.

 b) makespan total  por  tipo  de  tarefa.  A análise  deve  ser  realizada para 

ambiente:

• homogêneo, variando-se o tipo das tarefas;

• heterogêneo, variando-se o tipo das tarefas.

 c) makespan total por tipo de ambiente. A análise deve ser realizada para 

ambiente:

• homogêneo;

• heterogêneo.

 6. análise  quantitativa  da  utilização  dos  recursos.  Os  resultados  gerados  no 

passo 4 são utilizados para analisar as métricas relacionadas à utilização dos 

recursos. A análise de cada métrica consiste em um sub passo:

 a) taxa  de  utilização  dos  recursos.  A  análise  deve  ser  realizada  para 

ambiente:

• homogêneo, variando-se o número de tarefas;

• heterogêneo, variando-se o número de tarefas.

 b) taxa de utilização total dos recursos. A análise deve ser realizada para 

ambiente:

• homogêneo, variando-se o número de tarefas;

• heterogêneo, variando-se o número de tarefas.

 c) distribuição de cargas. A análise deve ser realizada para ambiente:

• homogêneo, variando-se o número e/ou o tipo das tarefas;

• heterogêneo, variando-se o número e/ou o tipo das tarefas.

 d) balanceamento de cargas. A análise deve ser realizada para ambiente:

• ambiente homogêneo, variando-se o número de tarefas;

• ambiente heterogêneo, variando-se o número de tarefas.

 7. repete-se o passo 6 para o segundo algoritmo;

 8. análise da qualidade do escalonamento deve ser realizada para ambiente:
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 a) homogêneo, variando-se o número de tarefas;

 b) heterogêneo, variando-se o número de tarefas.

 9. análise  da  qualidade  da  utilização  dos  recursos  deve  ser  realizada  para 

ambiente:

 a) homogêneo, variando-se o número de tarefas;

 b) heterogêneo, variando-se o número de tarefas.

 10. repetem-se os passos 8 e 9 para o segundo algoritmo; 

 11. comparação  dos  dois  algoritmos  para  ambiente  homogêneo:  utilizar  os 

principais resultados obtidos nas etapas anteriores;

 12. comparação  dos  dois  algoritmos  para  ambiente  heterogêneo:  utilizar  os 

principais resultados obtidos nas etapas anteriores;

 13. elaboração de recomendações de uso dos algoritmos. 

No  próximo  capítulo  apresentam-se  dois  estudos  de  caso,  utilizando  a 

metodologia AGSA.
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 4 RESULTADOS 

Neste  capítulo,  são desenvolvidos  dois  estudos de  caso  com o  intuito  de 

exemplificar e validar a metodologia AGSA (Analysis of Grid Scheduling Algorithms). 

Os  algoritmos  de  escalonamento  selecionados  para  estes  estudos  são  do  tipo 

tarefas independentes (bag-of-task). Em cada estudo de caso, são comparados dois 

algoritmos. No estudo de caso 1, os algoritmos de escalonamento de tarefas são 

WQ e o WQR. No estudo de caso 2, são examinados MaxMin e WQR. No WQR, 

utilizou-se  o fator  de  replicação igual  a  1,  ou  seja,  no momento  de  criação das 

réplicas,  uma  réplica  é  criada  para  cada  tarefa.  Nestes  estudos  de  casos,  os 

algoritmos de escalonamento de tarefas selecionam o recurso no qual a tarefa irá 

ser executada; o recurso utiliza a política de tempo compartilhado (time-shared) para 

a alocação das máquinas.

 4.1 ESTUDO DE CASO 1: WQ E WQR

No primeiro estudo de caso é realizada uma comparação entre os algoritmos 

de escalonamento de tarefas WQ e WQR, visando analisar a influência e a eficácia 

da criação das réplicas no desempenho do WQR.

 4.1.1 Análise de Algoritmos de Escalonamento 

Nesta primeira etapa, utiliza-se o CEGSE para a execução da simulação dos 

diferentes casos de testes. O ambiente analisa  o comportamento dos algoritmos, 

dada uma determinada configuração de ambiente (tipo de ambiente, tipo de tarefa e 

número  de  tarefas).  Nesta  etapa,  os  resultados  da  análise  de  desempenho  e 

comportamento dos algoritmos, que formam a caracterização dos algoritmos são 

apresentados  de  forma  bruta,  sendo  necessárias  as  etapas  posteriores  (análise 

quantitativa e qualitativa) para se obter o perfil do algoritmo.

 4.1.2 Análise Quantitativa

Nesta  etapa,  serão  analisadas  as  métricas  quantitativas  a  partir  dos 
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resultados  da  etapa  anterior.  Inicialmente  as  análises  serão  realizadas  sobre  a 

métrica  makespan.  Em  seguida,  serão  abordadas  as  métricas  relacionadas  à 

utilização de recursos.

 4.1.2.1 Makespan 

O makespan é a diferença entre o tempo de início e de término da seqüência 

de tarefas da aplicação. Nesta fase, as métricas makespan, makespan total por tipo 

de  tarefa,  makespan  total  por  tipo  de  ambiente serão  examinadas.  Variam-se  o 

número de tarefas, o tipo de tarefa e o tipo de ambiente. Isto nos permite saber qual 

algoritmo obteve um menor tempo de execução das tarefas sobre estes diferentes 

aspectos.

Número de Tarefas

O comportamento do algoritmo pode ser analisado através da variação do 

número de tarefas, em diferentes tipos de tarefas e de ambientes. Nesta fase, será 

observado o comportamento do algoritmo com tarefas menores e maiores do que a 

quantidade total de máquinas. O ambiente homogêneo é composto por 36 máquinas 

iguais em 6 recursos, conforme apresentado na Figura 13. Assim, nos casos em que 

o número de tarefas for 10 e 25, o número de máquinas disponíveis será superior ao 

número  de  tarefas.  Isto  significa  que  as  tarefas  poderão  ser  submetidas 

imediatamente.  Já  para os  casos com  100 e  200 tarefas,  estas podem precisar 

esperar por um recurso disponível para serem submetidas. O ambiente heterogêneo 

é composto por 9 máquinas diferentes, entre os 4 recursos, conforme apresentado 

na  Figura  14.  Em  todos  os  casos,  as  tarefas  podem  necessitar  esperar  a 

disponibilidade de um recurso para que se realize o escalonamento.

As  análises  realizadas  evidenciaram  makespan semelhantes  obtidos  nas 

simulações do WQ e WQR para a maioria dos casos com mesmo número e tipo de 

tarefa  em  ambiente  homogêneo.  A  exemplificação  desta  evidência  pode  ser 

observada  para  os  casos  com  tipo  de  tarefa  média,  conforme  apresentado  no 

Gráfico  4 (a). Nota-se que o  makespan foi praticamente o mesmo entre 10 e 25 

tarefas. Isto ocorreu em razão da quantidade de máquinas ser superior ao número 
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de tarefas, estas podem ser submetidas imediatamente. Nos casos de 100 e 200 

tarefas não há sobra de máquinas. Isto implica um crescimento do makespan com o 

aumento do número de tarefas.

As  análises  efetuadas  demonstraram  que  o  WQR  obteve  um  menor 

makespan para a maioria dos casos com o mesmo número e tipo de tarefa,  em 

ambiente heterogêneo. A exemplificação deste resultado é apresentada com o caso 

de tarefas grandes em ambiente heterogêneo, conforme o Gráfico  4 (b). O WQR 

obteve um menor  makespan do  que o WQ para  todos os  números  de tarefas. 

Observa-se no Gráfico  4 (b) que a estratégia WQ apresentou o mesmo makespan 

para 10 e 25 tarefas. Uma possível explicação é que a tarefa com maior carga foi 

alocada  para  o  recurso  com  menor  capacidade  de  processamento  e  o  WQR 

contornou este problema replicando a tarefa, que seria um gargalo para um recurso 

com maior capacidade de processamento.

Na próxima seção,  é  abordada a variação do  makespan total  por  tipo  de 

tarefa.
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 (a)                (b)

Gráfico 4: Makespan resultante da simulação utilizando a estratégia  WQ e WQR 
para os casos com (a) tarefas médias em ambiente homogêneo e (b) tarefas 

grandes no ambiente heterogêneo.

10 25 100 200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Tarefas Médias  - Homogêneo

WQ
WQR

nTarefas

M
ak

es
pa

n 
(s

)

10 25 100 200

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Tarefas Grandes - Heterogêneo

WQ
WQR

nTarefas

M
a

ke
s

p
a

n
 (

s
)



Tipo de Tarefa

A métrica  makespan total  por  tipo de  tarefa é  definida  como a  soma dos 

makespans obtidos com 10, 25, 100 e 200 tarefas de um certo tipo de tarefa. Esta 

métrica será utilizada para indicar o algoritmo que obteve um melhor comportamento 

para um determinado tipo de tarefa.

No ambiente  homogêneo,  o  WQ e WQR exibiram praticamente  o  mesmo 

makespan total por tipo de tarefa,  de acordo com o Gráfico 5 (a). Dessa forma, há 

uma evidência de que o WQ e WQR apresentam o mesmo comportamento para 

todos os tipos de tarefas no ambiente homogêneo.

No ambiente heterogêneo, o WQR conseguiu um menor makespan total por 

tipo  de  tarefa em todos os  tipos  de  tarefas,  conforme o  Gráfico  5 (b).  O  WQR 

apresentou um valor 192 segundos menor com tarefas pequenas, 8.151 segundos 

menor com tarefas médias e 17.858 segundos menor com tarefas grandes. Nota-se 

que o WQR consegue uma diferença maior com tarefas do tipo grande.  A partir 

dessas análises, pode-se concluir que o WQR apresenta uma melhor eficácia para 

todos os tipos de tarefas.
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      (a)      (b)

Gráfico 5: Makespan total por tipo de tarefa resultante da simulação para os 
ambientes (a) homogêneo e (b) heterogêneo utilizando o algoritmo WQ e WQR.
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Tipo de ambiente

O makespan total por tipo de ambiente é definido como a somatória de todos 

os makespan por tipo de tarefa de um determinado ambiente. Neste estudo de caso, 

soma-se o  makespan por tipo de tarefa pequeno, médio,  grande e variado. Esta 

métrica  indica  qual  algoritmo  obteve  melhor  desempenho  em  um  determinado 

ambiente.

No ambiente homogêneo, o WQ e o WQR obtiveram praticamente o mesmo 

resultados no escalonamento, conforme o Gráfico 6. Esta métrica indica que ambos 

os algoritmos possuem desempenho semelhantes no ambiente homogêneo, sendo 

isto  mais uma indicação de que a criação das réplicas não traz qualquer ganho 

significativo em ambiente homogêneo. 

No ambiente heterogêneo, o WQR apresentou um valor da métrica analisada 

de 45.233 segundos menor que o WQ, conforme o Gráfico 6. Este resultado indica 

um melhor desempenho do WQR. Uma verificação mais atenta mostra, também, que 

o WQR tem um melhor desempenho na maioria dos casos estudados.

A conclusão final pode ser obtida somente por meio de análises posteriores 

que incluam dados quantitativos e qualitativos, no ambiente heterogêneo.

54

Gráfico 6: Makespan total por tipo de ambiente obtidos na simulação para o WQ e 
WQR.
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 4.1.2.2 Utilização dos Recursos

Nesta  seção,  será  analisada  a  ocupação  dos  recursos  do  Grid sobre  os 

seguintes  aspectos:  taxa  de  utilização dos recursos,  taxa  de  utilização total  dos 

recursos,  balanceamento  de  cargas  e  distribuição  de  cargas.  Inicialmente,  será 

realizada uma análise do escalonamento do WQ e, em seguida, do WQR sobre 

estes aspectos.

WQ - Taxa de Utilização dos Recursos

Nesta seção, será estudada taxa de utilização dos recursos obtidas na etapa 

anterior utilizando a estratégia de escalonamento do WQ em ambiente homogêneo e 

heterogêneo.

As análises da taxa de utilização de recursos,  para os casos de 10 e 25 

tarefas de diferentes tipos,  em ambiente homogêneo,  não apresentou resultados 

com taxas altas por conta das taxas serem inferiores a 50% para a maioria dos 

casos. Isto está relacionado ao fato da quantidade de tarefas ser menor do que a 

quantidade de máquinas.  A exemplificação destes  efeitos  pode ser  demonstrada 

para o caso de 10 tarefas grandes, conforme o Gráfico 7 (a). Observa-se que todos 

os recursos possuem taxa inferior a 30%. As análises dos resultados obtidos para os 

casos de 100 e 200 tarefas evidenciaram uma alta taxa de utilização dos recursos, 

devido às taxas apresentarem valores superiores a 75%. O caso de 200 tarefas 

grandes é apresentado para exemplificação, no Gráfico  7 (b). A taxa de utilização 

dos  recursos variou entre 87% a 91,5%. Estas análises mostram que o aumento do 

número de tarefas para os diferentes tipos de tarefas proporciona um crescimento 

na taxa de utilização dos recursos.
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Os estudos efetuados para os casos de 10 e 25 tarefas pequenas, médias, 

grandes e variadas em ambiente heterogêneo demonstraram uma baixa taxa  de 

utilização  dos  recursos,  em razão  da  maioria  dos  recursos  apresentar  taxas  de 

utilização  inferiores  a  50%.  Nota-se  que  o  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento obteve uma taxa inferior a 50% para todos os casos. Uma possível 

explicação para esta observação é a existência de poucas tarefas para alcançar 

uma maior utilização do recurso com maior  capacidade de processamento.  Para 

exemplificação,  o  caso  de  10  tarefas  pequenas  é  apresentado,  Gráfico  8 (a). 

Observa-se a variação das taxas entre 7% e 78%, sendo que a menor taxa foi do 

recurso com maior capacidade de processamento (Recurso 16). As análises feitas 

nos  casos  de  100  e  200  tarefas  exibiram uma  alta  utilização  dos  recursos  por 

apresentarem uma taxa superior a 75% para a maioria dos recursos. O caso de 200 

tarefas pequenas em ambiente heterogêneo pode ser utilizado para a comprovação 

desta afirmação, Gráfico 8 (b). Observa-se uma taxa superior a 89% para todos os 

recursos. O recurso com com maior capacidade de processamento (Recurso 16) 

obteve uma taxa superior  a  94%.  As avaliações efetuadas demonstraram que o 

recurso com maior capacidade de processamento passou a ser mais utilizado com o 

aumento do número de tarefas.
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        (a)          (b)

Gráfico 7: WQ - Taxa de utilização dos recursos obtidas para os casos de (a) 10 
tarefas e  (b) 200 tarefas grandes em ambiente homogêneo.
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WQ – Taxa de Utilização Total  dos Recursos

Nesta seção, as taxas de utilização total dos recursos são analisadas para os 

resultados feitas com o  escalonamento de tarefas utilizando o algoritmo WQ.

As análises para os casos de 10 e 25 tarefas de diferentes tipos em ambiente 

homogêneo  demonstraram  que  taxa  total  de  utilização  dos  recursos  não  foram 

regulares.  Esta constatação pode ser atribuída ao número insuficiente de tarefas 

para a utilização de todas as máquinas dos recursos. O caso de 10 tarefas grandes 

é utilizado para exemplificar este resultado, Gráfico 9 (a). A taxa ideal é de 16,67% 

para cada recurso e as taxas obtidas variaram entre 9,27% e 22,6%. Os estudos 

realizados para os casos de 100 e 200 tarefas de diferentes tipos apresentaram uma 

taxa total de utilização regular. A exemplificação deste resultado é apresentada com 

o caso de 200  tarefas grandes,  Gráfico  9 (b);  observa-se que todos os recursos 

apresentaram taxa semelhantes a 16,67%. Observando minunciosamente os outros 

casos  estudados,  conclui-se,  que  o  aumento  de  tarefas  influencia  na  utilização 

regular dos recursos.
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        (a)         (b)

Gráfico 8: WQ – Taxa de utilização dos recursos para os casos de (a) 10 tarefas e 
(b) 200 tarefas pequenas em ambiente heterogêneo.
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Os casos de 10 e 25 tarefas de diferentes tipos em ambiente heterogêneo, 

também não apresentaram uma taxa de utilização regular.  O caso de 10 tarefas 

pequenas  exemplifica  este  resultado,  Gráfico  10 (a);  houve  uma  variação  entre 

4,63%  a  46,71%  nas  taxas.  As  análises  para  os  casos  de  100  e  200  tarefas 

pequenas, médias, grandes e variadas também não apresentaram uma utilização 

regular dos recursos.  Para a exemplificação, o caso de 200 tarefas pequenas é 

apresentado,  Gráfico  10 (b);  observa-se  que  as  taxas  variaram entre  23,89% e 

25,94%. Percebe-se porém, que os recursos estão mais próximos da taxa ideal de 

25%. Analisando-se os outros casos estudados,  verifica-se que o WQ apresenta 

uma distribuição mais uniforme, à medida que aumenta o número de tarefas.
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     (a)      (b)

Gráfico 9: WQ - Taxa de utilização total do recurso para os casos de (a) 10 tarefas e 
(b) 200 tarefas grandes em ambiente homogêneo.
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WQ - Distribuição de Cargas 

Distribuição  de  cargas  está  relacionada  à  atribuição  das  tarefas  para  os 

diversos  recursos,  de  acordo  com  número  de  instruções  a  serem  executadas 

(carga). Nesta seção, serão analisados a distribuição de cargas para os resultados 

obtidos com o escalonamento do WQ para os ambientes homogêneo e heterogêneo 

a partir da variação do tipo de tarefa.

A análise do ambiente homogêneo para o caso de 10 e 25 tarefas demonstrou 

que houve uma variação muito grande das cargas atribuídas aos recursos com a 

mudança do tipo de tarefa. A exemplificação deste resultado pode ser observada 

para  o  caso  de  10  tarefas, Gráfico  11 (a).  Os  casos  de  100  e  200  tarefas 

apresentaram um distribuição homogênea de cargas para os recursos. O caso de 

200 tarefas exemplifica este resultado, Gráfico 11 (b). Todos os recursos obtiveram 

uma taxa de aproximadamente 20%.
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        (a)                         (b)

Gráfico 10: WQ - Taxa de utilização total do recurso para os casos de (a) 10 tarefas 
e  (b) 200 tarefas pequenas em ambiente heterogêneo.

24,90%

23,76%

4,63%

46,71%

10 Tarefas Pequenas - Heterogêneo

8
12
16
20

24,88%

23,89%
25,29%

25,94%

200 Tarefas Pequenas - Heterogêneo

8
12
16
20



O  estudo  do  ambiente  heterogêneo  para  o  caso  de  10  tarefas  também 

constatou uma variação muito grande na distribuição de cargas, com o aumento da 

carga da tarefa,  conforme Gráfico  12 (a).  Ressalta-se  que o recurso com maior 

capacidade de processamento (Recurso 16) não recebeu a maior parte das cargas. 

Nas análises para os casos de 25, 100 e 200 tarefas também constatou-se esta 

variação. Entretanto, o recurso com maior capacidade de processamento passou a 

receber mais cargas com o aumento do tamanho das tarefas, como exemplificado 

pelo caso de 200 tarefas,  Gráfico  12 (b).   O recurso  com maior  capacidade de 

processamento (Recurso 16) obteve mais cargas com a variação do tipo de tarefa. 

Com base esses estudos,  conclui-se que o aumento do tamanho da tarefa teve 

influência na utilização do recurso com maior capacidade de processamento.
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(a)        (b)

Gráfico 11: WQ - Distribuição de cargas para os casos de (a) 10 tarefas e (b) 200 
tarefas em ambiente homogêneo.
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WQ - Balanceamento de Cargas

Ocorre  balanceamento  de  cargas  quando  a  distribuição  das  cargas  é 

proporcional  à  capacidade  de  cada  recurso.  Neste  tópico,  será  observado  o 

balanceamento de cargas para os resultados obtido com a utilização do algoritmo de 

escalonamento de tarefas WQ em ambiente homogêneo e heterogêneo.

As análises para os casos de 10, 25 - pequenas, médias, grandes e variadas 

-,  em  ambiente  homogêneo,  demonstrou  um  desbalanceamento  de  cargas.  A 

exemplificação deste resultado é apresentada utilizando o caso de tarefas grandes, 

Tabela 2. Observa-se que as cargas efetivas dos recursos para o caso de 10 tarefas 

variam entre 9,25% e 22,62% e para o caso de 25 tarefas variam entre 14,05% e 

18,01%, enquanto a carga ideal é de 16,67%, aceitando-se 1% para mais ou para 

menos. Estes resultados não são semelhantes aos da carga ideal. Isto ocorre devido 

ao número de tarefas serem inferiores à quantidade de máquinas. O caso de 100 

tarefas também apresentou um desbalanceamento de cargas para todos os tipos de 

tarefas. Entretanto, observa-se que está próximo do balanceamento; o caso de 100 

tarefas grandes, Tabela  2, demonstra que a carga efetiva variam entre 15,96% e 

17,84%, próximos do intervalo de semelhança de 15,67% e 17,67%. Os casos de 
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(a)      (b)

Gráfico 12: WQ - Distribuição de cargas para os casos de (a) 10 tarefas  e (b) 200 
tarefas em ambiente heterogêneo.
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200 tarefas de diferentes tipos, por sua vez, apresentaram um balanceamento de 

carga. A exemplificação é demonstrada para o caso de tarefas grandes, Tabela 2. As 

cargas efetivas para 200 tarefas variou entre 16,09% e 16,96%. Estes resultados 

assemelham-se ao ideal. Isto ocorre porque a quantidade de tarefas é muito superior 

à quantidade de máquinas.

Os estudos dos casos de 10, 25, 100 e 200 tarefas de diferentes tipos, em 

ambiente heterogêneo, demonstraram que as cargas distribuídas entre os recursos 

no escalonamento do WQ foram totalmente desbalanceadas. O Gráfico 13 (a) e (b) 

apresenta  a exemplificação desse resultado para  os  casos de  10  e  200 tarefas 

grandes em ambiente heterogêneo. Os exemplos demonstram que os recursos não 

obtiveram cargas efetivas semelhantes às cargas ideais para a maioria dos casos. 

Observa-se,  também, o caso de 10 tarefas grandes, em que o recurso com maior 

capacidade de processamento (Recurso 16) recebeu  2 vezes menos carga do que 

o ideal; e o caso de 200 tarefas grandes, em que o Recurso 16 recebeu quase o 

dobro de carga. Analisando-se os outros casos, constatou-se que o recurso com 

maior capacidade de processamento passou a ser mais utilizado com o aumento do 

número  de  Tarefas.  Esta  constatação  também é  valida  para  os  outros  tipos  de 

tarefas em ambiente heterogêneo.
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Tabela 2: WQ – Balanceamento de cargas com tarefas grandes no ambiente 
homogêneo.

Tarefas Grandes

Recurso
Carga Efetiva (%)

10 25 100 200
8 16,67 18,48 17,84 17,84 16,96
12 16,67 21,28 17,06 16,16 16,87
16 16,67 15,34 17,12 15,96 16,42
20 16,67 22,62 18,01 16,17 16,09
24 16,67 13,03 15,92 17,75 16,93
28 16,67 9,25 14,05 16,13 16,73

Carga Ideal 
(%)



A partir  do próximo item, passa-se a analisar a utilização dos recursos no 

WQR.

WQR – Taxa de Utilização dos Recursos

Nesta seção,  será examinada a taxa de utilização dos recursos obtida na 

etapa anterior  (Análise de Algoritmos de Escalonamento) para o algoritmo WQR. 

Este  estudo  tem  o  intuito  de  caracterizar  o  aproveitamento  dos  recursos  em 

ambientes  homogêneo e  heterogêneo,  utilizando o  algoritmo WQR. Esta  análise 

será um indicativo para a qualificação do escalonamento. Para o cálculo da taxa de 

utilização serão contabilizadas as tarefas/réplicas que iniciaram e terminaram a sua 

execução e não foram descartadas (mortas) pelo mecanismo de escalonamento do 

algoritmo WQR.

Nos estudos de casos, o ambiente homogêneo é composto por 6 recursos 

iguais contendo 6 máquinas com capacidades de processamento idênticas. 

A análise da taxa de utilização dos recursos para o ambiente homogêneo nos 

casos de  10  e  25  tarefas  -  para  os  tipos  de  tarefas  pequeno,  médio,  grande e 

variado - não apresentou bons resultados devidos às taxas ficarem abaixo de 50% 

para  a  maioria  dos  recursos.  o  caso  de  10  tarefas   grandes  em  ambiente 
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    (a)     (b)

Gráfico 13: WQ - Balanceamento de cargas  obtidos para os casos de 10 e 200 
tarefas grandes em ambiente  heterogêneo.
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homogêneo,  Gráfico  14 (a),  é  apresentado  para  exemplificação  deste  resultado; 

todos  recursos  apresentaram  taxa  de  utilização  inferior  a  30%.  A  análise  dos 

resultados obtidos para os casos de 100 e 200 tarefas -  para todos os tipos de 

tarefas - em ambiente homogêneo demonstrou que houve uma boa utilização de 

recursos, devido à maioria dos recursos ter obtido uma  taxa de utilização superior a 

75%.  Para  exemplificação  desta  afirmação,  é  mostrado  o  caso  de  200  tarefas 

grandes, Gráfico 14 (b). Neste caso, a taxa de utilização dos recursos é maior que 

89%. Constatou-se que nos casos de 10 e 25 tarefas a quantidade de máquinas é 

superior ao número de tarefas, justificando-se os resultados conseguidos para estes 

casos.  Também  foi  observado  que  o  aumento  do  número  de  tarefas  elevou  a 

utilização dos recursos.

O ambiente  heterogêneo  é  composto  por  9  máquinas  de  capacidades  de 

processamento diferentes, distribuídas entre 4 recursos.

A análise  da  taxa  de  utilização  dos  recursos  em  ambiente  heterogêneo 

demonstrou que nos casos de 10 tarefas - para os tipos de tarefas pequeno, médio, 

grande e variado -  as taxas também não foram boas,  por  apresentarem valores 

inferiores  a  50% para  a  maioria  dos recursos.  O caso de 10 tarefas  grandes é 

exibido  para  comprovar  este  resultado,  Gráfico  15 (a).  O  recurso  com  maior 
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  (a)  (b)

Gráfico 14: WQR – Taxa de Utilização dos Recursos obtidas para (a) 10 tarefas 
grandes e (b) 200 tarefas grandes em ambiente homogêneo.
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capacidade de processamento (Recurso 16) obteve uma taxa de utilização de 98% e 

os demais recursos obtiveram uma taxa de 0%. Este resultado não indica que os 

demais  recursos  não  foram  utilizados,  mas  sim   que  as  tarefas  (ou  réplicas) 

responsáveis pela determinação do  makespan foram executadas no recurso com 

maior capacidade de processamento.  A taxa de utilização do recurso com maior 

capacidade de processamento não chegou a 100%. Analisando o comportamento 

das tarefas para este caso, constatou-se que tempo entre a escolha do recurso e a 

submissão da tarefa existente no broker foi responsável por este resultado, pelo fato 

de o recurso não estar reservado neste período. Os estudos do caso de 25 tarefas 

grandes  também  constataram  que  o  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento foi o mais utilizado, e as tarefas excedentes ficaram alocadas nos 

outros recursos.

As análises dos casos de 100 e 200 tarefas - para todos os tipos de tarefas - 

evidenciaram que  os recursos obtiveram uma boa utilização, por apresentarem uma 

taxa de utilização superior a 75%. Este resultado pode ser comprovado observando-

se as taxas resultantes no caso de 200 tarefas grandes em ambiente heterogêneo, 

Gráfico 15 (b). Constata-se que as taxas de utilização dos recursos foram superior a 

85% e que a utilização do recurso com maior capacidade de processamento foi de 

91%.

Os resultados conseguidos demonstram para este estudo de caso que as 

taxas de utilização dos recursos não foram boas quando o número de tarefas foi 

próximo ao número de máquinas em ambiente heterogêneo.
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WQR – Taxa de Utilização Total  dos Recursos

A taxa de utilização total dos recursos será analisada, neste tópico, para o 

algoritmo WQR em ambiente homogêneo e heterogêneo. 

Esta métrica permite avaliar o quanto um recurso foi utilizado em relação aos 

outros.  A análise  visa  de  caracterizar  se  os  recursos  estão  sendo  utilizados  de 

maneira  regular,  ou  seja,  se  os  recursos  estão  sendo  igualmente  utilizados.  A 

utilização dos recursos é considerada regular se as taxas de utilização total  dos 

recursos obtidas para um caso  são semelhantes à taxa ideal.

A taxa ideal  de utilização total  dos recursos é calculada de acordo com a 

quantidade  de  recursos  do  ambiente.  No  ambiente  homogêneo,  ela  é  de 

aproximadamente  16,67%, em virtude deste  ambiente  possuir  6  recursos.  Já  no 

ambiente heterogêneo a taxa é de 25% pois o ambiente possui 4 recursos.

A observação pormenorizada  dos casos de 10 e 25 tarefas  – para as tarefas 

do tipo pequeno, médio grande e variado –  em ambiente homogêneo, evidenciou 

que  as   taxas  de  utilização  total  dos  recursos  não  foram  regulares.  Esta 

manifestação pode ser exemplificada no caso de 10 tarefas grandes, Gráfico 16 (a). 

Nesta situação,  a taxa de utilização total dos recursos varia entre 9,26% e 22,63%. 

Este  resultado  difere  da  taxa  de  utilização  ideal  esperada,  que  é  de 
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   (a)  (b)

Gráfico 15: WQR – Taxa de utilização dos recursos resultantes dos casos com (a) 10 
tarefas grandes  e (b) 200 tarefas grandes em ambiente heterogêneo.
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aproximadamente 16%. A observação dos casos de 100 e 200 tarefas – para tarefas 

do tipo pequeno, médio, grande e variado – demonstrou que a taxa de utilização 

total  dos  recursos  foi  regular  no  ambiente  homogêneo.  A  explanação   deste 

resultado pode ser observada no caso de 200 tarefas grandes, Gráfico 16 (b), onde 

as taxas obtidas variaram de 16,37% e 16,96%. Estas taxas são semelhantes à 

taxa ideal de utilização total dos recursos, logo são regulares. 

Os  casos  para  10  e  25  tarefas,  apresentados  no  ambiente  homogêneo, 

obtiveram a  taxa  de  utilização  total  de  recursos  irregular,  devido  ao  número  de 

tarefas ser inferior à quantidade de máquinas dos recursos. Nos casos com uma 

maior quantidade de tarefas - 100 e 200 tarefas – para o ambiente homogêneo, as 

taxas de utilização total recursos ficaram mais próximas da ideal. Para os resultados 

obtidos pelo escalonamento do WQR no ambiente homogêneo, podemos concluir 

que a utilização dos recursos tende a ficar regular nos casos em que a quantidade 

de tarefas é muito maior que a quantidade de máquinas dos recursos.

A análise quantitativa  dos resultados adquiridos no ambiente heterogêneo, 

para os casos com 10 tarefas pequenas, médias, grandes e variadas, demonstrou 

que a utilização dos recursos não foi regular. Esta evidência é observada no caso de 

10  tarefas  grandes,   Gráfico  17 (a).  O  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento (Recurso 16) obteve 100% de taxa de utilização total dos recursos, 
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      (a)       (b)

Gráfico 16: WQR – Taxa de utilização total dos recursos para os casos de (a) 100 
tarefas e (b) 200 tarefas grandes em ambiente homogêneo.
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enquanto  os  outros  recursos  não  foram  utilizados.  Este  resultado  demonstra  a 

utilização irregular dos recursos, pois o ideal seria que cada recurso obtivesse uma 

taxa de utilização total de recursos semelhante a 16,67%. Nos casos de 25 tarefas 

para o ambiente heterogêneo, não se chegou a nenhuma conclusão. 

A observação detalhada dos resultados obtidos para os casos de 100 e 200 

tarefas – para todos os tipos de tarefas – no ambiente heterogêneo, foi caracterizada 

por apresentar uma utilização regular dos recursos. O caso de 200 tarefas grandes 

será utilizado para exemplificar este resultado, Gráfico  17 (b). A taxa de utilização 

total dos recursos variou entre 24% a 26%. Estas taxas assemelham-se à taxa ideal 

de 25% para o ambiente heterogêneo.

Os  resultados  apresentados  nos  permitem  concluir  que,  no  ambiente 

heterogêneo estudado o escalonamento do WQR obtém uma utilização regular dos 

recursos quando existe uma quantidade de tarefas muito maior que a quantidade 

total de máquinas.
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      (a)      (b)

Gráfico 17: WQR – Taxa de Utilização total dos Recursos para os casos de (a) 10 
tarefas e (b) 200 tarefas grandes em ambiente heterogêneo.
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WQR - Distribuição de Cargas

Distribuição de cargas é a divisão do trabalho entre os recursos do ambiente. 

Agora,  será  analisada  a  distribuição  de  cargas  nos  resultados  obtidos  do 

escalonamento das tarefas utilizando o algoritmo WQR, para os casos em ambiente 

homogêneo e heterogêneo. Será observada a distribuição de cargas, variando-se o 

tipo de tarefa.

As  análises  realizadas  para  os  casos  de  10  e  25  tarefas  em  ambiente 

homogêneo  demonstraram  que  não  houve  qualquer  correlação  com  o  tipo  na 

distribuição de carga entre os recursos. A exemplificação é apresentada para o caso 

de 10 tarefas, na Gráfico 18 (a). Os estudos realizados para o caso de 100 e 200 

tarefas  em  ambiente  homogêneo  apresentou  uma  distribuição  homogênea, 

independentemente  do  tipo  de  tarefa.  O  caso  de  200  tarefas  em  ambiente 

heterogêneo exemplifica este resultado, Gráfico 18 (b). 

A observação pormenorizada para os casos com 10, 25, 100 e 200 tarefas em 

ambiente heterogêneo demonstrou que a variação do tipo de tarefa influencia na 

quantidade de carga atribuída ao recurso com maior capacidade de processamento. 

Observou-se que, com o aumento do tamanho da carga das tarefas, aumentou a 
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       (a)         (b)

Gráfico 18: WQR - Distribuição de cargas para os casos de (a) 10 tarefas e (b) 200 
tarefas em ambiente homogêneo.

PEQUENO MÉDIO GRANDE VARIADO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 Tarefas - Homogêneo

8
12
16
20
24
28

Tipo de Tarefa

C
a

rg
a

 (
%

)

PEQUENO MÉDIO GRANDE VARIADO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200 Tarefas - Homogêneo

8
12
16
20
24
28

Tipo de Tarefa

C
a

rg
a

 (
%

)



quantidade  de  cargas  concedida  para  o  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento. Estes resultados podem ser exemplificados utilizando-se os casos 

de 10 e 200 tarefas, conforme Gráfico 19 (a) e (b), respectivamente. Os dois casos 

apresentaram  uma  crescente  atribuição  de  cargas  para  o  recurso  com  maior 

capacidade de processamento (Recurso 16) com a variação do tipo de tarefa entre 

pequeno e grande. 

Os resultados encontrados demonstram que, no escalonamento do WQR, o 

tipo  de  tarefa  grande  influencia  em uma maior  utilização  do  recurso  com maior 

capacidade de processamento no ambiente heterogêneo. 

WQR – Balanceamento de Cargas

Nesta seção, será realizada uma análise do balanceamento de cargas para o 

ambiente homogêneo e heterogêneo a partir dos resultados adquiridos nos casos 

com o escalonamento do WQR. 

O estudo dos casos com 10 e 25 tarefas – para os tipos pequeno, médio, 

grande e variado – em ambiente homogêneo apresentou um desbalanceamento de 

cargas. Este resultado é confirmado com o caso de tarefas grandes, mostrado na 

Tabela 3. Esta demonstra que as cargas efetivas variam entre 9,2% e 22,6%, para 
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        (a)          (b)

Gráfico 19: WQR - Distribuição de Cargas com (a) 10 tarefas e (b) 200 tarefas em 
ambiente heterogêneo.
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10 tarefas, e entre 12% e 23%, para 25 tarefas. Desse modo, as cargas efetivas não 

são semelhantes à carga ideal. Isto ocorre em decorrência da quantidade de tarefas 

ser inferior  à quantidade total  de máquinas. O caso de 100 tarefas também não 

apresentou balanceamento de cargas. Entretanto observa-se que está próximo do 

balanceamento; o caso de 100 tarefas grandes,Tabela  3, demonstra que a carga 

efetiva variam entre 15,67% e 17,84%, próximos do intervalo de semelhança de 

15,67% e 17,67%. O caso de 200 tarefas – para os tipos de tarefas pequeno, médio, 

grande e variado – apresentaram um balanceamento de cargas. Este resultado pode 

ser  constatado  através  do  exemplo  do  caso  de  tarefas  grandes  para  ambiente 

homogêneo, Tabela 3. As cargas efetivas para o caso de 200 tarefas de diferentes 

tipos, está entre 16,3% e 16,9. Estas cargas efetivas estão próximas da carga ideal 

que é de 16,6%. Esta ocorrência se deve ao fato da quantidade de tarefas ser muito 

superior à quantidade de máquinas.

Ao analisar o ambiente heterogêneo para os casos com tarefas 10, 25, 100 e 

200  - para os tipos de tarefas pequeno, médio, grande e variado - concluiu-se que 

as cargas distribuídas pelos recursos no escalonamento do WQR foram totalmente 

desbalanceadas. Observou-se, também, que para todos os casos o recurso com 

maior capacidade de processamento obteve quantidades de cargas efetivas superior 

à ideal. A comprovação deste resultado é fornecida a partir dos exemplos de casos 

10 e 200 tarefas grandes no ambiente heterogêneo, conforme Gráfico 20 (a) e (b), 

respectivamente. Os exemplos demonstram que o recurso com maior capacidade de 

processamento obteve 100% da carga para 10 tarefas grandes e 74% da carga para 
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Tabela 3: WQR – Balanceamento de cargas com tarefas grandes no ambiente 
homogêneo.

WQR – Tarefas grandes em ambiente homogêneo

Recurso
Carga Efetiva (%)

10 25 100 200
8 16,67 18,48 23,05 15,67 16,97
12 16,67 21,28 20,22 17,84 16,57
16 16,67 15,34 14,68 16,16 16,36
20 16,67 22,62 10,45 16,46 16,78
24 16,67 13,03 19,52 17,75 16,87
28 16,67 9,25 12,08 16,13 16,44

Carga Ideal 
(%)



200 tarefas grandes. A carga ideal para este dois casos deveria ser de 40%. Assim, 

conclui-se  que  o  WQR  prioriza  utilizar  o  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento para o seu escalonamento.

Na  próxima  seção,  será  realizada  uma  análise  qualitativa  dos  resultados 

obtidos da análise quantitativa.

 4.1.3 Análise Qualitativa

A análise qualitativa procura identificar as características dos algoritmos que 

não podem ser  determinadas somente  com a  quantificação das métricas.  Nesta 

análise, os algoritmos são avaliados a partir do seu comportamento. 

Nesta tópico, será feita um estudo da qualidade dos resultados gerados na 

etapa anterior.  Esta avaliação será realizada sobre os aspectos de qualidade do 

escalonamento e balanceamento de cargas. Estes aspectos são examinados para o 

escalonamento das tarefas utilizando os algoritmos WQ e WQR.
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    (a)     (b)

Gráfico 20: WQR - Distribuição de Cargas - 10 Tarefas Grandes em ambiente 
heterogêneo.
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 4.1.3.1 Qualidade do escalonamento 

A Qualidade do Escalonamento visa avaliar o comportamento do algoritmo de 

escalonamento do ponto de vista da aplicação. Nesta seção, será realizada uma 

análise da qualidade do algoritmo WQ e WQR pelo tipo de ambiente (homogêneo e 

heterogêneo).

Ambiente Homogêneo

Neste sub-item, será analisado qualitativamente o escalonamento do WQ e 

WQR para ambiente homogêneo.

Uma constatação realizada na etapa anterior está relacionada ao algoritmo 

WQ para os casos de 10 e 25 tarefas no ambiente homogêneo. O aumento de 10 

tarefas para 25 tarefas não influenciou no aumento do  makespan em vários casos 

de mesmo tipo de tarefa.  Esta característica se manifesta devido ao número de 

recursos ser maior que o número de tarefas. Assim, no início do escalonamento, 

todas as tarefas são submetidas de imediato para serem executadas pelos recursos. 

A tarefa de maior tamanho tornou-se a responsável pelo  makespan em ambos os 

casos, tanto no caso de 10 tarefas, como no caso de 25 tarefas. Tais conclusões 

serão detalhadas a seguir. 

A análise do comportamento das tarefas permite a constatação de que  a 

tarefa com maior carga tornou-se responsável por determinar o  makespan para os 

casos de 10 e 25 tarefas, de mesmo tipo de tarefa,  no ambiente homogêneo. A 

exemplificação deste resultado pode ser observada no caso de 10 tarefas médias 

em ambiente homogêneo. A análise do diagrama de ordem de chegada das tarefas 

demonstra que a tarefa 7 foi a última tarefa a retornar ao Broker, conforme a Figura 

18. Observa-se, também, que a transferência dos dados, tanto de entrada como de 

saída, não influenciaram tanto no aumento do makespan. 
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O caso de 25 tarefas médias obteve comportamento semelhante ao de 10 

tarefas médias em ambiente homogêneo, conforme a Figura 19. A transferência de 

arquivos  não  influenciaram  tanto  no  aumento  do  makespan.  A  tarefa  7  foi  a 

responsável pela determinação do makespan.
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Figura 18: WQ - Ordem de chegada das 10 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.



Ao se examinar o tamanho das tarefas constatou-se que a tarefa 7 possui o 

maior tamanho para ambos os casos, conforme a Tabela  4 e  5. Baseando-se na 

identificação do gargalo do escalonamento e no tamanho das tarefas, conclui-se que 

a tarefa com maior carga foi  a responsável  pela determinação do  makespan  em 

cada um dos casos estudados.  
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Tabela 4: WQ - Tamanho das 10 tarefas médias em ambiente homogêneo.

Tarefa 0 1 2 3 4
Tamanho (GI) 454201 1146225 1173689 208416 695586

Tarefa 5 6 7 8 9
Tamanho (GI) 344980 679592 1955877 1747223 1383045

Figura 19: WQ - Ordem de chegada das 25 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.



A constatação dos makespan semelhantes para os dois casos é explicada em 

razão das tarefas que determinaram o  makespan (Tarefa 7) serem idênticas e a 

ordem do escalonamento, para as 10 primeiras tarefas, ser também a mesma, tanto 

para o caso de 10 tarefas quanto para o de 25 tarefas. As tarefas são consideradas 

idênticas por possuírem a mesma carga e o mesmo tamanho do arquivo de entrada 

e saída. A ordem do escalonamento para o caso de 10  e 25 tarefas médias são 

apresentadas  na  Figura   20 e  21,  respectivamente.  Observa-se  que  o 

escalonamento das 10 tarefas do caso de 10 tarefas médias, Figura 20, são iguais 

ao escalonamento das 10 primeiras tarefas do caso de 25 tarefas médias, Figura 21. 

Dessa forma, explica-se o makespan igual obtidos para os vários casos de 10 e 25 

tarefas.
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Tabela 5:  WQ - Tamanho das 25 tarefas médias em ambiente homogêneo.

 
Tarefa 0 1 2 3 4
Tamanho (GI) 454201 1146225 1173689 208416 695586

Tarefa 5 6 7 8 9
Tamanho (GI) 344980 679592 1955877 1747223 1383045

Tarefa 10 11 12 13 14
Tamanho (GI) 518876 1054524 1778111 274755 714827

Tarefa 15 16 17 18 19
Tamanho (GI) 218373 1332000 710251 764204 542347

Tarefa 20 21 22 23 24
Tamanho (GI) 1229726 1452032 1824988 1571603 1869726
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Figura 20: WQ – Ordem do escalonamento das 10 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.

Figura 21: WQ - Ordem do escalonamento das 25 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.



Outra  constatação  realizada  na  etapa  anterior  é  a  de  que  os  makespan 

obtidos em alguns casos de 10 e 25 tarefas, com o mesmo tipo de tarefa, foram 

semelhantes, com o algoritmo WQR em ambiente homogêneo. A explicação para 

este acontecimento é semelhante às conclusões obtidas com o WQ. A maior tarefa 

do caso 10 e 25 de mesmo tipo foi a responsável pelo makespan obtido para os dois 

casos.  Para  a comprovação destes  resultados,  na Figura  22 e  23,  é  exibida  na 

ordem  de  chegada  das  tarefas  para  os  casos  de  10  e  25  tarefas  médias  em 

ambiente  homogêneo,  escalonado  pelo  WQR.  Observa-se  que  a  tarefa  7  foi  a 

responsável  pelo  makespan nos  dois  casos.  Isto  ocorreu  porque  as  tarefas  são 

iguais e a ordem de escalonamento das 10 primeiras tarefas também foram iguais 

em ambos os casos. Dessa forma, o escalonamento realizado pelo WQR obteve 

makespan semelhantes para 10 e 25 tarefas.

Analisando-se os outros casos de estudo, verificou-se que as réplicas criadas 

não  obtiveram  êxito  na  diminuição  significativa  do  makespan,  no  ambiente 

homogêneo. A comprovação deste resultado pode ser observada na etapa anterior, 

AQuant, na qual WQ e o WQR obtiveram makespan semelhantes para os diversos 

tipos de ambiente. Esta conclusão também pode ser visualizada para os casos de 

25 tarefas médias com o escalonamento do WQ, Figura 19, e com o escalonamento 

do WQR, Figura 23. O makespan não mudou, mesmo com a criação das réplicas.
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Figura 22: WQR – Ordem de chegada das 10 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.

Figura 23: WQR – Ordem de chegada das 25 tarefas médias em ambiente 
homogêneo.



Ambiente Heterogêneo

Será realizada, neste sub-item, uma análise qualitativa do escalonamento do 

WQ e WQR para o ambiente heterogêneo.

O escalonamento do WQ também obteve makespan semelhantes para alguns 

casos de 10 e 25 tarefas de mesmo tipo, em ambiente heterogêneo. O estudo  dos 

resultados permitiu que uma tarefa com carga alta foi  alocada para o recurso com 

pouca capacidade de processamento e tornou-se o gargalo do escalonamento. A 

exemplificação deste resultado é apresentada nas análises dos casos de 10 e 25 

tarefas grandes,  conforme as Figuras  24 e  25,  respectivamente.  No caso de 10 

tarefas grandes, as análises demonstraram que a tarefa 3 era a maior tarefa, que se 

transformou no gargalo do escalonamento, Figura  24. Isto possivelmente ocorreu 

devido  a  tarefa  3  ter  sido  alocada  para  a  máquina  de  menor  capacidade  de 

processamento  do  recurso.  No  caso  de  25  tarefas  grandes,  as  análises 

demonstraram que a tarefa 3 possivelmente foi alocada para a máquina com menor 

capacidade de  processamento,  Figura  25.  Também demostraram que  as  tarefas 

maiores,  que poderiam ter  sido  o gargalo,  foram alocadas para  a  máquina  com 

maior capacidade de processamento. 

Conclui-se que o problema de gargalo encontrado no escalonamento do WQ, 

no qual a quantidade de tarefas é inferior ao número de máquinas, também pode 

ocorrer para o ambiente heterogêneo, pois a estratégia de escalonamento do WQ 

não aproveita tanto o  recurso com maior capacidade de processamento. 
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Figura 24:  WQ – Ordem de chegada para 10 tarefas grandes em ambiente 
heterogêneo.

Figura 25: WQ – Ordem de chegada das 25 tarefas grandes em ambiente 
heterogêneo.



As análises quantitativas para o escalonamento do WQR demonstraram que 

este obteve um menor makespan, na maioria dos casos, no ambiente heterogêneo. 

Este  resultado  é  esperado  pelo  próprio  algoritmo.  Com  base  nas  análises 

quantitativas, as análises qualitativas realizadas chegaram às conclusões a seguir 

expostas.

O  baixo  makespan obtido  nos  casos  em  que  o  número  de  tarefas  era 

semelhante  ao  número  de  máquinas  ocorreu  porque  as  tarefas  originais  foram 

alocadas  aos  recursos com menor  capacidade de  processamento,  e  as  réplicas 

criadas foram finalizadas antes das originais por terem utilizado o recurso com maior 

capacidade de processamento. Para a exemplificação desta conclusão, o caso de 

10  tarefas  grandes  é  apresentado.  O  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento foi responsável por executar 10 tarefas, conforme apresentado na 

etapa  anterior,  sendo 2  tarefas  originais  e  8  réplicas,  Tabela  6.  As  réplicas  são 

criadas  depois  que  as  tarefas  originais  já  foram  escalonadas  e  existe  recurso 

disponível. As tarefas, das quais as réplicas foram originadas, alocaram-se para o 

recurso com menor capacidade de processamento, e as réplicas foram beneficiadas 

por utilizarem o recurso com maior capacidade de processamento. 

 O balanceamento de cargas demonstrou que nos tipos de tarefas grandes 

houve uma maior utilização do recurso com maior capacidade de processamento. 

Quando  a  tarefa  original  é  alocada  para  o  recurso  com  menor  capacidade  de 

processamento, demora mais tempo para finalizar sua execução. Quanto maior a 

tarefa, maior será este tempo. Isto possibilita o recurso com maior capacidade de 

processamento ficar disponível, permitindo que as réplicas sejam alocadas para este 

recurso  e  sejam finalizadas  antes  da  tarefa  original.  Esta  característica  ajuda  a 

reduzir o makespan. A análise das réplicas efetivas, réplicas que terminaram antes 

que  as  tarefas  originais,  comprovou  esta  característica  para  todos  os  casos, 

conforme a Tabela 6. O aumento do tamanho das tarefas, ou seja, variação do tipo 

da tarefa, resultou em uma maior quantidade de réplicas utilizadas.
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Por  fim,  observou-se  que  o  aumento  do  número  de  tarefas  reduziu  a 

quantidade de réplicas efetivas para o ambiente heterogêneo, Tabela  6. A análise 

quantitativa  demonstrou  que  a  existência  de  uma  grande  quantidade  de  tarefas 

permite que os recursos sejam bastante utilizados, inclusive o recurso com maior 

capacidade  de  processamento.  A  grande  utilização  dos  recursos  torna-os 

indisponíveis e inibe a criação de réplicas.

 4.1.3.2 Qualidade da Utilização dos Recursos

Nesta  seção,  será  analisada  a  utilização  dos  recursos,  baseada  nos 

resultados observados do escalamento  do  WQ e WQR, em análise  quantitativa. 

Inicialmente,  será  feito  estudo  do  escalonamento  dos  dois  algoritmos  para  o 

ambiente homogêneo e, em seguida, para o ambiente heterogêneo.

Ambiente Homogêneo 

Nesta fase da metodologia, será realizada uma comparação da utilização dos 

recursos para o escalonamento do WQ e WQR para ambiente homogêneo.

A análise quantitativa realizada na seção anterior demonstrou que, para os 

casos de 10 e 25 tarefas de diferente tipo em ambiente homogêneo, os recursos 

foram pouco utilizados para o escalonamento do WQ e WQR. Isto ocorreu em razão 

da quantidade de tarefas ter sido menor que a quantidade de máquinas. Para os 

casos de 100 e 200 tarefas de diferente tipo, a análise quantitativa apresentou uma 

melhor  utilização  dos  recursos.  Entretanto,  para  a  grande  maioria  dos  casos 

analisados, o WQ e WQR não obtiveram uma homogeneidade na utilização das 
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Tabela 6: WQR - Quantidade de réplicas finalizadas antes das originais para 
ambiente heterogêneo.

Réplicas Efetivas
Pequeno Médio Grande Variado

10 5 5 8 6
25 1 5 7 7

100 2 3 7 2
200 2 4 4 6

nTarefas



máquinas de cada recurso.  Isto significa que, no final do escalonamento, as última 

tarefas não terminaram ao mesmo tempo, havendo um tempo ocioso de algumas 

máquinas  até  o  término  de  toda  última  tarefa.  O  caso  de  100  tarefas  médias 

escalonadas pelo WQR ilustra este resultado. A análise detalhada do Recurso 16, 

Figura 26, demonstra que a tarefa 99 como foi a última tarefa escalonada para este 

recurso. Esta tarefa foi alocada para a máquina 0, e tal  alocação causou uma maior 

utilização  da  máquina  0,  frente  às  demais  máquinas  do  recurso.  As  análises 

realizadas constataram que a tarefa 99 foi a última tarefa escalonada e possuía uma 

carga alta,  se comparada com as demais.  Esta tarefa  está entre  as 25 maiores 

tarefas desta simulação. Outra constatação é a de que esta tarefa foi a última tarefa 

a ser finalizada, ou seja, esta tarefa foi a responsável pelo makespan deste caso. As 

análises dos outros recursos permite a conclusão de que existe subutilização das 

máquinas de cada recurso. 
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Figura 26: WQR - Utilização das máquinas do recurso 16 para o caso de 100 tarefas 
médias em ambiente homogêneo.



Ambiente heterogêneo 

Nesta seção, será feita uma análise da qualidade dos recursos, a partir dos 

resultados obtidos na etapa anterior para o WQ e WQR, em ambiente heterogêneo.

A utilização detalhada dos recursos,  para os casos de 10,  25,  100 e 200 

tarefas  de  diferentes  tipos,  ao  ser  analisada,  chegou  a  conclusão  que  o 

escalonamento do  WQ e WQR não obtiveram uma utilização regular das máquinas 

dos recursos. O caso de 100 tarefas médias escalonada pelo WQR é a apresentado 

para  a  exemplificação  deste  resultado.  A utilização  do  Recurso  20,  Figura  27, 

demonstrou que a máquina 1 foi subutilizada por não receber nenhuma tarefa após 

a tarefa 37, enquanto os outros recursos ainda estava sendo utilizados. Os estudos 

realizados demonstraram que a subutilização das máquinas também ocorreu para 

os outros recursos. Assim, verifica-se que houve uma subutilização das máquinas 

para os diversos recursos no ambiente heterogêneo com a utilização dos algoritmos 

WQ e WQR.
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Figura 27: WQR - Utilização do Recurso 20 para o caso de 100 tarefas médias em 
ambiente heterogêneo.



 4.1.4 Comparação dos algoritmos 

Nesta etapa da metodologia, será realizada uma comparação do desempenho 

dos algoritmos de escalonamento deste estudo de caso. Para isso são utilizados os 

principais resultados das etapas anteriores, enfatizando-se a análise das réplicas. 

Inicialmente,   será  feita  a  comparação  entre  o  WQ  e  WQR  para  o  ambiente 

homogêneo. Em seguida, a comparação será realizada para o heterogêneo. Por fim, 

serão apresentadas as recomendações de utilização dos algoritmos.

Ambiente homogêneo 

Serão comparados, neste seção, os escalonamentos do WQ e WQR para o 

ambiente homogêneo. As análises quantitativas e qualitativas demonstraram que as 

réplicas  do  WQR  não  obtiveram  muito  êxito  no  ambiente  homogêneo.  Esta 

característica tornou o WQR semelhante ao WQ. Por  isso,  ambos os algoritmos 

apresentaram praticamente  o  mesmo desempenho  com relação  ao  makespan e 

também semelhante utilização dos recursos para os mesmos tipos de casos. 

Comprovou-se, também, que ambos os algoritmos podem apresentar casos 

com gargalos, em virtude do tamanho da tarefa, quando a quantidade de tarefas é 

inferior à quantidade total de máquinas dos recursos. 

Ambiente heterogêneo 

Nesta seção, será realizada uma comparação de desempenho entre  o o WQ 

e WQR para o ambiente heterogêneo. 

As análises da etapa qualitativa para os dois algoritmos demonstrou que o 

WQR obteve  um menor  makespan sobre  o  WQ,  na  grande  maioria  dos  casos. 

Constatou-se que o WQR conseguiu eliminar o gargalo existente no escalonamento 

do WQ para o caso de tarefas grande, graças a utilização das réplicas.

Observou-se,  também,  que  o  WQR  utilizou  mais  o  recurso  de  maior 

capacidade  de  processamento,  por  causa  da  criação  das  réplicas.  Essa 

característica fez com que se obtivesse um melhor desempenho para o maioria dos 

casos.
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Evidenciou-se que WQR obteve melhor desempenho com a variação do tipo 

de tarefas para as tarefas do tipo grande. Entretanto, o WQ e WQR começaram a ter 

desempenhos semelhantes com 200 tarefas porque a criação das réplicas é feita no 

final do escalonamento, reduzindo, assim, a sua efetividade para a diminuição do 

makespan. 

Recomendações

Nesta  seção,  serão  fornecidas  as  recomendações  para  a  utilização  dos 

algoritmos WQ e WQR. Para isso, serão utilizadas as comparações de desempenho 

para o ambiente homogêneo e heterogêneo, realizadas anteriormente .

Foi  demonstrado  que  ambos  os  algoritmos  obtiveram  comportamento 

semelhantes  para  o  ambiente  homogêneo.  Entretanto,  o  WQR  obteve  melhor 

utilização do recurso com maior  capacidade de processamento  para o ambiente 

heterogêneo.  O  WQR  também  obteve  um  melhor  desempenho  à  medida  que 

aumentou-se o tamanho das tarefas, ou seja, a carga, no ambiente heterogêneo. O 

WQR eliminou o gargalo nos casos em que a quantidade de tarefas foi próxima à 

quantidade de máquinas no ambiente heterogêneo. 

Tendo em vista estas conclusões apresentadas, percebe-se que o WQR pode 

ser melhor utilizado do que o WQ, em ambos os ambientes.
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 4.2 ESTUDO DE CASO 2: MAXMIN X WQR

Este  estudo  de  caso  visa  comparar  dois  algoritmos  diferentes  para  o 

escalonamento de tarefas. O MaxMin aloca as tarefas com cargas maiores para os 

recursos com maior capacidade de processamento. O WQR não utiliza informações 

dos recursos,  mas procura beneficiar-se dos recursos com maior  capacidade de 

processamento, criando réplicas para as tarefas.

Em decorrência  das limitações de  espaço,  apresentam-se aqui  apenas as 

principais conclusões da análise obtida pela metodologia. 

 4.2.1 Análise Quantitativa

Nesta tópico, os dados gerados na etapa anterior, para o escalonamento do 

MaxMin  e  WQR,  serão  analisados.  Inicialmente,  será  feita  análise  do 

comportamento  do  makespan dos  algoritmos.  Em  seguida,  será  estudada  a 

utilização dos recursos.

 4.2.1.1 Makespan

A análise do comportamento do makespan para os algoritmos MaxMin e WQR 

será realizada, observando-se o comportamento para os diversos casos obtidos na 

etapa anterior. Estes casos serão analisados pela variação do número de tarefas, do 

tipo de tarefas e do tipo de ambiente.

Número de Tarefas

Neste sub-item, o comportamento do makespan será avaliado pela variação 

do  número  de  tarefas  para  o  ambiente  homogêneo  e  heterogêneo.   Em  cada 

ambiente, será feita uma  análise simultânea dos algoritmos MaxMin e WQR.

Analisando os resultados obtidos para o ambiente homogêneo verificou-se 

que, para os casos de 10 e 25 tarefas, com diferentes tipos de tarefas, ambos os 

algoritmos obtiveram  makespan semelhantes. No ambiente heterogêneo,  o WQR 
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obteve um menor makespan para a maioria dos casos de 10 e 25 tarefas, para os 

diferentes tipos de tarefas. 

Nos casos  100 e 200 tarefas, constatou-se que o MaxMin adquiriu um menor 

makespan  para  a  maioria  dos  casos,  tanto  no  ambiente  homogêneo  quanto  no 

ambiente heterogêneo; em especial, para o tipo de tarefa grande.

Estas evidências indicam que o escalonamento do WQR  possui um melhor 

desempenho para os casos de poucas tarefas em ambiente heterogêneo, e também 

revela capacidade do escalamento do MaxMin para tarefas grandes, nos dois tipos 

de ambiente.

Tipo de Tarefas e Tipo de Ambiente

Nesta seção, a métrica  makespan total por tipo de tarefa é avaliada para o 

ambiente homogêneo e heterogêneo. Os desempenhos dos algoritmos MaxMin e 

WQR serão  analisados  a  partir  desta  métrica  para  cada  tipo  de  ambiente.  Em 

seguida,  será  analisado  o  makespan  total  por  tipo  de  ambiente para  os  dois 

algoritmos.

As  análises  realizadas  para  a  métrica  makespan  total  por  tipo  de  tarefa 

demonstraram  que  (a)  o  MaxMin  obteve  um  melhor  resultado  no  ambiente 

homogêneo para os tipos de tarefas médias, grandes e variadas; isto ocorreu por 

causa dos menores valores do makespan para os casos de 100 e 200 tarefas; (b) o 

WQR obteve  melhores  resultados no  ambiente  heterogêneo para  estes  mesmos 

tipos de tarefas, devido ao  melhor desempenho dos casos de 10 e 25 tarefas; (c) os 

resultados para o tipo de tarefa pequeno foram semelhantes em ambos algoritmos e 

ambientes. 

Os resultados obtidos para a métrica makespan total  por tipo de ambiente 

apresentou um melhor resultado para o MaxMin, no ambiente homogêneo, e para o 

WQR, no ambiente heterogêneo.

Estes  resultados,  mais  uma vez,  ressaltam a  importância  dos  casos  com 

tarefas pequenas para o WQR, no ambiente heterogêneo, e tarefas grandes para 

MaxMin, no ambiente homogêneo.
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 4.2.1.2 Utilização dos Recursos

Neste tópico, será feito uma análise resumida da utilização dos recursos para 

o escalonamento do algoritmo MaxMin. As métricas utilizadas são taxa de utilização 

dos  recursos,  taxa  de  utilização  total  dos  recursos,  distribuição  de  cargas  e 

balanceamento de cargas. Os estudos de cada métrica serão realizados para cada 

tipo de ambiente, variando-se o número de tarefas ou o tipo de tarefa. A análise 

detalhada da utilização dos recurso do WQR encontra-se no estudo de caso anterior 

(ver seção 5.1.2).

Taxa de utilização dos recursos e Taxa de utilização total dos recursos

Neste sub-item, será analisada a taxa de utilização dos recursos e a taxa de 

utilização  total  dos  recursos  obtidas  para  os  todos  os  casos  realizado  com  o 

escalonamento do  MaxMin. 

O estudo realizado da métrica taxa de utilização dos recursos apresentou 

resultados baixos para os casos de 10 e 25 tarefas de diferentes tipos, por terem 

obtido uma utilização inferior a 50% para grande parte dos recursos. As análises 

feitas nos casos de 100 e 200 apresentaram um alta utilização de recursos para os 

ambientes homogêneo e heterogêneo. A taxa apresentada foi superior a 85%, para a 

maioria dos casos. Estes resultados evidenciaram um melhor aproveitamento dos 

recursos,  nos  casos  de  100  e  200  tarefas,  para  os  diversos  tipos  de  tarefas  e 

ambientes.

As análises feitas para as taxas de utilização total dos recursos demonstrou 

que, para 10 e 25 tarefas de diferentes tipos, as taxas não foram regulares. Nos 

casos do  ambiente  homogêneo,  constatou-se  que dois  recursos foram os mais 

utilizados. Para os casos do ambiente  heterogêneo, verificou-se que os recursos 

com maior quantidade de máquinas foram os mais utilizados, Recurso 12 e 20, e o 

recurso com maior capacidade de processamento foi o menos utilizado, Recurso 16. 

Já os casos de 100 e 200 tarefas de diferentes tipos apresentaram taxas regulares 

para ambos os ambientes. Estes resultados evidenciam que o MaxMin obteve uma 

utilização regular dos  recursos com um grande número de tarefas para ambos os 
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ambientes. 

Distribuição de cargas e Balanceamento de cargas

Nesta seção, a distribuição de cargas e o balanceamento de cargas serão 

analisados  de  acordo  com  os  resultados  obtidos  para  todos  os  casos  com  o 

escalonamento do MaxMin.

Nos casos de 25, 100 e 200 tarefas em ambiente heterogêneo, percebeu-se 

uma diminuição gradativa de cargas dos recursos com mais máquinas (Recurso 12 

e 20) para o recurso com maior capacidade de processamento (Recurso 16). As 

análises realizadas demonstraram que o Recurso 20 obteve taxa de utilização acima 

de 80% para todos os casos do ambiente heterogêneo.  Estes resultados indicam 

que no escalonamento do MaxMin, o tipo de tarefa grande influencia na utilização do 

recurso com maior capacidade de processamento.

A análise do balanceamento de cargas para os casos de 10 e 25 tarefas 

pequenas, médias, grandes e variadas, em ambiente homogêneo, demostrou que 

não houve nenhum balanceamento de cargas, enquanto para os casos de 100 e 200 

tarefas de diferentes tipos as cargas estavam balanceadas entre  os recursos.  O 

ambiente  heterogêneo,  ao  ser  analisado,  também apresentou desbalanceamento 

para os casos de 10, 25, 100 e 200 tarefas de diferentes tipos. A análise para os 

casos  de  10  tarefas  de  diferentes  tipo  demonstrou  que  o  recurso  com  maior 

capacidade de processamento (Recurso 16) ficou com a carga efetiva menor do que 

a carga ideal, enquanto os recursos com número maior de máquinas (Recurso 12 e 

20) apresentaram a carga efetiva semelhante ou maior que a carga ideal. 

A  próxima  etapa  consiste  na  avaliação  qualitativa  do  escalonamento  do 

MaxMin.
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 4.2.2 Análise Qualitativa 

Nesta seção, será feito um estudo da qualidade dos resultados produzidos na 

etapa anterior. 

 4.2.2.1 Qualidade do Escalonamento

Neste  tópico,  será  analisado  a  qualidade  do  escalonamento  do  algoritmo 

MaxMin para o ambiente homogêneo e heterogêneo.

Ambiente homogêneo 

As análises realizas para os casos de 10 e 25 tarefas médias, grandes e 

variadas  constataram  que  a  maior  tarefa  foi  a  responsável  pelo  makespan  no 

ambiente homogêneo. A exemplificação deste resultado é apresentada para o caso 

de 10 tarefas médias. A análise do gráfico de ordem do escalonamento, Figura 28, e 

de outros resultados, demonstram que a tarefas 7 foi a última  retornar ao Broker. A 

tarefa 7 possui  a  maior  carga e foi  a  primeira  a  ser  escalonada,  em virtude da 

natureza do algoritmo. Assim, ela não precisou esperar pela utilização do recurso.
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Figura 28: MaxMin – Escalonamento de 10 tarefas médias em ambiente 

homogêneo.



As  análises  dos  casos  para  10  e  25  tarefas  pequenas  em  ambiente 

homogêneo  demonstraram  que  houve  uma  concorrência  entre  as  tarefas  para 

utilização de recursos.  Esta  concorrência  acarretou  um tempo de espera  para a 

transferência do arquivo de entrada e/ou de saída. O tempo de término das tarefas 

pequenas  é  menor  do  que  para  os  outros  tipos  de  tarefa.  Dessa  maneira,  a 

concorrência do recurso interferiu no makespan. O caso de 10 tarefas pequenas é 

utilizado  para  ilustrar  este  resultado.  A  análise  do  gráfico  de  ordem  de 

escalonamento e dos outros resultados obtidos evidenciou que a tarefa de maior 

carga, tarefa 6, foi a primeira a ser escalonada em razão da natureza do algoritmo. 

Entretanto, devido a ser do tipo pequeno, esta tarefa executou rápido. A tarefa 0 foi a 

responsável  pelo  makespan para  este  caso,  ou  seja,  foi  o  gargalo.  Esta  tarefa 

precisou esperar pela liberação da interface de rede para  começar a transferir o 

arquivo de entrada e, quando terminou a execução, teve também que esperar para 

transferir o arquivo de saída.
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Figura 29: MaxMin - Término das 10 tarefas pequenas em ambiente homogêneo.



Ambiente heterogêneo 

Em Grid, o escalonador de aplicação submete a tarefa para o escalonador de 

recurso (ou alocador de recurso) . O MaxMin é uma estratégia de escalonamento 

utilizada pelo escalonador de aplicação. No MaxMin, o escalonamento tem como 

base a capacidade de processamento das máquinas. Após a escolha da máquina, 

verifica-se em qual recurso a máquina se encontra. Por isso, a submissão da tarefa 

é realizada para o escalonador de recursos. O escalonador de recursos possui suas 

políticas  de  escalonamento.  Assim,  apesar  do  MaxMin  fazer  o  escalonamento 

baseado  nas  máquinas,  nestes  estudos  de  caso,  a  máquina  que  de  fato  será 

utilizada é definida pela política do recurso que recebeu a tarefa.

As análises dos casos de 10 e 25 tarefas para os diferentes tipos  evidenciou 

que a segunda maior tarefa foi a responsável pelo makespan, tornado-se o gargalo 

do escalonamento. Isso ocorreu devido ao escalonador de aplicação, cuja estratégia 

é o MaxMin, ter submetido a tarefa para o recurso, e o recurso possuir sua própria 

política  de  escalonamento  das  máquinas.  A  exemplificação  deste  resultado  é 

apresentado  para  o  caso  de  25  tarefas  grandes.  A observação  dos  resultados 

obtidos e da ordem do escalonamento, Figura 30, permitiram constatar que a tarefa 

3 possui a segunda maior carga e obteve o maior tempo de execução e tornou-se o 

gargalo.

Os  casos  de  10  e  25  tarefas  de  mesmo  tipo  apresentaram  makespan 

igual/semelhantes. O estudo deste caso evidenciou que os resultados iguais para o 

caso de 10 e 25 tarefas de mesmo tipo ocorreu porque o gargalo foi ocasionado pela 

mesma tarefa em cada caso.

Outra  averiguação  realizada  é  que  o  recurso  de  maior  capacidade  de 

processamento (Recurso 16) começou a ser reutilizado a partir do escalonamento 

da décima tarefa. Inicialmente, é escalonada uma tarefa para cada recurso e, em 

seguida, a próxima tarefa será alocada para o recurso que ficar disponível.  Esta 

característica  justifica  a  maior  utilização  do  recurso  com  maior  capacidade  de 

processamento, com o aumento do número de tarefas.
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 4.2.2.2 Qualidade da Utilização dos Recursos

A qualidade da utilização dos recursos será analisada para o escalonamento 

do MaxMin, nos casos do ambientes homogêneo e heterogêneo.

Ambiente homogêneo 

Nesta seção, será analisada a qualidade da utilização dos recursos obtidos 

pelo escalonamento do MaxMin para os casos do ambiente homogêneo.

As análises efetuadas evidenciaram uma homogeneidade de utilização das 

máquinas de cada recurso para os casos de 100 e 200 tarefas. O escalonamento do 

MaxMin prioriza as tarefas com maior carga para que estas possam ser escalonadas 
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Figura 30: MaxMin - Escalonamento das 25 tarefas grandes em ambiente 
homogêneo.



primeiramente.  Esta  característica  permite  que  as  menores  tarefas  sejam 

escalonadas por último. Assim, a diferença de utilização entre as máquinas de cada 

recurso  se  torna  menor. Apresenta-se,  aqui,  a  exemplificação  deste  ocorrido, 

utilizando-se o caso com 100 tarefas médias. Os estudos relacionados ao Recurso 

16  evidenciaram  um  tempo  semelhante  de  utilização  das  máquinas  para  cada 

recurso, devido as últimas tarefas de cada máquina terem terminado em tempos 

semelhantes.  A Figura  31 comprova  este  resultado.  As  análises  detalhadas  da 

utilização dos recursos para os outros casos de 100 e 200 tarefas, em ambiente 

homogêneo,  apresentaram  resultados  semelhantes  a  este.  Outra  característica 

observada  está  relacionada  à  quantidade  de  tarefas  e  máquinas.  O  número  de 

tarefas maior que a quantidade de máquinas influenciou neste resultado.
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Figura 31: MaxMin - Utilização detalhada do recurso 16 para o caso de 100 tarefas 
médias em ambiente homogêneo.



Ambiente heterogêneo 

Nesta seção, será realizada uma análise qualitativa dos resultados obtidos 

com  o escalonamento do MaxMin, para os casos com ambiente heterogêneo. 

As  análises  efetivadas  apresentaram  uma  semelhante  utilização  das 

máquinas  de cada recurso para os casos de 25, 100 e 200 tarefas, com exceção do 

Recurso 16 que possui apenas uma máquina. A exemplificação deste resultado é 

apresentada  utilizando  o  caso de  100  tarefas  médias.  A utilização  detalhada  do 

Recurso  20,  Figura  32,  demonstra  que  as  últimas  tarefas  de  cada  recurso 

terminaram em tempos semelhantes.  

Tal característica está ao fato de o MaxMin submeter as tarefas maiores para 

os  recursos  com  maior  capacidade  de  processamento  disponível  no  momento. 

Entretanto, a tarefa é submetida ao recurso, e este possui sua política de alocação 

das máquinas.
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Figura 32: MaxMin - Utilização detalhada do recurso 20 para o caso de 100 tarefas 
médias em ambiente heterogêneo.



 4.2.3 Comparações dos algoritmos

Este  tópico  apresentará  uma comparação dos algoritmos MaxMin  e  WQR 

para  o  ambiente  homogêneo  e  heterogêneo.  Em  seguida,  serão  apresentadas 

algumas recomendações de utilização dos algoritmos.

Ambiente homogêneo e heterogêneo

Serão comparados, aqui, o comportamento do MaxMin e do WQR, a partir 

dos resultados obtidos nas análises quantitativas e qualitativas para os casos com 

ambiente homogêneo e heterogêneo.

As análises desta situação evidenciaram makespan semelhantes obtidos com 

o escalonamento do WQR e MaxMin, para os casos de 10 e 25 tarefas médias, 

grandes e variadas. Nos casos de 100 e 200 tarefas de diferentes tipos, o MaxMin 

obteve um melhor  makespan pelo fato das máquinas de cada recurso possuírem 

tempos de utilização semelhantes.

Os  estudos  realizados  para  os  casos  de  10  e  25  tarefas,  em diferentes, 

demonstraram que o escalonamento feito pelo WQR obteve um  makespan muito 

menor para  maioria dos casos, em razão da utilização das réplicas. Para os casos 

de 100 e 200 tarefas de diferentes tipos, o escalonamento do MaxMin apresentou 

um makespan menor, devido às últimas tarefas escalonadas serem as menores.

Recomendações

Nesta  seção,  serão  fornecidas  as  recomendações  de  utilização  dos 

algoritmos  MaxMin  e  WQR.  As  comparações  de  desempenho  realizadas  para  o 

ambiente homogêneo e heterogêneo serão utilizadas.

Os paralelos realizados anteriormente para os casos de 10 e 25 tarefas, de 

diferentes  tipos,  evidenciaram  que  ambos  os  algoritmos  obtiveram  o  mesmo 

resultado  para  tarefas  médias,  grandes  e  variadas  no  ambiente  homogêneo. 

Entretanto, o escalonamento do WQR obteve melhores resultados para os casos do 

tipo pequeno, em ambiente homogêneo, e também para a maioria dos casos do 
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ambiente  heterogêneo.  Assim,  quando  a  quantidade  de  tarefas  for  pequena  em 

relação à quantidade de máquinas, recomenda-se utilizar o WQR para o ambiente 

homogêneo e heterogêneo.

Os resultados apresentados na comparação dos algoritmos para os casos de 

100 e 200 tarefas de diferentes tipos demonstraram um melhor comportamento do 

escalonamento  do  MaxMin  para  o  ambiente  homogêneo,  e  também  para  o 

heterogêneo. Dessa forma, quando a quantidade de tarefas for muito maior que a 

quantidade de máquinas,  recomenda-se utilizar o algoritmo MaxMin para os dois 

tipos de ambiente.
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 5 CONCLUSÕES 

O compartilhamento dos recursos em diferentes instituições, respeitando suas 

políticas administrativas, necessita de um escalonamento no nível de aplicação para 

a  distribuição  das  tarefas  a  serem  processadas  entre  os  recursos.  O  algoritmo 

utilizado no escalonamento das tarefas está relacionado ao tipo das tarefas, que 

podem ser dependentes ou independentes e compõem a aplicação. Entretanto, faz-

se  necessário  analisar  o  comportamento  e  desempenho  dos  algoritmos  de 

escalonamento em diferentes cenários para que se possa determinar qual se adapta 

melhor a determinada situação.

A  realização  da  análise  e  comparação  dos  algoritmos  necessita  de  um 

conjunto de procedimentos descrevendo os passos a serem seguidos e as métricas 

a serem utilizadas. A metodologia proposta atende essa necessidade.

O comportamento e desempenho dos algoritmos precisa ser analisado em 

diferentes situações. Entretanto, os testes dos algoritmos precisam ser executados 

sob as mesmas condições. O CEGSE permite compor diversos cenários afim de 

suprir este problema.  Além disso, o CEGSE fornece métricas, diagramas e gráficos 

necessários nos procedimentos  da metodologia AGSA.

O estudo de caso dos algoritmos de escalonamento de tarefas independentes 

WQ, WQR e MaxMin foram realizados utilizando AGSA+CEGSE. As análises do 

comportamento e desempenho das tarefas e da utilização dos recursos  em diversos 

cenários  foram  de  suma  importância  para  a  determinação  do  seu  perfil  de 

comportamento  e  das  recomendações  de  uso  dos  algoritmos.  Estes  resultados 

comprovaram a eficácia tanto da metodologia quanto do ambiente de simulação. 
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 5.1 Contribuições Apresentadas

As principais contribuições geradas com o desenvolvimento desta dissertação 

são listadas a seguir:

 1. proposta  da  metodologia  AGSA,  viabilizando  a  análise  e  comparação  dos 

algoritmos de escalonamento de tarefas em Grid;

 2. análise de alguns algoritmos de escalonamento em ambiente homogêneo;

 3. detalhamento das análises em vários ambientes utilizando CEGSE, variando-

se os seguintes parâmetros:

 a) número de tarefas;

 b) tamanho das tarefas;

 c) tipos de ambientes;

 4. comparação de comportamento entre algoritmos.

 5.2 Trabalhos Futuros

As seguintes atividades são propostas para dar continuidade a este trabalho:

1. implementar  e  simular  outros  algoritmos  de  escalonamento  de  tarefas 

independentes, utilizando o CEGSE;

2. implementar e simular algoritmos de tarefas dependentes;

3. analisar o comportamento e desempenho dos algoritmos de escalonamento 

de tarefas implementados, utilizando a metodologia AGSA;

4. propor um algoritmo adaptativo de escalonamento de tarefas considerando as 

vantagens dos algoritmos implementados, obtidas nas análises em diversos 

cenários.
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GLOSSÁRIO

Alea Ambiente de Simulação de Computação em Grid.

Bag-of-Task 
Application

Aplicação com tipo de tarefas independentes.

Broker Intermediador entre o cliente e os  recursos.

Computational Grid Grid de Processamento. Tipo de infraestrutura de Grid 
voltada para o processamento.

Grid Computing Computação em Grid.

Grid Scheduler Escalonador de Grid.

GridSim Simulador de Grid.

Grid Workflow 
Engines

Ambientes de workflow para Grid.

Grid Workflow 
Generator

Gerador de workflow para Grid.

Job Aplicação.

Local Resource 
Scheduler

Escalonador de Recursos Local.

Makespan Tempo total de simulação da aplicação.

Resource 
Management 
System

Sistema de Gerenciamento de Recursos.

SimJava Simulador de Eventos baseado em Java.

Tarefa Processos ou Threads.

Task Tarefa.

Workflow 
Application

Tipo de aplicação com tarefas dependentes.
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