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Resumo

TEIXEIRA, E. C. Informações de suporte ao escalonamento de workflows científicos para
a execução em plataformas de computação em nuvem. 2016. 107 f. Tese (Doutorado) - Ins-
tituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
A ciência tem feito uso frequente de recursos computacionais para execução de experimentos e
processos científicos, que podem ser modelados como workflows que manipulam grandes volumes
de dados e executam ações como seleção, análise e visualização desses dados segundo um proce-
dimento determinado. Workflows científicos têm sido usados por cientistas de várias áreas, como
astronomia e bioinformática, e tendem a ser computacionalmente intensivos e fortemente voltados
à manipulação de grandes volumes de dados, o que requer o uso de plataformas de execução de alto
desempenho como grades ou nuvens de computadores. Para execução dos workflows nesse tipo de
plataforma é necessário o mapeamento dos recursos computacionais disponíveis para as atividades
do workflow, processo conhecido como escalonamento. Plataformas de computação em nuvem têm
se mostrado um alternativa viável para a execução de workflows científicos, mas o escalonamento
nesse tipo de plataforma geralmente deve considerar restrições específicas como orçamento limitado
ou o tipo de recurso computacional a ser utilizado na execução. Nesse contexto, informações como
a duração estimada da execução ou limites de tempo e de custo (chamadas aqui de informações
de suporte ao escalonamento) são importantes para garantir que o escalonamento seja eficiente e
a execução ocorra de forma a atingir os resultados esperados. Este trabalho identifica as informa-
ções de suporte que podem ser adicionadas aos modelos de workflows científicos para amparar o
escalonamento e a execução eficiente em plataformas de computação em nuvem. É proposta uma
classificação dessas informações, e seu uso nos principais Sistemas Gerenciadores de Workflows Ci-
entíficos (SGWC) é analisado. Para avaliar o impacto do uso das informações no escalonamento
foram realizados experimentos utilizando modelos de workflows científicos com diferentes informa-
ções de suporte, escalonados com algoritmos que foram adaptados para considerar as informações
inseridas. Nos experimentos realizados, observou-se uma redução no custo financeiro de execução do
workflow em nuvem de até 59% e redução no makespan chegando a 8,6% se comparados à execução
dos mesmos workflows sendo escalonados sem nenhuma informação de suporte disponível.

Palavras-chave: workflows científicos, escalonamento, computação em nuvem.
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Abstract

TEIXEIRA, E. C. Support information to scientific workflow scheduling for execution in
cloud computing platforms. 2016. 107 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e Estatís-
tica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

Science has been using computing resources to perform scientific processes and experiments that
can be modeled as workflows handling large data volumes and performing actions such as selec-
tion, analysis and visualization of these data according to a specific procedure. Scientific workflows
have been used by scientists from many areas, such as astronomy and bioinformatics, and tend
to be computationally intensive and heavily focused on handling large data volumes, which requi-
res using high-performance computing platforms such as grids or clouds. For workflow execution
in these platforms it is necessary to assign the workflow activities to the available computational
resources, a process known as scheduling. Cloud computing platforms have proved to be a viable
alternative for scientific workflows execution, but scheduling in cloud must take into account speci-
fic constraints such as limited budget or the type of computing resources to be used in execution.
In this context, information such as the estimated duration of execution, or time and cost limits
(here this information is generally referred to as scheduling support information) become important
for efficient scheduling and execution, aiming to achieve the expected results. This work identifies
support information that can be added to scientific workflow models to support efficient scheduling
and execution in cloud computing platforms. We propose and analyze a classification of such in-
formation and its use in Scientific Workflows Management Systems (SWMS). To assess the impact
of support information on scheduling, experiments were conducted with scientific workflow models
using different support information, scheduled with algorithms that were adapted to consider the
added information. The experiments have shown a reduction of up to 59% on the financial cost of
workflow execution in the cloud, and a reduction reaching 8,6% on the makespan if compared to
workflow execution scheduled without any available supporting information.

Keywords: scientific workflows, scheduling, cloud computing.
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Capítulo 1

Introdução

A ciência, e o modo como ela é feita, evoluiu ao longo dos séculos. Nas últimas décadas, com
os avanços na ciência da computação, processos científicos computacionais são capazes de simular
fenômenos complexos ou realizar análises de grandes volumes de dados, cujos resultados também
serão armazenados e processados em computadores. Neste novo cenário, processos e experimentos
são expressos como um conjunto de atividades a serem executadas pelo computador, organizadas na
forma de workflows científicos. Há diferentes tipos de workflows científicos para diferentes domínios
de aplicação, com variadas representações, modelos de semântica e de execução. O conjunto de
atividades que compõem um workflow científico pode variar em tamanho desde poucas atividades
simples até milhares de atividades interconectadas, que podem requerer milhares de horas de CPU
de computação e muito espaço de armazenamento. De forma geral, a execução de um workflow
científico consiste na execução de uma série de atividades de processamento interligadas, em que
cada atividade toma algum dado de entrada, realiza uma computação e produz dados que são
passados para as atividades subsequentes [BBJ+05, VS97].

O crescente acesso a plataformas de computação de alto desempenho como aglomerados, grades
e, mais recentemente, nuvens de computadores, permite aos cientistas desenvolverem workflows
científicos complexos, computacionalmente intensivos e com manipulação de grandes volumes de
dados. Plataformas de computação em nuvem têm se mostrado um alternativa viável para a execução
de workflows científicos, permitindo acesso a uma grande quantidade de recursos computacionais
disponibilizados sob demanda [DJB12].

A oferta da computação como um serviço sob demanda que pode ser adquirido por qualquer
usuário é a principal característica das plataformas de computação em nuvem, e permite que cien-
tistas tenham acesso a uma plataforma de computação de alto desempenho com menos investimento
do que seria necessário para a aquisição e manutenção de uma infraestrutura de computação com
desempenho similar, pagando somente pelo tempo utilizado (pay-per-use). Outra característica im-
portante da computação em nuvem é a alocação de recursos por meio de virtualização, que consiste
no uso de máquinas virtuais isoladas e independentes em uma mesma máquina física. A alta disponi-
bilidade, a elasticidade e a alocação sob demanda são características da computação em nuvem que
favorecem a execução de workflows científicos, cuja necessidade de recursos varia durante a execução
[ZFRL11, dOVO+13]. Usando plataformas de computação em nuvem é possível, por exemplo, ins-
tanciar um conjunto de máquinas virtuais independentes, prepará-las para que trabalhem como um
ambiente distribuído de execução, submeter a esse ambiente a execução de um workflow científico,
e ao final da execução desalocar as máquinas virtuais, fazendo com que o cientista que submeteu
o workflow precise arcar apenas com o custo financeiro da execução referente ao tempo em que as
máquinas foram necessárias para o workflow ser processado, podendo ainda ajustar a quantidade
de máquinas virtuais conforme a necessidade durante a execução.

A virtualização permite que o ambiente de execução dos workflows em nuvem seja configu-
rado para que os workflows sejam executados de maneira semelhante à feita em plataformas de
computação em grade, utilizando técnicas já tradicionais para workflows científicos. Essas técnicas
consideram que os workflows são descritos por meio de modelos abstratos que contêm a descrição do
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2 INTRODUÇÃO 1.0

fluxo de atividades e dados a serem processados, sem informação sobre os recursos disponíveis para
serem utilizados na execução do workflow, o que simplifica o processo de construção do workflow
e permite aos cientistas se concentrarem somente na descrição do fluxo do experimento científico
modelado. Porém, para que o workflow seja executado em um ambiente distribuído, é necessário o
mapeamento dos recursos computacionais disponíveis para as atividades do workflow. O processo
que faz a seleção dos recursos e determina o momento de execução para cada atividade é chamado de
escalonamento do workflow, e geralmente visa objetivos de otimização específicos como minimizar
o tempo médio de conclusão das atividades ou o tempo total de execução do workflow.

No escalonamento de workflows científicos, especificações adicionais agregadas ao modelo do
workflow podem aprimorar a escolha dos recursos feita no escalonamento. Além das informações
sobre as atividades, informações adicionais como o volume de dados a ser processado, tempo pre-
visto de execução das atividades, ou mesmo restrições de tempo ou orçamento podem ter valor
significativo no processo de decisão do escalonador. Para ilustrar como uma informação adicional
pode influenciar as decisões de escalonamento, considere um workflow com uma atividade T que
leva 70 segundos para ser executada em um recurso R1 e 100 segundos para ser executada em um
recurso R2. Se o escalonador tem como objetivo minimizar o tempo total de execução, o recurso
selecionado para executar T seria o recurso mais rápido R1. Entretanto, se T recebe como entrada
um conjunto de dados D que está alocado em R2, o tamanho de D pode influenciar as decisões de
escalonamento. Assumindo que a velocidade de comunicação entre os recursos é de 1 Mbps, a trans-
ferência de 4 MB de um recurso a outro leva em torno de 30 segundos. Portanto, se o volume de D é
maior que 4 MB o escalonador deveria selecionar R2 para executar T ao invés de R1 e economizar o
tempo gasto com a transferência dos dados. Neste caso, se o escalonador conhece antecipadamente
o volume de dados a ser processado ele pode fazer escolhas melhores para a execução do workflow.

No escalonamento em plataformas de computação em nuvem, que geralmente disponibilizam
várias configurações de máquinas virtuais com diferentes desempenhos e preços, informações adici-
onais agregadas ao workflow podem ser úteis para definir o tipo de máquina a ser usada na execução
do workflow. Se o objetivo do escalonamento for minimizar o tempo total de execução, serão esco-
lhidas as máquinas mais rápidas. Porém, se houver uma restrição de orçamento para uma execução
específica, o escalonador pode optar por máquinas mais lentas (e mais baratas) para que a execução
ocorra dentro do orçamento limite, respeitando a restrição.

Essas informações adicionais (como o volume de dados e a restrição de orçamento) são chamadas
aqui de informações de suporte, e podem ser fornecidas ao algoritmo por meio da representação
do workflow submetido para execução. O exemplo da Figura 1.1 ilustra o uso de informações de
suporte agregadas ao código de descrição do workflow. Nesse exemplo a execução do workflow deve
ser finalizada até 26/04/2016 (linha 3) e o custo financeiro é o objetivo principal a ser minimizado
(linha 4).

1 <Workflow>
2 <qos−con s t r a i n t s >
3 <qos−c on s t r a i n t name="time" value="2016−04−26 T04 :20 :00 .000+10 :00 "/>
4 <qos−c on s t r a i n t name=" cos t " optimal="on"/>
5 </qos−con s t r a i n t s >
6 <tasks>
7 . . .
8 </tasks>
9 </Workflow>

Figura 1.1: Informação de suporte no modelo de workflow [YBT05a].

O exemplo da Figura 1.1 se baseia na proposta de Yu et al. [YBT05a], que apresentam um
sistema gerenciador de workflows cujo escalonador usa informações sobre limite de tempo e orça-
mento especificadas diretamente na descrição do workflow. Porém, as linguagens de modelagem de
workflows dos SGWCs (Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos) mais utilizados, como a
linguagem DAX do Pegasus [DSS+05], a AGWL do Askalon [FPD+05] e Scufl do Taverna [HWS+06]
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têm como foco principal a descrição das atividades, dos dados e de suas dependências, deixando
em segundo plano informações que apóiem o escalonamento [Dee10]. As informações de suporte ao
escalonamento são o foco principal desta tese, cujo objetivo é descrito a seguir.

1.1 Objetivo

Na execução de workflows científicos em plataformas de computação em nuvem, informações
como restrições de tempo ou de orçamento a ser gasto, os tipos de recursos computacionais a
serem utilizados, ou o volume de dados a ser movimentado podem ser determinantes para que o
escalonamento seja eficiente e a execução ocorra de forma a atingir os resultados esperados pelo
cientista.

Este trabalho tem como objetivo principal explorar o uso de informações de suporte ao escalo-
namento para amparar execuções eficientes de workflows científicos em plataformas de computação
em nuvem, considerando restrições e informações agregadas ao workflow conforme determinações
do cientista que definiu o workflow para execução.

Para isso, as informações de suporte que podem ser adicionadas ao workflow foram identifica-
das por meio de levantamento e análise de algoritmos de escalonamento de workflows científicos,
que foram avaliados quanto às informações que são (ou poderiam ser) utilizadas no processo de
escalonamento. Essas informações foram nomeadas e classificadas, permitindo uma definição clara
do que representa cada informação de suporte quanto ao seu uso no escalonamento e execução de
workflows científicos. Foi realizada também uma análise sobre o uso das informações de suporte nos
escalonadores dos principais SGWCs.

Para avaliar o impacto do uso das informações de suporte no escalonamento, foram realizados
experimentos com aplicações reais de workflows científicos com variações na quantidade e tipo
das atividades de cada workflow. Para que as informações de suporte inseridas nos workflows dos
experimentos fossem consideradas no escalonamento, um algoritmo existente foi adaptado e um novo
algoritmo foi criado no SGWC Pegasus, com o objetivo de diminuir o custo financeiro da execução
em plataformas de computação em nuvem. Os resultados dos experimentos foram avaliados quanto
ao tempo total de execução e custo financeiro.

1.2 Contribuições

As principais contribuições desta tese são:

Identificação das informações de suporte utilizadas pelos algoritmos de escalonamento de work-
flows. Foi realizado levantamento bibliográfico utilizando conceitos de Revisão Sistemática
para identificar as informações que são usadas em algoritmos de escalonamento e que podem
ser adicionadas ao workflow para apoiar o escalonamento. É apresentada uma lista com 154
trabalhos sobre algoritmos de escalonamento de workflows que foram avaliados ou citados em
trabalhos que estudam, comparam, classificam ou avaliam algoritmos representativos na área
de escalonamento de workflows.

Proposta de classificação das informações de suporte. Foram identificadas 25 informações que
podem ser utilizadas pelos algoritmos de escalonamento para escalonar workflows em plata-
formas de computação de alto desempenho. Essas informações de suporte foram nomeadas e
classificadas, o que evita que uma mesma informação seja interpretada de maneiras diferentes
e permite sua caracterização para uso nos modelos de workflow, indicando ao cientista a que
conceito cada informação se refere.

Avaliação dos Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos (SGWC) quanto ao uso de infor-
mações de suporte em suas linguagens de modelagem. SGWCs amplamente utilizados pela
comunidade científica foram avaliados quanto ao uso das informações de suporte identifica-
das, caracterizando sua capacidade de representação de workflows científicos e a forma como
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a modelagem dos workflows nesses sistemas fornece informações para apoiar sua execução
eficiente.

Adaptação de algoritmo de escalonamento para considerar informações de suporte adicionadas
ao workflow. Foram utilizados algoritmos de escalonamento disponíveis no SGWC Pegasus
para realizar experimentos com diferentes workflows científicos utilizando informações de su-
porte. Em suas versões originais, esses algoritmos utilizam o tempo previsto de execução das
atividades nos recursos disponíveis, mas não consideram o tempo gasto com a transferência
dos dados entre as máquinas que estão sendo usadas para execução do workflow. Por essa
razão, foi implementada no SGWC Pegasus uma variação do algoritmo de escalonamento que
considera a informação de suporte sobre o volume de dados movimentado pelas atividades do
workflow.

Desenvolvimento de um novo algoritmo de escalonamento para considerar informação sobre tempo
limite de execução buscando a diminuição do custo financeiro para execução do workflow em
plataformas de computação em nuvem.

Avaliação experimental do impacto do uso de informações de suporte para execução de workflows
científicos em plataformas de computação em nuvem. Foram realizados experimentos no am-
biente InterNuvem (plataforma de computação em nuvem da Universidade de São Paulo)
com aplicações reais de workflows científicos das áreas de astronomia e de bioinformática,
com variações na quantidade de atividades de cada workflow. Foram comparadas execuções
cujo escalonamento foi feito sem nenhuma informação de suporte disponível, com execuções
utilizando informações de suporte, ilustrando o impacto do uso de informações de suporte no
tempo total de execução e custo financeiro.

1.3 Organização do trabalho

No Capítulo 2 são apresentados os principais conceitos relacionados ao escalonamento de work-
flows científicos para execução em plataformas de computação de alto desempenho. São abordados
os conceitos de workflows científicos e sua representação, assim como conceitos de escalonamento.
São abordados também algoritmos utilizados para escalonar workflows científicos e as plataformas
de computação que são utilizadas na execução de workflows.

O Capítulo 3 discute os trabalhos relacionados ao escalonamento de workflows científicos, apre-
sentando um levantamento das principais abordagens e técnicas utilizadas nessa área. São discutidos
os trabalhos que propõem algum tipo de descrição de recursos ou restrições no modelo do workflow
para apoiar o escalonamento e a execução.

No Capítulo 4 é descrito o levantamento realizado para identificação das informações de suporte
que são utilizadas nos algoritmos de escalonamento de workflows. O resultado do levantamento é
apresentado no Capítulo 5, que descreve cada informação de suporte identificada e propõe uma
classificação para essas informações.

Os Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos (SGWCs) foram avaliados no Capítulo 6
e para cada SGWC foram descritas sua estrutura, a linguagem de especificação dos modelos de
workflow e a forma como os workflows são executados. Os SGWCs foram avaliados quanto a sua
capacidade de representação dos modelos de workflow e a forma como a descrição dos workflows for-
nece informações para apoiar seu escalonamento e execução, inclusive quanto ao uso das informações
de suporte identificadas no levantamento realizado.

Os experimentos realizados para avaliar o impacto do uso das informações no escalonamento
com algoritmos adaptados e criados para considerar as informações são apresentados no Capítulo 7,
assim como os resultados obtidos. O Capítulo 8 conclui o trabalho com as considerações finais.



Capítulo 2

Conceitos

Experimentos e análises científicas computacionais complexas podem ser gerenciados com o uso
de tecnologia de workflow, que fornece sistemas que permitem modelar, executar, e monitorar a
execução em recursos distribuídos. Nesse sentido, diferentes abordagens, algoritmos e técnicas têm
sido empregados para atender as expectativas de cientistas de diferentes áreas.

Neste capítulo, definimos workflows científicos e apresentamos conceitos relacionados a sua re-
presentação e execução em ambientes distribuídos, assim como ferramentas e algoritmos que são
empregados em seu gerenciamento. Esses conceitos norteiam os assuntos expostos nos demais capí-
tulos.

2.1 Workflows científicos

Um workflow científico é a automação de experimentos ou processos científicos, expressa em ter-
mos das atividades a serem executadas e, principalmente, das dependências dos dados manipulados
[YB05, CVDK+12].

Workflows científicos tendem a ser computacionalmente intensivos mas, principalmente, são
fortemente voltados à manipulação de grandes volumes de dados complexos. A utilização intensiva
de dados caracteriza os workflows científicos como workflows baseados em fluxos de dados (data-
driven workflows), ou seja, as conexões entre as atividades do workflow representam basicamente
o fluxo dos dados, com o fluxo de controle (que descreve a ordem de execução das atividades)
aparecendo como uma representação complementar, já que o controle de execução das atividades
pode ser realizado de acordo com o fluxo de dados.

Um workflow científico tem seu ciclo de vida composto por quatro fases distintas [DGST09]:

1. Composição: construção do modelo de workflow, que é representado de acordo com a aborda-
gem e as ferramentas utilizadas, como por exemplo ferramentas gráficas ou textuais com ou
sem apoio semântico, utilizando serviços web ou software local.

2. Mapeamento: associação do modelo de workflow com os recursos computacionais disponíveis.

3. Execução: disparo das atividades do workflow nos recursos computacionais conforme o mape-
amento realizado.

4. Metadados e Proveniência: registro de metadados e informações de proveniência durante todo
o ciclo de vida do workflow. Informações de proveniência são as informações a respeito de
um experimento científico que permitem sua reprodução nas mesmas condições em que o
experimento foi originalmente realizado [FKSS08].

A fase de mapeamento do workflow influencia diretamente em seu desempenho, pois nessa
fase devem ser tomadas decisões de escalonamento e podem ocorrer otimizações para aumentar a
eficiência da execução. Uma execução específica baseada em um modelo ou descrição de um workflow

5
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é uma instância do workflow. Durante a execução, os metadados e as informações de proveniência
são registrados, assim como os dados que são produzidos durante a execução. A fase de registro
dos dados aparece no ciclo de vida como uma fase separada das demais, mas geralmente ela ocorre
paralelamente à execução do workflow. Opcionalmente uma fase de análise dos dados e resultados
produzidos pode ser incluída no ciclo de vida, concluindo o processo científico caracterizado pelo
workflow.

A estrutura de um workflow científico é composta pelas atividades a serem executadas e as co-
nexões entre essas atividades. São consideradas como atividades do workflow cada ação participante
do processo, que realiza algum processamento e geralmente toma dados de entrada e produz dados
como saída [LAB+06]. O conjunto de conexões que interligam as atividades pode ser caracterizado
como fluxo de controle ou fluxo de dados. O fluxo de controle define a transferência de controle
entre atividades conectadas, habilitando uma atividade para execução quando outra atividade é
concluída. Estão incluídas no fluxo de controle estruturas como desvios condicionais e iterações. Já
o fluxo de dados representa a dependência entre as atividades e os dados manipulados, e a forma
como os dados são utilizados no workflow, com atividades produzindo dados que serão consumidos
por outras atividades [Shi07].

A representação de um workflow é feita por meio de uma linguagem que pode definir tanto
construções para o fluxo de controle quanto para o fluxo de dados. Linguagens que apresentam
construções para os dois tipos de fluxo são consideradas híbridas, e permitem a construção de work-
flows complexos com maior flexibilidade. Porém, mesmo para construção de workflows complexos,
não são necessários muitos tipos de construções de fluxo de controle e de dados. O excesso de cons-
trutores pode tornar a linguagem de modelagem desnecessariamente complicada [Shi07, DGST09].
Neste trabalho foram consideradas as construções básicas de fluxo de controle e de fluxo de dados,
descritas a seguir.

As construções básicas de fluxo de controle, segundo Van Der Aalst et al. [vdAtHKB03] e a
Workflow Management Coalition [Coa99], são:

• Sequência: uma atividade no workflow é ativada depois que uma outra atividade é completada;

• Divisão Paralela (AND-Split): um fluxo de controle se divide em dois ou mais fluxos que são
executados em paralelo;

• Sincronização (AND-Join): um ponto onde dois ou mais fluxos paralelos convergem em um
fluxo único, sincronizando os fluxos de entrada;

• Escolha Exclusiva (XOR-Split): um fluxo de controle segue um entre vários fluxos possíveis,
baseado em uma decisão ou em dados de controle;

• Junção Simples (XOR-Join): um ponto onde dois ou mais fluxos alternativos convergem em
um fluxo único, sem sincronização;

• Iteração: execução repetida de uma ou mais atividades do workflow, até que uma condição
seja satisfeita;

• Composição: um workflow pode ser disparado por um outro workflow como parte do seu fluxo
de trabalho, caracterizando o uso de sub-workflows.

Quanto ao fluxo de dados, as construções principais usadas para definir a estrutura de workflows
científicos são [BCD+08] [RtHEvdA05]:

• Pipeline: são várias atividades combinadas sequencialmente, em que cada atividade recebe
como entrada os dados produzidos como saída da atividade anterior;

• Distribuição de dados: é feita por atividades que produzem dados de saída que são recebidos
como entrada por múltiplas atividades, ou que apenas particionam grandes conjuntos de dados
em subconjuntos menores para serem processados por outras atividades no workflow;
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• Agregação de dados: é feita por atividades que processam múltiplos conjuntos de dados de
entrada, gerando uma combinação dos dados como saída;

• Redistribuição de dados: é feita por atividades que funcionam como um ponto de sincronização
com relação ao processamento dos dados, recebendo como entrada várias porções de dados e
produzindo também múltiplas saídas como resultado.

Um exemplo de workflow com construções representando o fluxo de dados é o Diamond (Fi-
gura 2.1), utilizado no SGWC Pegasus [DSS+05] como exemplo para testes. Este workflow tem 4
atividades, representadas como elipses. Cada atividade recebe e produz dados, representados como
retângulos e nomeados como arquivos. Há atividades executadas em paralelo (findrange), uma ati-
vidade de distribuição de dados (preprocess) e uma atividade de agregação de dados (analyze).

Figura 2.1: O workflow Diamond.

Ainda com relação ao fluxo de dados, outras características são consideradas importantes para
a representação de workflows científicos [CG08] [DGST09]:

• Múltiplos tipos de saída: a possibilidade de uma atividade produzir múltiplas saídas com tipos
diferentes;

• Dados complexos: a possibilidade do uso de dados complexos, estruturados, com tipos espe-
cíficos;

• Coleções de dados: o suporte ao conceito de coleções de dados, o que permite que dados sejam
manipulados em conjuntos como entrada ou saída de atividades.

Para apoiar a especificação e execução de workflows científicos, são utilizados Sistemas Geren-
ciadores de Workflows Científicos (SGWCs), descritos a seguir.
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2.1.1 Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos

Um SGWC é um sistema que permite definir, modificar, gerenciar, executar e monitorar work-
flows científicos. Diferentemente de workflows orientados pelo fluxo de controle (control-driven work-
flow), os workflows científicos tendem a exigir dos sistemas gerenciadores requisitos específicos
como, por exemplo, necessidade de interação do usuário durante a execução do workflow, repro-
dutibilidade e gerenciamento de dados heterogêneos, o que faz com que a estrutura de um SGWC
apresente características próprias. A estrutura de um SGWC pode ser dividida em subsistemas, a
saber [LLF+09]:

• Subsistema de Projeto de Workflows: possibilita o projeto e modificação de workflows ci-
entíficos por meio de ferramentas que podem ser baseadas na web ou locais e que contam
com interface textual ou gráfica para construção dos workflows. Cada SGWC possui a sua
linguagem de modelagem para a especificação dos workflows.

• Subsistema de Visualização e Apresentação: permite visualizar o workflow em diferentes for-
matos, assim como os dados produzidos e as informações de proveniência.

• Subsistema de Execução de Workflows: núcleo central do sistema, fornece o ambiente de ge-
renciamento da execução dos workflows. Coordena a execução de cada atividade que compõe
o workflow, assim como a execução de atividades paralelas. Abrange também o Escalonador,
que é responsável pelo escalonamento das atividades para execução nos recursos distribuídos
buscando garantir uma execução eficiente. Dependendo da arquitetura do sistema gerencia-
dor, o Escalonador pode aparecer como parte componente e não explícita do Subsistema de
Execução, ou como um módulo à parte.

• Subsistema de Monitoramento: permite acompanhar o status do workflow durante sua execu-
ção, assim como atuar sobre falhas caso elas ocorram.

• Subsistema de Gerenciamento de Atividades: faz o gerenciamento dos serviços disponíveis
que serão usados como atividades na construção do workflow, gerenciando a invocação desses
serviços e promovendo interoperabilidade.

• Subsistema de Gerenciamento de Proveniência: responsável pela representação, armazena-
mento e consulta dos dados e metadados de proveniência.

• Susbsistema de Gerenciamento de Dados: gerencia os dados produzidos pelos workflows, apli-
cando métodos eficientes de acesso e movimentação de dados heterogêneos no ambiente dis-
tribuído.

O Subsistema de Projeto de Workflows é a interface que permite ao cientista descrever o workflow
e submetê-lo para execução, e define características do SGWC quanto à modelagem dos workflows
por conter a linguagem de especificação que vai determinar o que é possível ou não descrever nos
modelos de workflow criados. Para executar o workflow o SGWC usa o Subsistema de Execução
de Workflows, que busca executar o workflow eficientemente nos recursos distribuídos disponíveis.
Para tanto, um dos pontos centrais e de maior impacto na execução é o escalonamento, abordado
na seção a seguir.

2.2 Escalonamento

Cientistas desenvolvem workflows científicos construindo modelos abstratos, nos quais atividades
e dados são descritos sem referência direta ao seu instanciamento físico nos recursos computacionais
disponíveis. Essa representação abstrata simplifica o processo de construção dos workflows e permite
que o cientista se concentre apenas em descrever a aplicação, sem levar em conta detalhes de
execução. Os workflows modelados definem a ordem de execução das atividades e a movimentação
dos dados envolvidos, mas não indicam que recursos computacionais devem ser usados na execução.
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Assim, os modelos precisam ser convertidos para uma forma executável por meio do mapeamento
das atividades e dados nos recursos de armazenamento e computação disponíveis. Esse processo de
mapeamento, conhecido como escalonamento, é abordado nesta seção.

2.2.1 Definição

De forma geral, o escalonamento pode ser definido como o processo que faz o mapeamento
de recursos computacionais distribuídos para atividades interdependentes, selecionando os recursos
e determinando o momento de execução para cada atividade visando satisfazer funções objetivo
específicas.

Para o escalonamento de workflows científicos, consideramos que os recursos a serem mapea-
dos são as máquinas disponíveis na infraestrutura de computação distribuída, e as atividades do
workflow são as atividades a serem alocadas nessas máquinas. O escalonamento de uma atividade
é definido por um par de funções π : T 7→ M e σ : T 7→ N, onde T é um conjunto de n atividades
T = {t1, t2, ..., tn} a serem executadas,M é o conjunto de m recursos (máquinas)M = {1, 2, ...,m}
que estão disponíveis, π define onde a atividade será executada, e σ define quando. Uma atividade
ti ∈ T será executada no processador π(i) a partir do instante σ(i), e o escalonamento deve garan-
tir que não seja associada mais de uma atividade a um recurso em um mesmo instante. Para cada
atividade, geralmente são considerados o tempo de execução, a data de disponibilidade e o prazo,
dentre outras informações possíveis. O tempo de execução pij é o tempo de execução da atividade
ti na máquina j , sendo j ∈ M. A data de disponibilidade ri é o instante do tempo no qual a
atividade ti fica disponível para ser executada. O prazo di é o instante no qual a atividade ti deve
estar concluída.

Para representação do problema de escalonamento de workflows, adotaremos uma representação
que irá estender aquela proposta por Graham et al. [GLLK79], com notação de 3 campos α | β | γ.
O campo α representa os recursos computacionais disponíveis no ambiente de execução, o campo
β descreve as características das atividades a serem executadas e as restrições de escalonamento, e
por fim o campo γ determina as funções objetivo a serem otimizadas.

O campo α carateriza o tipo de recurso que será utilizado, e pode ser representado como Pm, Qm

ou Rm. A caracterização dos recursos como Pm indica que há m máquinas idênticas em paralelo,
e uma atividade ti pode ser executada em qualquer máquina j no tempo pi. A representação dos
recursos como Qm ocorre quando estão disponíveis m máquinas paralelas uniformes com diferentes
velocidades. Nesse caso o tempo de processamento pij de uma atividade ti é igual a pi/vj , onde vj é
a velocidade da máquina j . O uso de Rm no campo α indica que há m máquinas não-relacionadas
(máquinas diferentes em paralelo), o que faz com que cada máquina possa processar cada atividade
com uma velocidade diferente. Nesse caso, uma máquina j processa uma atividade ti em velocidade
vij , então o tempo pij que a atividade ti leva para ser executada na máquina j é igual a pi/vij .

O campo β tem informações fornecidas pelo usuário e extraídas das atividades a serem execu-
tadas. A data de disponibilidade ri é uma das informações do campo β, e indica a partir de que
momento uma atividade ti pode ser iniciada. Se ri não estiver presente em β as atividades podem
ser iniciadas a qualquer momento. Também é no campo β que é determinado o prazo di. Se di
estiver presente, a atividade ti deve ser completada até o momento determinado. Se o prazo não
é definido em β, então as atividades não estão submetidas a nenhuma restrição de prazo. Outra
ocorrência possível em β é prec, que indica que as relações de precedência entre as atividades a
serem executadas são representadas por um Grafo Acíclico Dirigido, ou DAG (da sigla em inglês
Directed Acyclic Graph), representação bastante comum para workflows científicos (conforme abor-
dado na Seção 2.2.2 a seguir). Ainda no campo β, uma informação importante a ser considerada no
escalonamento de workflows científicos é o tempo de comunicação entre máquinas, cik, que indica o
tempo que uma atividade tk deve aguardar para ser executada após a conclusão de uma atividade
ti. O motivo da espera pode ser a necessidade de movimentação de grande volume de dados no meio
de comunicação entre as máquinas disponíveis, o que é comum para workflows orientados a dados
como os workflows científicos.

As funções do campo γ determinam o objetivo do escalonamento, e devem expressar os critérios
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escolhidos de acordo com os resultados esperados e as restrições relacionadas à execução do workflow
científico. O objetivo a ser otimizado, na maior parte dos casos, é representado como uma função do
tempo de término das atividades. O instante de término de uma atividade ti é representado como
Ci, e o custo da atividade ti que finaliza sua execução no tempo Ci é fi(Ci). As funções objetivo mais
comuns são a de makespan Cmax = max{C1, C2, ..., Cn} que é o instante de tempo do término da
última atividade, e a função de tempo total de término definida como

∑n
i=1Ci. Podem ser definidas

também funções dependentes do prazo di, como lateness Li = Ci − di, que é o grau de atraso, ou
tardiness Ti = max{0,Li} que considera o grau de atraso efetivo.

Para descrever um problema de escalonamento, os campos α, β e γ são representados de acordo
com a situação. Por exemplo, Pm | prec | Cmax descreve o problema de escalonar atividades repre-
sentadas como um DAG (β = prec) em m máquinas idênticas (α = P) de forma que o makespan
seja minimizado (γ = Cmax). Já a representação Rm | cik |

∑n
i=1Ci define o problema de escalonar

atividades em m máquinas diferentes em paralelo(α = Rm) buscando minimizar o tempo total
de término (γ =

∑n
i=1Ci), levando em conta o tempo de comunicação entre a execução de duas

atividades (β = cik).
Encontrar uma solução ótima para um escalonamento pode ser computacionalmente possível

mas inviável devido ao tempo demasiadamente alto para atingir a solução. Por isso, na prática,
algoritmos de escalonamento utilizam heurísticas que não produzem o resultado ótimo, mas atin-
gem soluções corretas em menos tempo. Muitas heurísticas têm sido desenvolvidas para as várias
configurações α |β |γ possíveis, e há vários critérios de classificação dessas abordagens. De uma ma-
neira geral, o escalonamento de workflows pode ser classificado como estático ou dinâmico, também
denominados respectivamente como offline ou online no contexto da teoria clássica de escalona-
mento. No escalonamento estático as atividades são associadas aos recursos disponíveis antes de
iniciada a execução; já no escalonamento dinâmico, as características das atividades são avaliadas
no momento de sua execução, quando o escalonamento é decidido [DA06, YBR08]. O escalona-
mento também pode ser híbrido, com escalonamento estático das atividades do workflow até um
determinado momento da execução, onde o escalonamento continua a ser realizado como acontece
no escalonamento dinâmico. O escalonamento dinâmico pode ser aplicado, por exemplo, para o
escalonamento de workflows que têm em sua estrutura construções que representam decisões no
fluxo de execução, como construções de Escolha Exclusiva (XOR-Split), em que o escalonador pode
aguardar o fluxo ser decidido durante a execução do workflow para continuar o escalonamento. Os
algoritmos tradicionais de escalonamento de workflows cientificos são apresentados na Seção 2.2.3
a seguir.

2.2.2 Representação de workflows científicos

Modelos de workflows científicos podem ser expressos como Grafos Dirigidos, que podem ser
Acíclicos ou não. Grafos Acíclicos Dirigidos (DAGs) não permitem a construção de laços de repetição
de atividades ou de grupos de atividades na estrutura do workflow. Já os Grafos Dirigidos permitem
ciclos em sua estrutura. Embora DAGs não permitam ciclos e, portanto, não possam representar
todo tipo de workflow científico, grafos com ciclos podem ser transformados em DAGs quando
necessário, o que fez com que a maioria dos esforços e estratégias de escalonamento desenvolvidos
tenham seu foco em workflows expressos como DAGs [DGST09].

Em um DAG, cada nó representa uma atividade e cada arco dirigido representa uma precedência
entre duas atividades. Tanto os nós quanto os arcos podem ser rotulados com valores, que geralmente
ilustram o custo de computação (para os nós) ou de comunicação (para os arcos). As dependências
representadas podem ser quanto ao fluxo de dados, nesse caso determinando que uma atividade
não pode ser executada antes que seus dados de entrada estejam disponíveis, ou quanto ao fluxo
de controle, que define que uma atividade só pode ser executada quando as atividades das quais
ela depende tenham sido concluídas. Essa representação é a base para o escalonamento, que deve
ser feito de forma a respeitar as restrições de precedência ao mesmo tempo que busca otimizar a
função objetivo.
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2.2.3 Algoritmos para escalonamento de workflows científicos

Algoritmos baseados em heurísticas têm sido propostos para escalonar aplicações de workflows
científicos em plataformas de computação distribuída. Tradicionalmente, o problema do escalona-
mento de workflows científicos tem como objetivo fazer o escalonamento de atividades representadas
como um DAG em máquinas paralelas levando em conta o tempo de comunicação para execução
das atividades. No caso de workflows científicos, o tempo de comunicação pode ser considerado
como o tempo de movimentação dos dados. Em um workflow, as atividades que são consideradas
prontas são aquelas que não têm nenhuma pendência quanto ao fluxo de dados ou de controle, e
são essas que são mapeadas nos recursos a cada vez que o escalonamento é realizado, até que todas
sejam escalonadas.

A classe de heurísticas de uso mais comum no escalonamento de workflows científicos são os
algoritmos de lista (list scheduling), nos quais as atividades são associadas a prioridades e ordenadas
em uma lista, com as atividades de maior prioridade no início da lista e, portanto, sendo escalonadas
primeiro. Algoritmos que usam heurísticas de list scheduling diferem principalmente na forma como
a prioridade é definida, mas em geral apresentam bom desempenho, com resultados no máximo
2 vezes piores que o ótimo. Para execução de workflows científicos, entre vários algoritmos de
escalonamento possíveis o Myopic [WPF05], o Min-Min (e sua variação Max-Min) [MAS+99] e o
HEFT [THW02] são amplamente utilizados. Estes algoritmos são descritos brevemente a seguir.

O algoritmo Myopic [WPF05] consiste em organizar as atividades prontas por ordem de che-
gada e associar cada atividade a ser escalonada ao recurso disponível que pode executá-la mais
rapidamente, até que todas estejam escalonadas. O algoritmo é bastante simples e de baixo custo
computacional, e foi desenvolvido para servir como base de comparação para avaliar o desempenho
de outros algoritmos de escalonamento. É implementado como alternativa para realizar o escalo-
namento em sistemas que utilizam o matchmaking, quando não há informação de requisição de
recursos disponível e, portanto, o matchmaking não é possível.

Os algoritmos Min-Min e Max-Min implementam uma heurística que se baseia em atribuir a
prioridade de escalonamento de acordo com o tempo de execução estimado. Os algoritmos listam
todas as atividades a serem mapeadas e associam a cada atividade os tempos de execução observados
ou previstos em cada um dos recursos disponíveis. No Min-Min, após a lista pronta, a atividade que
tiver o menor tempo de execução é selecionada e mapeada para o recurso no qual o menor tempo
foi obtido (daí o nome Min-Min). A atividade recém mapeada é então removida do conjunto de
atividades prontas que estão aguardando escalonamento, e o processo se repete até que todas as
atividades tenham sido escalonadas. O algoritmo Max-Min é bastante similar ao Min-Min, porém
a alta prioridade de escalonamento é atribuída para atividades que têm o maior tempo na lista de
tempos de execução. Todo o processo é igual ao que ocorre no algoritmoMin-Min, porém a atividade
selecionada para ser escalonada é aquela que possui o maior tempo de execução, a qual é associada
com o recurso em que ela é executada mais rapidamente. Tanto o Min-Min quanto o Max-Min são
simples e podem ser aplicados em várias situações com resultados satisfatórios, porém a forma como
atuam se enquadra melhor a cenários específicos. Como exemplo, o algoritmo Max-Min melhora o
balanceamento de carga e o makespan nos casos em que o conjunto de atividades a serem mapeadas
tem várias atividades com tempo de execução curtos e poucas atividades com tempo de execução
muito longo. Mapear uma atividade com maior tempo de execução para o melhor recurso primeiro
permite que esta atividade seja executada concorrentemente com as demais atividades, que têm
tempo de execução mais curtos.

O algoritmo HEFT (Heterogeneous Earliest-Finish-Time) escalona atividades de um workflow
representado como um DAG, criando uma lista com pesos associados a cada atividade. O peso
é definido pela distância máxima da atividade até a atividade de saída do workflow, baseado no
tempo de execução previsto para as atividades e no tempo de comunicação, que é associado aos
arcos entre as atividades e representa o tempo previsto para as transferências de dados. O primeiro
passo do algoritmo é o cálculo dos pesos, sendo o valor do peso de uma atividade igual ao tempo
de execução previsto para a atividade somado aos valores encontrados no caminho até a atividade
de saída. Os valores no caminho incluem os valores associados a cada atividade e a cada arco de
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ligação que são encontradas no caminho. No caso de mais de um caminho possível até a saída, é
escolhido o peso máximo. Depois da construção da lista de atividades com os respectivos pesos, a
atividade pronta com peso mais alto é selecionada e associada ao recurso que tem o menor tempo
de execução esperado para concluir a atividade. O processo se repete até que todas as atividades
estejam escalonadas. O algoritmo HEFT tem como objetivo reduzir o makespan de execução de
um workflow representado como um DAG, e é aplicado com bons resultados em Sistemas Gerenci-
adores de Workflows Científicos [WPF05, LPS+08]. Um pseudocódigo do HEFT é apresentado na
Figura 7.4 no Capítulo 7 deste trabalho.

Algoritmos com outras heurísticas, sua classificação e descrições podem ser encontrados nos
trabalhos de Dong e Akl [DA06] e de Yu e Buyya [YBR08]. Diferentes estratégias e algoritmos são
discutidos na Seção 3.1.

2.2.4 Plataformas de execução de workflows

Em workflows científicos, de maneira geral, é comum a manipulação de grandes volumes de dados
por um número elevado de atividades, o que requer grande quantidade de tempo de processamento
e de espaço de armazenamento. Para atender essa necessidade, plataformas de computação de alto
desempenho, como aglomerados, grades e, mais recentemente, nuvens de computadores, têm sido
empregadas para permitir aos cientistas desenvolverem e executarem workflows científicos complexos
e obterem resultados em tempo razoável.

Um aglomerado (ou cluster) é definido como um conjunto de nós de processamento interconec-
tados por uma rede de alta velocidade, trabalhando de forma integrada e vistos como um sistema
único que abrange todos os nós [BB99]. Um nó de processamento pode ser um sistema multipro-
cessado ou de processador único, e um aglomerado típico geralmente se refere a dois ou mais nós
conectados por uma rede local.

As grades de computação são definidas como sistemas que coordenam recursos que não estão
sujeitos a um controle centralizado, usando protocolos e interfaces padronizados, abertos e de uso
geral, com o objetivo de atender variados requisitos de qualidade de serviço [Fos02]. Sistemas de
computação em grade geralmente estão organizados como plataformas computacionais geografica-
mente distribuídas, compostas de máquinas heterogêneas que usuários podem acessar por meio de
uma interface única. Os recursos disponíveis são compartilhados por instituições ou indivíduos inde-
pendentes em diferentes domínios administrativos, e compreendem unidades de processamento e de
armazenamento, conexões de rede, software e dados, ou seja, toda a infraestrutura computacional
para execução de aplicações. O conceito de “computação em grade” (do inglês Grid Computing)
faz menção às tradicionais redes de energia elétrica (power grids) nas quais usinas independentes
e geograficamente dispersas estão interligadas e fornecendo acesso universal aos usuários, que têm
acesso a eletricidade sem conhecimento sobre onde ou como a energia é gerada [FK99].

O gerenciamento de recursos em sistemas de grade deve lidar com as características próprias
a este tipo de plataforma, que conta com recursos heterogêneos, dinâmicos, voláteis, amplamente
distribuídos e controlados de maneira descentralizada. Portanto, alguns aspectos devem ser levados
em consideração [YBR08]:

• Compartilhamento de Recursos: vários usuários competem ao mesmo tempo pelos mesmos
recursos.

• Controle Distribuído: não há um controle centralizado, e os recursos podem estar submetidos
a controladores diferentes em cada domínio com restrições e regras próprias.

• Heterogeneidade: os recursos podem ser altamente heterogêneos, com tecnologias variadas e
desempenho desigual para atividades diferentes.

• Dinamicidade: a disponibilidade dos recursos é variável, e os controladores devem adequar seu
comportamento à disponibilidade dos recursos.
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• Comunicação: o custo de movimentação de dados entre os recursos deve ser considerado,
principalmente em aplicações intensivas em dados como os workflows científicos.

As nuvens de computadores são plataformas de computação de alto desempenho que vêm sendo
amplamente estudadas e avaliadas como ambiente para execução de workflows científicos [HMF+08,
JD11, ZFRL11].

A computação em nuvem (do inglês cloud computing) oferece computação como um serviço
que é entregue sob demanda, disponibilizando conjuntos de recursos virtualizados e facilmente
acessíveis [VRMCL08]. É definida como um modelo que permite o acesso, via rede, a um conjunto
de recursos computacionais configuráveis (como servidores, armazenamento, aplicações e serviços)
de forma ubíqua, conveniente e sob demanda. Esses recursos podem ser rapidamente provisionados e
liberados com um mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviço [MG11].

Plataformas de computação em nuvem podem ser classificadas quanto a sua estrutura ou quanto
a seu modelo de serviço [Ben13]. Quanto à estrutura, nuvens podem ser privadas, comunitárias,
públicas ou híbridas [MG11]. Nuvens privadas são aquelas disponibilizadas apenas para usuários de
uma organização, por meio de um provedor externo ou interno. Nuvens comunitárias são aquelas
compartilhadas por diferentes organizações que têm interesses em comum. Nuvens públicas, por sua
vez, são oferecidas por meio de um contrato de utilização no qual se paga pelos recursos efetivamente
utilizados. As nuvens disponibilizadas comercialmente, como a Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) [Ser13] ou a Windows Azure Services [Cor13] se enquadram nesse modelo. Uma nuvem
classificada como híbrida é aquela que conta com recursos privados mas faz uso de uma nuvem
pública para compor a plataforma de computação, integrando os dois tipos de nuvem em um só
ambiente.

Quanto ao modelo de serviço, nuvens podem ser disponibilizadas em vários modelos, sendo os
principais Software como Serviço (ou SaaS - Software as a Service), Plataforma como Serviço (ou
Platform as a Service - PaaS ) e Infra-estrutura como Serviço (ou Infrastructure as a Service - IaaS )
[FZRL08]. IaaS é o modelo que fornece recursos de hardware e software para oferecer ambientes
de execução de aplicações em regime de pagamento baseado no uso dos recursos. O usuário define
virtualmente as máquinas que deseja usar e tem controle sobre a configuração da máquina, os
sistemas operacionais, dispositivos de armazenamento e software instalado, em uma infraestrutura
que pode aumentar ou diminuir dinamicamente conforme a necessidade de recursos para execução
das aplicações. O modelo PaaS oferece um ambiente integrado de alto nível para construção, teste e
implantação de aplicações. O usuário tem controle de um ambiente geralmente formado por sistema
operacional, bancos de dados, servidor web, linguagens e ambientes de desenvolvimento, que são
disponibilizados como serviço. Aplicações podem ser desenvolvidas e implantadas sem a necessidade
de compra e manutenção de uma infraestrutura de hardware e software, que é oferecida como um
serviço na nuvem. Os recursos de armazenamento e processamento podem ser automaticamente
dimensionados para atender a demanda do usuário, que não precisa lidar com o ambiente físico
diretamente. No modelo SaaS usuários têm acesso a bancos de dados e aplicações que são acessados
remotamente e executados na nuvem. O provedor do serviço gerencia a infraestrutura que executa
as aplicações, o que simplifica a manutenção e suporte para o usuário.

Independente da estrutura ou do modelo de serviço, a computação em nuvem apresenta carac-
terísticas que a diferem das plataformas de computação de alto desempenho tradicionais [ZCB10].
Destacamos algumas características que afetam diretamente o gerenciamento de recursos:

• Multi-tenancy (multilocação ou multi-inquilino): nuvens utilizam arquitetura multi-tenancy,
que permite o compartilhamento dos mesmos recursos físicos por vários usuários, que são
logicamente isolados. Uma das formas possíveis de implementação desse tipo de arquitetura é
a virtualização, que consiste na definição de máquinas virtuais que criam ambientes isolados
e independentes implementados em uma mesma máquina física. As máquinas virtuais são
usadas na oferta de serviços e no gerenciamento dos recursos, facilitando a configuração e a
manutenção por parte do usuário, e otimizando a utilização dos recursos pelo provedor de
serviços.
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• Computação sob demanda: computação em nuvem emprega o modelo de preço no qual o
usuário paga pelos recursos computacionais que foram alocados, pelo tempo em que foram
usados. Esse esquema pode variar de acordo com o modelo e o provedor de serviço, mas
geralmente representa uma alternativa que permite maior controle de orçamento dos gastos
com o custo operacional da plataforma de computação.

• Elasticidade: uma característica importante da computação em nuvem é que os recursos com-
putacionais podem ser obtidos e liberados sob demanda. Além de permitir a adição de recursos,
nuvens também permitem a liberação de recursos que não são mais necessários. Comparado
ao modelo tradicional que aloca recursos de acordo com o pico de demanda, as nuvens per-
mitem adequação à demanda corrente, o que proporciona utilização mais eficiente dos recur-
sos e permite atender restrições de tempo e orçamento. A elasticidade é especialmente útil
para aplicações de workflow pois o conjunto de recursos disponíveis pode variar conforme
as necessidades do workflow durante a execução, como, por exemplo, quanto à quantidade
de paralelismo necessária devido à ocorrência de estruturas de distribuição ou agregação de
dados.

Embora plataformas de computação em nuvem possam ser utilizadas com as mesmas técnicas
de execução e gerenciamento de workflows desenvolvidas para aglomerados e grades, as nuvens for-
necem infraestrutura dinâmica na qual aplicações podem alocar os recursos desejados em máquinas
virtuais antes da execução, e adicionar ou liberar recursos conforme a necessidade. Novos algoritmos
de escalonamento, ou mesmo atualizações de propostas já existentes, exploram as características
das plataformas de computação em nuvem e colocam o modelo de computação sob demanda como
alternativa para execução de workflows científicos.



Capítulo 3

Trabalhos relacionados

A complexidade dos workflows utilizados no meio científico requer uma plataforma de execução
de alto desempenho, geralmente formada por nós distribuídos organizados como aglomerados, grades
ou nuvens de computadores, que podem possuir alta heterogeneidade. Para que o escalonador faça
boas escolhas e escalone o workflow eficientemente, várias abordagens são possíveis, com diferentes
algoritmos e técnicas, que podem utilizar informações adicionais à descrição das atividades do
workflow, de forma a auxiliar no processo de definição do recurso a ser utilizado para execução das
atividades.

Este capítulo abrange tanto técnicas presentes na literatura para escalonamento e execução
de workflows científicos quanto as abordagens que permitem fornecer informações adicionais ao
escalonador. São descritas, em linhas gerais, as abordagens utilizadas para escalonamento e execução
de workflows científicos, ilustrando as várias possibilidades e variações exploradas nos trabalhos que
tratam do assunto. Uma caracterização mais ampla de algoritmos de escalonamento de workflows é
apresentada no Capítulo 4. São descritas também linguagens e mecanismos que permitem fornecer
informações adicionais à descrição do workflow, prevendo que essas informações possam ser usadas
no processo de escalonamento.

3.1 Abordagens para execução de workflows científicos

Na execução de workflows científicos, o número de atividades prontas para serem executadas é
geralmente muito maior que a quantidade de recursos disponíveis em um dado momento e pode
haver conflito entre os interesses do executor do workflow, que submete as atividades, e os interesses
do gerenciador dos recursos, que controla o acesso aos recursos computacionais distribuídos dispo-
níveis. A execução geralmente visa otimizar características como tempo de resposta, tempo total
de execução e taxa de execução das atividades. Já o gerenciador de recursos procura balancear a
utilização dos recursos. Há, portanto, problemas a serem tratados para a alocação dos recursos, o
que tem importância central para a execução eficiente dos workflows científicos. No escalonamento
do workflow científico, o mapeamento e a seleção de recursos distribuídos para execução de cada
atividade do workflow visa satisfazer funções objetivo específicas, que podem variar para cada caso
conforme os objetivos e contexto da execução do workflow [YBR08, MBGZ11].

Várias abordagens de escalonamento procuram completar a execução o mais rápido possível,
minimizando o makespan do workflow, considerando aqui makespan como o tempo desde o início
da execução até o momento em que todos os resultados estão disponíveis para o usuário. Com
esse objetivo, foram desenvolvidos algoritmos de escalonamento dinâmico baseados em histórico,
ou seja, algoritmos que fazem o escalonamento levando em conta dados como tempo de execução
ou de espera de atividades já executadas, e usam essa informação para escalonar dinamicamente o
workflow. Meyer et al. [MSV+07] propõem um algoritmo de escalonamento dinâmico que mantém
para cada recurso da grade um histórico de seu desempenho com relação às atividades do workflow,
e usa esse histórico para mapear as atividades no recurso de melhor desempenho para o workflow
ativo. Adicionalmente, o usuário informa o tempo máximo que uma atividade pode ficar em fila à
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espera de um recurso e, caso esse tempo seja excedido, é realizado o realocamento da atividade para
outro recurso. Outro algoritmo de escalonamento dinâmico baseado em histórico foi proposto por
Lee et al. [LPS+08], também com o objetivo de diminuir o makespan. A diferença dessa abordagem
é que, para cada recurso, é mantido o tempo médio de espera das atividades na fila de acesso ao
recurso (e não o tempo de execução). Se o tempo de espera de uma atividade na fila do recurso
excede o tempo médio de espera desse recurso, é feita a realocação.

Ainda levando em conta o histórico de execução, algoritmos de escalonamento estático fazem uso
dos dados históricos para prever o desempenho das atividades no recurso e, a partir do desempenho
previsto, realizar o escalonamento. O algoritmo proposto por Monge et al. [MBGZ11] faz predição
do desempenho das atividades a serem alocadas verificando o histórico de execução de atividades
similares. O histórico mantém informações como tempo de execução, memória utilizada e volume
dos dados de saída para cada tipo de atividade. Com base no histórico das atividades similares, o
escalonamento é feito procurando alocar as atividades aos recursos que têm melhor desempenho para
atividades do mesmo tipo. Uma abordagem parecida é usada no SGWC Askalon [FPD+05] (melhor
descrito na Seção 6.1), embora, ao invés de usar o histórico de atividades similares, é realizada uma
fase de treinamento do workflow, que produz dados de tempo de execução e de transferências de
dados que vão ser usados para predição de desempenho das atividades nas diferentes instâncias
do workflow, permitindo o mapeamento das atividades para os recursos que apresentam o melhor
desempenho para execução de cada atividade em particular.

Também com o objetivo de minimizar o makespan, mas sem levar em conta os dados históricos,
a abordagem proposta por Shojafar et al. [SPAM13] divide os recursos do sistemas distribuído
em níveis (home, local e grid) baseado em sua localização na arquitetura proposta. A alocação
das atividades leva em conta parâmetros informados pelo usuário, como prazo final e grau de
paralelismo, para decidir em qual nível a atividade será executada, de forma a minimizar o tempo
de execução.

Outro tipo de abordagem para o escalonamento propõe estratégias multi-objetivo, ou seja, que
possuem mais de uma função objetivo a ser otimizada, que devem ser avaliadas conjuntamente.
Sakellariou et al. [SZTD07] propõem duas abordagens dinâmicas, chamadas de loss e gain, que
iniciam o mapeamento dos recursos priorizando uma das duas restrições (makespan ou custo) e
vão realocando as atividades nos recursos, tentando atender da melhor forma possível a segunda
restrição. A abordagem loss inicia otimizando o makespan e, conforme o orçamento vai sendo gasto e
se aproxima do limite, é feito o realocamento das atividades para que haja menor custo financeiro,
com a menor perda possível com relação ao makespan. Inversamente, a abordagem gain inicia
com o mapeamento que produz menor custo, e realoca as atividades para minimizar o makespan,
aumentando no mínimo possível o custo. Para execução das duas abordagens e realocamento das
atividades nos recursos disponíveis assume-se que é fornecido o custo para execução das atividades
em cada máquina, e é calculado o peso de transferência de cada atividade para cada recurso na
grade. Com os mesmos objetivos Chen e Deelman [CD12b] propõem uma abordagem estática que
particiona o workflow em grupos de atividades e faz o melhor escalonamento para cada partição. Yu
et al. [YBT05a] também usam o escalonamento por grupos de atividades, com a diferença de que as
restrições (limites) de tempo e de custo são informadas pelo usuário já no modelo do workflow, em
nível de atividade ou do workflow como um todo. Outras abordagens também utilizam restrições
de QoS informadas pelo usuário, mas assumem a existência de um vetor com números que indicam
os valores de limite para cada restrição. Esse vetor é utilizado como entrada para algoritmos de
escalonamento dinâmico [dAAVS12] ou estático [FPBF12].

Além de ambientes de computação em grade, a computação em nuvem vem sendo investigada
como plataforma para execução de workflows científicos. Experiências de uso e análises de testes
práticos mostram que workflows científicos podem ser executados em ambientes de computação
em nuvem com o mesmo modelo de execução usado em computação em grade [IOY+11, VJD+11,
BDJ+13]. Porém, para escalonar workflows científicos em nuvem eficientemente é necessário consi-
derar características inerentes a esse ambiente, que permitem a aquisição de recursos sob demanda
com custo financeiro de acordo com o tempo de uso dos recursos. Com essa forma de obtenção de
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recursos, a elasticidade aparece como característica importante a ser considerada em ambientes de
computação em nuvem, já que o ambiente de execução pode mudar constantemente e portanto é
suscetível a variações de desempenho constantes durante a execução de workflows. Nesse contexto,
são necessárias soluções de escalonamento adaptativas, ou seja, abordagens de escalonamento que
se adaptem às mudanças no ambiente de execução. Bittencourt et al. [BMdF12] comparam vários
algoritmos de escalonamento de workflows e sua aplicabilidade no escalonamento em nuvens.

Abordagens propostas para execução de workflows científicos em computação em grade foram
adaptadas para a natureza dinâmica dos recursos disponíveis em ambientes de computação em nu-
vem. Rahman et al. [RHRB13] propõem a combinação de técnicas adaptativas de escalonamento
com heurísticas de otimização de custo e tempo de execução de workflows para atender limites
impostos pelo usuário. Oliveira et al. [OOBM12] apresentam uma abordagem adaptativa baseada
em um modelo de custo que considera tempo de execução, confiabilidade e custo financeiro simulta-
neamente, atribuindo um peso a cada um desses atributos. O algoritmo de escalonamento proposto
busca atender restrições impostas pelo usuário antes da execução do workflow, e é fortemente ba-
seado em dados de proveniência que são consultados em tempo de execução, adaptando a execução
do workflow de acordo com o estado corrente do ambiente.

Considerando que o ambiente de nuvem pode ser híbrido, ou seja, nuvens públicas e nuvens
privadas utilizadas em conjunto, Bittencourt e Madeira [BM11] propõem que recursos da nuvem
pública possam ser agregados ao conjunto de recursos privados, mas isso deve ser feito somente
quando necessário. Para decidir quais recursos da nuvem pública devem ser requeridos baseado na
demanda e nos custos financeiros dos recursos, foi proposto o algoritmo de escalonamento HCOC
(Hybrid Cloud Optimized Cost), que decide quais recursos devem ser obtidos da nuvem pública e
agregados à nuvem privada para fornecer o poder de processamento necessário para executar um
workflow dentro de um tempo de execução determinado pelo usuário, ao mesmo tempo em que
tenta minimizar o custo financeiro da execução.

3.2 Uso de informações adicionais à descrição do workflow

No escalonamento, as decisões para seleção de recursos são baseadas em informações sobre
os recursos disponíveis e atividades a serem executadas, procurando atender requisitos e atingir
resultados que satisfaçam os objetivos definidos pelo cientista que está submetendo o workflow
para execução. Informações adicionais à descrição do workflow que podem influenciar a escolha de
recursos para execução do workflow são úteis para o escalonador, mas nem sempre essas informações
estão disponíveis, e é importante encontrar um meio de fornecê-las.

Entre as abordagens que permitem ao usuário fornecer informações ao escalonador, algumas
tratam a especificação das informações diretamente no modelo por meio da linguagem de descrição
do workflow, enquanto outras propõem o uso de descrições adicionais ao modelo. Um exemplo de
descrição de recursos que não está atrelada ao modelo de workflow é o provido pela linguagem RSL
(Resource Specification Language - Linguagem de Especificação de Recursos) [CFK+98] do Globus
[FK96]. O Globus é um pacote de ferramentas de código aberto para gerenciamento de plataformas
de computação em grade, que oferece serviços de monitoramento, descoberta e gerenciamento dos
recursos computacionais. Para a descrição dos recursos na grade, o Globus disponibiliza a lingua-
gem RSL, que permite configurar o gerenciamento dos recursos por meio de pares <atributo,
valor>. O atributo, ao qual é atribuído o valor indicado, serve como um parâmetro para controlar
o comportamento de um ou mais componentes no sistema de gerenciamento de recursos. Informa-
ções como quantidade necessária de processadores, tamanho mínimo de memória para execução da
atividade ou estimativa de tempo de execução também podem ser descritas e associadas a cada
atividade a ser escalonada.

No exemplo da Figura 3.1, a especificação em RSL define o programa a ser executado, e requisita
5 nós com ao menos 64 MB de memória, ou 10 nós com ao menos 32 MB de memória. Há atri-
butos para indicar o tempo previsto de execução, o sistema operacional ou valores de argumentos
necessários para execução de uma atividade, entre outras informações possíveis. A documentação
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da linguagem RSL apresenta a lista completa dos atributos que podem ser utilizados [All13].

1 &(executab l e=myprog )
2 ( | (&( count=5) (memory>=64)) (&( count=10) (memory>=32)) )

Figura 3.1: Exemplo de especificação de requisitos de recursos em RSL [CFK+98].

Outro exemplo de descrição de recursos independente do modelo é aquela feita por meio de
Classified Advertisements (ClassAds) do HTCondor1 [TTL05]. O HTCondor é um sistema de ge-
renciamento de carga para plataformas de computação de alto desempenho. As atividades são
submetidas ao HTCondor, que as coloca em fila, escolhe quando e onde as atividades serão exe-
cutadas conforme a política de escalonamento, monitora o progresso da execução e informa a sua
conclusão. No contexto de execução de workflows científicos, o HTCondor escalona as atividades
que estão prontas para execução, que são recebidas de outro componente (como, por exemplo, de
um SGWC) que interpreta as interdependências entre as atividades e encaminha ao HTCondor
apenas aquelas que podem ser executadas de acordo com o DAG que representa o workflow.

O mecanismo de seleção de recursos do HTCondor é baseado em ClassAds [RLS00], que per-
mitem definir requisições de recursos para as atividades, além de serem usados para descrever os
recursos computacionais disponíveis. Um ClassAd é definido como um conjunto de expressões no-
meadas unicamente usando um modelo de dados semi-estruturados. Cada expressão é chamada de
atributo, e cada atributo tem um nome e um valor. Valores podem ser inteiros, cadeias de caracteres,
expressões com operadores lógicos e matemáticos ou estruturas como registros ou listas.

Para selecionar os recursos, é feito o matchmaking entre um ClassAd que descreve a requisição
do usuário, e os ClassAds que descrevem os recursos disponíveis. O matchmaking consiste em
comparar dois ClassAds, que serão considerados compatíveis se cada um deles possuir um atributo
Requirements avaliado como verdadeiro no contexto do outro ClassAd. Um ClassAd pode
também incluir um atributo numérico rank, que representa a qualidade da combinação. Quando o
matchmaking é usado para seleção de recursos, o matchmaker toma um ClassAd de requisição e o
avalia com relaçao a todos os ClassAds dos recursos computacionais disponíveis, e então seleciona
o recurso compatível com a requisição que tenha o atributo rank com o valor mais alto [RLS98].

A Figura 3.2 apresenta exemplos de ClassAds para uma atividade e para um recurso. O atributo
MyType indica o tipo da ClassAd, e TargetType indica o tipo do ClassAd a ser comparado. O
atributo Requirements no ClassAd da atividade define que a atividade requisita um recurso com
arquitetura Intel Linux que tenha espaço livre em disco suficiente (mais que 6 MB, definido no atri-
buto DiskUsage). Dentre os recursos que atendem esses requisitos, a atividade indica no atributo
Rank que prefere os recursos que tenham mais memória disponível, seguidos por aqueles com bom
desempenho em operações de ponto flutuante. No ClassAd do recurso, o atributo Requirements
define que esta máquina não está disponível para atender as atividades ao menos que sua carga
de trabalho esteja baixa e o teclado se encontre sem uso por pelo menos 15 minutos. Quando ela
estiver ociosa o suficiente para executar uma atividade, o atributo Rank define a preferência por
executar atividades submetidas por usuários de seu próprio departamento.

Esse tipo de abordagem, em que a requisição de recursos é feita por uma descrição adicional ao
modelo do workflow, acrescenta complexidade ao processo de execução do workflow. O escalonador
deve levar em consideração duas especificações independentes para tomar as decisões de escalo-
namento e selecionar os recursos, sendo uma especificação para alocação de recursos e uma para
escalonamento do workflow, o que complica o processo de decisão durante a alocação de recursos e
escalonamento. Além disso, as requisições de recursos não levam em conta o fluxo do workflow para
considerar, por exemplo, o escalonamento de atividades que podem ser executadas paralelamente
em recursos concorrentes.

Uma abordagem que permite especificar informações de apoio ao escalonador no modelo do
workflow é a de Yu et al. [YB05], que propõe a arquitetura de um sistema de gerenciamento

1O HTCondor era conhecido como Condor até 2012, quando seu nome foi alterado para HTCondor.
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1 [ MyType = "Job"
2 TargetType = "Machine"
3 Requirements = ( ( other . Arch=="INTEL"

&& other . OpSys=="LINUX" )
&& other . Disk > my. DiskUsage )

4 Rank = (Memory ∗ 10000) + KFlops
5 Cmd = "/home/bin /sim−exe "
6 Department = "CompSci"
7 Owner = " user "
8 DiskUsage = 6000 ]

1 [ MyType = "Machine"
2 TargetType = "Job"
3 Machine = " s e r v e r . usp . edu"
4 Requirements = (LoadAvg <= 0.300000)

&& ( KeyboardIdle > (15 ∗ 60) )
5 Rank=other . Department==my. Department
6 Department = "CompSci"
7 Arch = "INTEL"
8 OpSys = "LINUX"
9 Disk = 3076076 ]

Figura 3.2: Exemplo de ClassAds para uma atividade e para um recurso [TTL05].

de workflows que permite ao usuário informar seus requisitos em conjunto com as descrições das
atividades e suas dependências, diretamente na especificação do workflow. As informações fornecidas
pelo usuário são baseadas em restrições de QoS (Quality of Service - Qualidade de Serviço) como
orçamento máximo e tempo limite de conclusão.

Nessa abordagem, não há especificação direta ou indireta de recursos a serem alocados, mas sim
a definição de restrições que podem ser associadas a atividades ou ao workflow como um todo. No
nível de atividade, restrições de QoS são especificadas junto com suas atividades correspondentes. No
cenário ilustrado na Figura 3.3, as duas restrições de QoS, a saber tempo e custo, são especificadas
com a atividade “A”.

1 <Workflow>
2 <tasks>
3 <task name="A">
4 <qos−con s t r a i n t s >
5 <qos−c on s t r a i n t name="time" value="2016−04−26 T04 :20 :00 .000+10 :00 "/>
6 <qos−c on s t r a i n t name=" cos t " value="100"/>
7 </qos−con s t r a i n t s >
8 . .
9 </task>

10 </tasks>
11 </Workflow>

Figura 3.3: Especificação de restrições de QoS em nível de atividade [YB05].

Restrições de QoS no nível do workflow são associadas à definição do workflow e norteiam toda
sua execução. No exemplo mostrado na Figura 3.4, a execução do workflow deve ser concluída antes
de 26/04/2016, e o custo deve ser considerado como objetivo principal a ser minimizado.

1 <Workflow>
2 <qos−con s t r a i n t s >
3 <qos−c on s t r a i n t name="time" value="2016−04−26 T04 :20 :00 .000+10 :00 "/>
4 <qos−c on s t r a i n t name=" cos t " optimal="on"/>
5 </qos−con s t r a i n t s >
6 <tasks>
7 </tasks>
8 </Workflow>

Figura 3.4: Especificação de restrições de QoS em nível de workflow [YB05].

Essa abordagem é restrita quanto às informações fornecidas ao escalonador, pois permite apenas
definir restrições de QoS quanto a tempo e orçamento. Isso se explica pelo fato do foco principal
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do trabalho ser o sistema de gerenciamento e não a linguagem de descrição de workflows. Mesmo
assim, mostra como as informações presentes no modelo do workflow podem auxiliar para que seu
escalonamento seja feito de forma a satisfazer o usuário.

Outra abordagem que permite fornecer informações que apoiam o escalonamento, com a pro-
posta de associar a requisição de recursos com a descrição do workflow, é a linguagem GAMDL
(Grid Application Modeling and Description Language - Linguagem de Descrição e Modelagem de
Aplicações em Grade) [YC06] desenvolvida para o escalonador do projeto GRACCE (Grid Ap-
plication Coordination, Collaboration and Execution - Coordenação, Colaboração e Execução de
Aplicações em Grade) [YC07], que faz a alocação dos recursos para as atividades de workflows,
executa as atividades nos recursos selecionados, monitora sua execução e informa os resultados aos
usuários. GAMDL permite descrever estruturas de fluxo de dados e de controle em conjunto com a
especificação de requisitos de recursos, e possibilita descrever também dados históricos que podem
auxiliar na previsão de desempenho.

Em GAMDL, cada atividade do workflow possui uma descrição e uma especificação. A des-
crição inclui a definição do tipo da atividade (indicando se é uma atividade que faz parte de um
subworkflow, por exemplo), a indicação de arquivos de entrada e saída, e definição dos executáveis
associados à atividade. GAMDL permite a associação de múltiplos executáveis a uma mesma ativi-
dade do workflow, para que o escalonador possa escolher o mais adequado de acordo com o ambiente
de hardware e software do recurso alocado, como por exemplo, escolher a versão correta para um
sistema operacional específico. A especificação de atividades em GAMDL é dividida em três partes,
o agendamento de execução, a configuração de execução e a requisição de recursos, todas definidas
por meio de arquivos XML que são associados a uma atividade ou ao workflow por meio de suas
descrições.

Um agendamento de execução traz a informação sobre quando e onde o executável associado
a uma atividade deve ser disparado, como seu instante de início e nome do host. As informações
de agendamento da execução são do tipo ExeScheduleType e seguem o esquema apresentado na
Figura 3.5.

1 <xsd : complexType name="ExeScheduleType">
2 <xsd : a t t r i b u t e name=" startTime " type="xsd : dateTime" />
3 <xsd : a t t r i b u t e name="host " type="xsd : s t r i n g " />
4 <xsd : a t t r i b u t e name="hostCPUList" type="xsd : s t r i n g " />
5 <xsd : a t t r i b u t e name="numCPU" type="xsd : i n t e g e r " />
6 <xsd : a t t r i b u t e name="memSize" type="xsd : nonNegat iveInteger " />
7 <xsd : a t t r i b u t e name=" r e t r y " type="xsd : s t r i n g " />
8 </xsd : complexType>

Figura 3.5: Informações de agendamento de execução em GAMDL [YC06].

Ainda na especificação de atividades em GAMDL, uma configuração de execução possui in-
formação sobre como o executável associado a uma atividade deve ser disparado, indicando, por
exemplo, localização no servidor, valores de argumentos e de variáveis de ambiente. As informações
de configuração de execução são do tipo ExeConfigType e são definidas conforme o esquema da
Figura 3.6.

Finalizando a especificação de uma atividade, a requisição de recursos tem informação similar
à do agendamento da execução, mas aqui a informação é fornecida para que o escalonador a use em
seu processo de decisão, definindo a alocação e utilização dos recursos computacionais. A requisição
de recursos de uma execução é especificada pelo tipo ResourceReqType mostrado na Figura 3.7,
e lista as informações referentes aos recursos requeridos por uma execução. Os atributos host
e hostCPUlist são opcionais. Se forem especificados, informam ao escalonador quais recursos
dedicados são requisitados, caso contrário o escalonador aloca recursos para a execução e preenche
estes dois campos. Isto permite aos usuários alocar manualmente recursos para algumas atividades
do workflow sem realizar o agendamento, permitindo ainda que o escalonador use a informação
referente a essas alocações dedicadas como referência para tomar decisões para atividades às quais
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1 <xsd : complexType name="ExeConfigType">
2 <xsd : sequence>
3 <xsd : element name=" launcher " type="xsd : s t r i n g " />
4 <xsd : element name=" launcherArgu" type="xsd : s t r i n g " />
5 <xsd : element name=" d i r e c t o r y " type="xsd : s t r i n g " />
6 <xsd : element name="arguments" type="xsd : s t r i n g " />
7 <xsd : element name="env" type="gamdl : EnvironmentType" />
8 <xsd : element name=" s td in " type="xsd : s t r i n g " />
9 <xsd : element name=" stdout " type="xsd : s t r i n g " />

10 <xsd : element name=" s td e r r " type="xsd : s t r i n g " />
11 <xsd : element name=" i nd i c a t o r " type="gamdl : ScriptType " />
12 <xsd : element name=" pr ep ro c e s s e r " type="gamdl : ScriptType " />
13 <xsd : element name=" po s tp r o c e s s e r " type="gamdl : ScriptType " />
14 <xsd : element name=" c l e ane r " type="gamdl : ScriptType " />
15 <xsd : element name=" inArgu" type="gamdl : VariableType" />
16 <xsd : element name="outArgu" type="gamdl : VariableType" />
17 <xsd : element name="preAss ign " type="gamdl : VariableType" />
18 <xsd : element name=" postAss ign " type="gamdl : VariableType" />
19 </xsd : sequence>
20 <xsd : a t t r i b u t e name=" r e t r y " type="xsd : s t r i n g " />
21 </xsd : complexType>

Figura 3.6: Informações de configuração de execução em GAMDL [YC06].

o usuário não tenha indicado nenhum recurso específico.

1 <xsd : complexType name="ResourceReqType">
2 <xsd : a t t r i b u t e name=" startTime " type="xsd : dateTime" />
3 <xsd : a t t r i b u t e name="endTime" type="xsd : dateTime" />
4 <xsd : a t t r i b u t e name="host " type="xsd : s t r i n g " />
5 <xsd : a t t r i b u t e name="hostCPUList" type="xsd : s t r i n g " />
6 <xsd : a t t r i b u t e name="maxCPU" type="xsd : i n t e g e r " />
7 <xsd : a t t r i b u t e name="minCPU" type="xsd : i n t e g e r " />
8 <xsd : a t t r i b u t e name="maxWTime" type="xsd : long " />
9 <xsd : a t t r i b u t e name="maxCPUTime" type="xsd : long " />

10 <xsd : a t t r i b u t e name="maxMem" type="xsd : nonNegat iveInteger " />
11 <xsd : a t t r i b u t e name="minMem" type="xsd : nonNegat iveInteger " />
12 </xsd : complexType>

Figura 3.7: Informações de requisição de recursos em GAMDL [YC06].

Além da descrição e da especificação da atividade, GAMDL permite associar perfis de execução
às atividades do workflow, que são a informação de histórico das execuções da atividade em diferen-
tes recursos do ambiente distribuído. Esses perfis fornecem ao escalonador dados de histórico das
execuções observadas, com o objetivo de auxiliar na predição de desempenho em execuções futuras.
O esquema para o perfil de execução é o ExeProfiletype, mostrado na Figura 3.8.

Os perfis de execução de uma atividade devem ser associados a todos recursos nos quais a
atividade foi executada, com um perfil para cada recurso. Uma atividade pode ter sido executada
várias vezes em um recurso, então cada execução é descrita como um cenário de execução do
tipo ExeScenarioType que consiste em uma lista de recursos utilizados, conforme mostrado na
Figura 3.9.

Embora essa abordagem seja abrangente, ela ainda não cobre aspectos de escalonamento impor-
tantes para ambientes de computação em nuvem, como tipo de máquina virtual a ser utilizado ou
restrições de orçamento, por exemplo. Quanto às informações no modelo, embora elas possam ser
atreladas às atividades individualmente, não são contempladas informações específicas a uma ins-
tância de execução, como volume dos dados de entrada e de saída, que são importantes no contexto
de workflows científicos.
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1 <xsd : complexType name="ExeProf i leType ">
2 <xsd : sequence>
3 <xsd : element name="name"/>
4 <xsd : element name="resourceName"/>
5 <xsd : element name=" s c ena r i o s " type="gamdl : ExeScenarioType"/>
6 <xsd : element name="CPUTimeScalingAlgorithm" type="gamdl : Scal ingAlgorithmType "

/>
7 <xsd : element name="VMemScalingAlgorithm" type="gamdl : Scal ingAlgorithmType "/>
8 . . .
9 </xsd : sequence>

10 </xsd : complexType>

Figura 3.8: Perfil de execução de uma atividade em GAMDL [YC06].

1 <xsd : complexType name="ExeScenarioType">
2 <xsd : sequence>
3 <xsd : element name="name" type="xsd : s t r i n g "/>
4 <xsd : element name="numberOfCPU"/>
5 <xsd : element name="hostCPUList"/>
6 <xsd : element name=" startTime "/>
7 <xsd : element name="endTime"/>
8 <xsd : element name="cpuTime"/>
9 <xsd : element name="wallTime"/>

10 <xsd : element name="memSize"/>
11 <xsd : element name=" swapSize "/>
12 <xsd : element name="vmSize"/>
13 . . .
14 </xsd : sequence>
15 </xsd : complexType>
16 <xsd : simpleType name="ScalingAlgoNameType">
17 <xsd : r e s t r i c t i o n base="xsd : s t r i n g ">
18 <xsd : enumeration value="LINEAR"/>
19 <xsd : enumeration value="INVERSELINEAR"/>
20 <xsd : enumeration value="SEQURE"/>
21 <xsd : enumeration value="EXPONENTIAL"/>
22 </xsd : r e s t r i c t i o n >
23 </xsd : simpleType>

Figura 3.9: Cenário de execução de uma atividade em GAMDL [YC06].



Capítulo 4

Seleção e análise de algoritmos de
escalonamento de workflows

Algoritmos de escalonamento fazem a seleção de recursos e definem o momento de execução de
cada atividade de um workflow, otimizando objetivos específicos como minimizar o custo financeiro
ou o tempo total de execução. No escalonamento de worfklows científicos, uma descrição detalhada
dos requisitos de execução pode melhorar a seleção dos recursos [GDE+07]. Além das informações
sobre as atividades, informação adicional como o volume dos conjuntos de dados a serem proces-
sados ou restrições de tempo e orçamento podem ter valor significativo no processo de decisão do
escalonador [MJDN15].

Estas informações adicionais (como os volumes dos conjuntos de dados ou o orçamento limite)
são chamadas aqui de informações de suporte, e podem ser fornecidas ao algoritmo de escalonamento
no modelo de workflow. Para identificar quais informações de suporte podem ser adicionadas ao
workflow, é necessário avaliar quais informações são utilizadas pelos algoritmos de escalonamento
de workflows e, para tanto, o primeiro passo é a seleção e análise de algoritmos de escalonamento de
workflows para execução em plataformas de computação de alto desempenho (aglomerados, grades
e nuvens) descritos na literatura.

Nos últimos anos muito trabalho de pesquisa foi realizado na área de escalonamento de workflows
com o objetivo de desenvolver algoritmos e técnicas de escalonamento com diferentes objetivos, como
diminuir o makespan ou o custo financeiro. Entretanto, muitos trabalhos apresentam variações de
uma mesma abordagem e técnicas logicamente similares, o que dificulta a identificação de propostas
originais e a seleção dos algoritmos representativos. Por outro lado, há uma boa variedade de estudos
presentes na literatura identificando e classificando algoritmos e heurísticas de escalonamento de
workflows. Trabalhos como [CJSZ08] e [LZLQ14] comparam e classificam os algoritmos para avaliar
as várias propostas de escalonamento disponíveis. Esse tipo de trabalho procura abranger vários
algoritmos, avaliando-os sob diferentes perspectivas, como comparação da eficiência dos algoritmos
quanto ao uso em uma determinada plataforma de execução [YBR08, FL09, MJDN15, SV15],
avaliação de uma classe ou tipo de algoritmo de escalonamento [ALK15, WAP09], ou mesmo para
propor uma taxonomia ou classificação [WHP08, WAP09].

Assim, para identificar os principais algoritmos de escalonamento de workflows, neste trabalho foi
feito um levantamento para identificar trabalhos que comparam, analisam ou classificam heurísticas,
metaheurísticas e algoritmos de escalonamento de workflows (os quais serão citados a partir daqui
apenas como algoritmos). O levantamento foi realizado utilizando conceitos de Revisão Sistemática
[Kit04], com o objetivo de identificar trabalhos que fazem um estudo abrangente de algoritmos,
listando ou comparando algoritmos representativos. Os algoritmos citados nos trabalhos obtidos no
levantamento foram, então, analisados para identificar as informações utilizadas como entrada no
processo de escalonamento e que podem ser agregadas ao workflow.

23
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4.1 Processo de revisão sistemática

A Revisão Sistemática é um processo formal e controlado que visa identificar e avaliar o conhe-
cimento disponível relevante sobre uma questão de pesquisa. O método proposto por Kitchenham
[Kit04] prevê as atividades que devem ser realizadas para uma revisão. O fluxo de atividades pro-
posto no método de Kitchenham foi adaptado para a execução do levantamento apresentado aqui,
que foi realizado com as seguintes atividades:

1. Definição do objetivo da pesquisa: O objetivo da pesquisa é definido de forma clara e detalhada
para que todo o processo de pesquisa seja norteado por ele.

2. Definição das questões de pesquisa: Com o objetivo definido, são formuladas questões cujas
respostas devem atender o objetivo pretendido. As questões são formuladas de forma a atender
todos os objetivos definidos.

3. Definição do procedimento de busca: O procedimento de busca é composto por uma string de
busca e fontes de pesquisa. As fontes de pesquisa são os sítios web, ferramentas ou catálogos
que serão consultados para obtenção dos resultados. A string de busca é a cadeia de termos
que deve ser submetida às fontes de pesquisa, definida para atender às questões de pesquisa
formuladas dentro do padrão utilizado nas fontes de pesquisa.

4. Definição dos critérios de inclusão e exclusão: São definidos os critérios que serão adotados
para descartar ou incluir trabalhos no resultado final. Podem ser definidos critérios diferentes
para mais de uma fase de seleção, que podem ocorrer com refinamentos até o resultado final.

5. Busca e seleção dos trabalhos: A string de busca é submetida às fontes de pesquisa, e os
trabalhos resultantes são analisados segundo os critérios de inclusão e exclusão definidos. São
executados os seguintes passos:

Etapa 1: A string de busca é aplicada nas fontes.

Etapa 2: Para selecionar um conjunto inicial de estudos, os títulos e resumos de todos os
artigos obtidos são lidos e confrontados com os critérios de inclusão e exclusão.

Etapa 3: Todos os artigos selecionados na etapa 2 são lidos por completo e novamente con-
frontados com os critérios definidos para inclusão e exclusão. Os artigos incluídos são
encaminhados para extração dos dados.

6. Extração e apresentação dos resultados: Os trabalhos selecionados são avaliados, e os resulta-
dos são extraídos e apresentados conforme o objetivo da pesquisa.

Para realizar o levantamento proposto, o objetivo da revisão foi definido como "identificar e
classificar as informações que são usadas em algoritmos de escalonamento e que podem ser adici-
onadas ao workflow para apoiar o escalonamento". Para avaliar as informações de suporte usadas
pelos algoritmos de escalonamento, é necessário primeiro identificar os trabalhos que apresentam
algoritmos relevantes, para então analisá-los e identificar as informações utilizadas. Nesse contexto,
as questões de pesquisa devem direcionar o processo de levantamento, partindo de uma primeira
questão e seguindo até que todo o objetivo seja cumprido. As questões de pesquisa formuladas para
atender o objetivo proposto foram:

• Quais são os algoritmos relevantes para escalonamento de workflows científicos em plataformas
de computação de alto desempenho?

• Quais informações de suporte são utilizadas por estes algoritmos?

• Alguma outra informação de suporte poderia ser usada?

• Como essas informações podem ser classificadas?
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As questões de pesquisa direcionam o levantamento para identificar algoritmos de escalona-
mento, avaliá-los e identificar quais informações esses algoritmos utilizam para decidir o escalona-
mento, classificando-as.

Para identificar os algoritmos a serem avaliados, a string de busca foi definida para recuperar tra-
balhos que estudam, comparam, classificam ou avaliam algoritmos de escalonamento de workflows,
selecionando algoritmos representativos para validar seus resultados. A string de busca definida foi:

[workflow AND (scheduling OR scheduler) AND (survey OR
comparison OR evaluation OR algorithms OR taxonomy)]
A string de busca foi construída com termos e sinônimos relativos aos títulos e assuntos pro-

curados nos trabalhos pesquisados, com conectores lógicos e separadores conforme padrão para
submissão a bancos de dados eletrônicos. O procedimento de busca foi concentrado em ferramentas
de busca em bancos de dados eletrônicos de organizações científicas renomadas no meio acadêmico,
a saber:

Compendex (http://www.engineeringvillage.com)

ISI Web of Science (http://www.isiknowledge.com)

ScienceDirect - Elsevier (http://www.elsevier.com)

SpringerLink (http://www.springerlink.com)

ACM Digital Library (http://dl.acm.org/)

IEEEXplore (http://ieeexplore.ieee.org/)

Wiley InterScience (http://www3.interscience.wiley.com)

DBLP (http://dblp.uni-trier.de/)

Essas bases de dados foram escolhidas por fornecerem textos completos de periódicos e anais
de conferências de alto impacto nas áreas de computação, ciências e engenharia. Para obter os
trabalhos a serem avaliados, o procedimento de busca e seleção foi realizado em dois passos, com
critérios definidos:

1o passo: submissão da string de busca nas bases de dados eletrônicas.

Critérios de inclusão/exclusão:

Incluir artigos com comparações, estudos ou análises de algoritmos de escalonamento.

Excluir trabalhos que apresentam somente um algoritmo ou técnica.

Para execução do primeiro passo, a string foi submetida a cada ferramenta de busca das bases
de dados eletrônicas com pouca ou nenhuma alteração, somente o necessário para adequar a string
ao padrão de cada base de dados (p. ex. uso de símbolos ao invés de termos nos conectores lógicos).
Foram retornados mais de 8.000 trabalhos, que foram analisados com relação aos critérios de inclusão
e exclusão, sendo incluídos ou descartados por meio de análise rápida do título e resumo. Ao fim do
primeiro passo restaram 87 trabalhos, publicados entre os anos de 2005 e 2015. Com esses trabalhos
foi realizado o 2o passo:

2o passo: seleção de estudos sobre escalonamento de workflows.

Critérios de inclusão/exclusão:

Incluir trabalhos que tratam de escalonamento de Grafos Direcionados (DGs-Directed Graphs)
ou workflows.

Excluir trabalhos duplicados.
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Excluir comparações de somente uma proposta com outras similares.

Excluir versões diferentes do mesmo trabalho (incluir somente a versão mais atualizada ou
mais abrangente).

Os 87 trabalhos pré-selecionados foram avaliados quanto aos critérios. Como resultado final fo-
ram selecionados 14 trabalhos publicados entre os anos de 2008 e 2015. Vale observar que os 14
trabalhos selecionados correspondem ao que foi definido para a busca nas bases de dados eletrônicas
(levantamento de trabalhos que estudam, comparam, classificam ou avaliam algoritmos de escalona-
mento de workflows) e ilustram como o interesse dos pesquisadores acompanhou a evolução das pla-
taformas de computação de alto desempenho para execução de workflows, primeiramente com execu-
ção em aglomerados [CJSZ08], passando para execução em grades [WHP08, YBR08, FL09, WAP09]
e mais recentemente com o uso de computação em nuvem [BMdF12, S+12, LZLQ14, AV14, FKK14,
MJDN15, ALK15, CLWC14, SV15], conforme pode ser observado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Estudos selecionados por plataforma.

Plataforma Trabalhos
selecionados

Anos

Aglomerados 1 2008
Grades 4 2008 a 2010
Nuvem 9 2012 a 2015

Para identificar os algoritmos de escalonamento citados nos 14 trabalhos selecionados, todos os
trabalhos foram lidos detalhadamente e cada algoritmo citado foi identificado e listado. Após esse
processo foi obtida, portanto, uma lista com trabalhos apresentando algoritmos de escalonamento,
referenciados nos 14 trabalhos selecionados pelo levantamento realizado. Essa lista foi organizada
e os trabalhos duplicados foram excluídos, resultando em 154 trabalhos sobre algoritmos de es-
calonamento de workflows modelados como DAGs. A maioria dos trabalhos listados abordam o
escalonamento para execução de uma só instância de workflow (como [YBT05b, MH11, PWGB10,
WNGL10]), mas também há propostas de escalonamento prevendo a execução de múltiplas instân-
cias de um mesmo workflow ou de workflows diferentes [XCWB09, PMJ+13, ZS06b]. O conjunto de
algoritmos de escalonamento obtido como resultado do levantamento é caracterizado na próxima
seção.

4.1.1 Caracterização dos trabalhos selecionados

Para caracterizar o resultado do levantamento, o conjunto de algoritmos obtido foi analisado
quanto à notação α |β |γ mencionada anteriormente (Seção 2.2), de forma a relacionar os algoritmos
aos aspectos do processo de escalonamento.

Conforme já citado anteriormente, o campo α compreende os recursos disponíveis para escalo-
namento das atividades. Quanto aos recursos, os algoritmos identificados abrangem a execução em
plataformas de computação de alto desempenho em geral, com trabalhos que propõem escalona-
mento para execução em aglomerados (como [SZ04a, HJ03, TS06]), grade (como [YB06a, ANE12,
BJD+05]) ou plataformas de computação em nuvem (como [ANE13, BM11, DP14, PWGB10]). A
quantidade de algoritmos para cada plataforma é apresentada na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2: Algoritmos identificados por plataforma.

Plataforma Algoritmos identificados
Aglomerados 29

Grades 48
Nuvem 77

Com relação ao objetivo a ser otimizado, representado no campo γ, os algoritmos identifica-
dos podem ser caracterizados quanto à presença de restrição, ou pela multiplicidade de objetivos
[WAP09]:

Quanto à presença de restrição: algoritmos de escalonamento buscam a otimização de algum
objetivo, como makespan ou custo financeiro. O escalonamento busca encontrar o melhor valor
para o objetivo definido, que é chamado de objetivo de otimização. Porém, além do objetivo de
otimização, o processo de escalonamento pode ser também restringido por um limite constante
imposto a um critério escolhido (p. ex., um limite de orçamento para execução em nuvem).
Podemos então definir duas classes de algoritmos de escalonamento:

Sem restrição (ou objective-based): o escalonamento busca encontrar o melhor valor pos-
sível para um objetivo (por exemplo, minimizar o makespan).

Com restrição (ou constraint-based): além do objetivo de otimização, uma restrição é
imposta ao resultado do processo de escalonamento (por exemplo, minimizar makespan
com orçamento limitado).

Quanto à multiplicidade de objetivos: objetivos podem ser considerados individualmente ou
agrupados em escalonamentos multi-objetivos, com dois ou mais objetivos que devem ser
considerados simultaneamente, com ou sem restrições. Portanto, algoritmos de escalonamento
podem ser classificados quanto à multiplicidade de objetivos:

Objetivo único: a otimização é feita considerando um único objetivo, como makespan.

Multi-objetivos: o algoritmo de escalonamento tenta otimizar mais de um objetivo de es-
calonamento simultaneamente, como por exemplo minimizar makespan e consumo de
energia.

Dentre os algoritmos identificados, há algoritmos sem restrição (p.ex. [PWGB10, THW02,
HJ03]) e com restrição (como [YB06a, SZTD07, ANE13]).

Considerando a multiplicidade de objetivos foram identificados algoritmos de escalonamento de
objetivo único (como [MWW04, YS07, MB05]) e multi-objetivos (como [FPBF12, PW10, DP14]).

Para ilustrar a variedade de algoritmos identificados, os objetivos e restrições abordados nos
algoritmos de escalonamento identificados são listados a seguir. Os objetivos aparecem nos algo-
ritmos sendo usados isoladamente (objetivo único) ou em conjunto (multi-objetivos, com diversas
combinações), associados ou não a restrições.

Objetivos:

• Tempo de execução: diminuição do tempo total de execução, ou a diferença entre o tempo de
conclusão da última atividade e o tempo de início da execução do workflow.

• Custo financeiro: diminuição do custo da execução das atividades e da transferência dos dados.

• Energia: diminuição da eletricidade gasta na execução, especialmente em plataformas de com-
putação em nuvem.
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• Confiabilidade: geralmente ligada a tolerância a falhas. Diz respeito ao aumento da certeza
de que as atividades irão ser executadas sem falhas.

• Equidade (Fairness): Balanceamento no uso dos recursos, como por exemplo no escalonamento
de múltiplas instâncias de workflow balanceando entre elas o tempo de espera que ocorre como
resultado da competição pelos recursos disponíveis [ZS06b].

• Uso dos recursos: diminuição do tempo ocioso dos recursos utilizados na execução. Considera
minimizar a quantidade de recursos utilizados, geralmente sem penalizar outro critério, como
o tempo total de execução.

Restrições:

• Prazo (deadline): duração máxima ou tempo limite para o fim da execução. A informação
de prazo pode aparecer como um timestamp (data e hora para conclusão) ou como um valor
indicando a quantidade limite de tempo para concluir a execução.

• Orçamento: custo financeiro total máximo.

• Energia: limite de orçamento para energia. Orçamento máximo a ser gasto com consumo de
eletricidade.

Entre os trabalhos selecionados também estão representados escalonadores de sistemas gerenci-
adores de workflows ([WPF05, LJC+10, LPS+08, BCC+05, YMND03]) que podem ser configurados
para utilizar algoritmos de escalonamento diversos e que, portanto, não podem ser classificados di-
retamente nas classes descritas aqui. A Tabela 4.3 lista todos os trabalhos selecionados, classificados
quanto a plataforma de computação de alto desempenho, a multiplicidade de objetivos e a presença
de restrição.

Tabela 4.3: Caracterização dos trabalhos secionados sobre algoritmos de escalonamento.

Trabalhos
selecionados

Plataforma Multiplicidade
de objetivos

Presença de
restrição

Aglome-
rados

Grade Nuvem Objetivo
único

Multi-
objetivos

Com
restrição

Sem
restrição

Yu et al. [YBT05b,
YBT05a, YB06a], Abram-
son et al. [ABG02], Me-
nasce e Casalicchio [MC04],
Abrishami, Naghibzadeh
e Epema [ANE12], Sa-
kellariou et al. [SZTD07],
Brandic et al. [BPB06],
Chen e Zhang [CZ09],
Chien et al. [CCS05], Bran-
dic et al. [BBES05], Afzal
et al. [ADM06], Ranaldo e
Zimeo [RZ09]

Continua na próxima página
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Tabela 4.3 – continuação da página anterior

Trabalhos
selecionados

Plataforma Multiplicidade
de objetivos

Presença de
restrição

Aglome-
rados

Grade Nuvem Objetivo
único

Multi-
objetivos

Com
restrição

Sem
restrição

Sakellariou e Zhao [SZ04b],
Mika et al. [MWW04],
Gounaris et al. [GSPF06],
Alhusaini et al. [APR99],
Yu e Shi [YS07], Ma e
Buyya [MB05], Prodan
e Fahringer [PF05], Ca-
sanova et al. [CLZB00],
Hirales-Carbajal et al.
[HCTY+12], Berman et
al. [BCC+05], He, Sun e
Laszewski [HSL03], Wiec-
zorek, Prodan e Fahringer
[WPF05], Blythe et al.
[BJD+05],Wieczorek et
al. [WSV+06], Luo et
al. [LLSH07], Yarkan e
Dongarra [YD02], Wu et
al. [WYL+12], Dail et al.
[DSB+04]
Fard et al. [FPBF12], Pro-
dan e Wieczorek [PW10],
Young et al. [YMND03]
Zhao e Sakellariou [ZS06a],
Yu e Buyya [YB06b],
Spooner et al. [SCJ+05],
Chunlin e Layuan [CL06],
Gharooni-far et al.
[GfMdDM10], Hassan
et al. [HSH+09], Duan
et al. [DPL12], Chang
et al. [CCL09], Singh et
al. [SKD06], Albodour et
al. [AJY12], Ungurean
[Ung15], Stevens et al.
[SDLD+09], Talukder et
al. [TKB09], Wang et al.
[WYBS11], Yuan et al.
[YLW06]

Continua na próxima página
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Tabela 4.3 – continuação da página anterior

Trabalhos
selecionados

Plataforma Multiplicidade
de objetivos

Presença de
restrição

Aglome-
rados

Grade Nuvem Objetivo
único

Multi-
objetivos

Com
restrição

Sem
restrição

Sih e Lee [SL93], Luo et
al. [LLH+06], Sakellariou
e Zhao [SZ04a], Hagras
e Janecek [HJ03], Oh
e Ha [OH96], N’Takpe
e Suter [TS06], Bajaj e
Agrawal [BA04], Arab-
nejad e Barbosa [AB14],
Topcuouglu, Hariri e Wu
[THW02], Zheng e Sakella-
riou [ZS13b], Maheswaran
e Siegel [MS98], Hou et
al. [HAR94], Rădulescu et
al. [RNvGJ01], Ahmad et
al. [ADUM98], Rădulescu
e Van Gemund [RVG00],
Suter et al. [SDC04], Woo
e Yeom [WY02], Ilavarasan
e Thambidurai [IT07],
Chen [Che05], Iverson et
al. [IÖF95], Wang et al.
[WSRM97], Beaumont
et al. [BBR02], Tanaka e
Tatebe [TT12]
Qin e Jiang [QJ06]
Subhlok e Vondran [SV00]
Dongarra et al. [DJSS07],
Durillo, Nae e Prodan
[DNP13], Zhao e Sakel-
lariou [ZS06b], Doğan,
Atakan e Özgüner [DÖ05]
Liu et. al. [LJC+10], Wu et
al. [WLN+13, WNGL10],
Salehi e Buyya [SB10],
Bittencourt e Madeira
[BM11], Singh e Singh
[SS14], Verma e Kaushal
[VK14a], Zheng e Sakel-
lariou [ZS13a], Rahman
et al. [RLP11], Sharif et
al. [STZN13], Duan et al.
[DPL14]

Continua na próxima página



4.1 PROCESSO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 31

Tabela 4.3 – continuação da página anterior

Trabalhos
selecionados

Plataforma Multiplicidade
de objetivos

Presença de
restrição

Aglome-
rados

Grade Nuvem Objetivo
único

Multi-
objetivos

Com
restrição

Sem
restrição

Xu et al. [XCWB09],
Durillo, Fard e Prodan
[DFP12], Durillo e Pro-
dan [DP14], Barrett et
al. [BHD11], Tan et al.
[TSL+14], Wang et al.
[WDL+13], Varalakshmi
et al. [VRBV11], Jianfang
et al. [JJQ14], Liu et al.
[LXM11], Bessai et al.
[BYOG13, BYO+12], Mos-
chakis e Karatza [MK12],
Lee e Katz [LCK11], Jung e
Kim [JK13], Lee e Zomaya
[LZ10], Zeng e Veeravalli
[ZVL15], Kumar e Ravi-
chandran [KR12], Wang et
al. [WKA+14]
Pandey et al. [PWGB10],
Li et al. [LPZ11], Rah-
man et al. [RHRB13],
Li et al. [LPLZ11], Lee
e Zomaya [LZ13], Zhong
et al. [ZTZ10], Niu et
al. [NON12], Zheng et
al. [ZCY13], Wang et al.
[WZTY12], Grounds et
al. [GAM09], Feller et al.
[FRM11], Garga et al.
[GYAB09], Selvarani e
Sadhasivam [SS10], Lee et
al. [LHZ14], Jiang et al.
[JHC+11], Lin e Lu [LL11],
Bilgaiyan et al. [BSD14]

Continua na próxima página
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Tabela 4.3 – continuação da página anterior

Trabalhos
selecionados

Plataforma Multiplicidade
de objetivos

Presença de
restrição

Aglome-
rados

Grade Nuvem Objetivo
único

Multi-
objetivos

Com
restrição

Sem
restrição

Mao e Humphrey [MH11],
Malawski et al. [MJDN12],
Byun et al. [BKKM11],
Abrishami, Naghibzadeh
e Epema [ANE13], Pietri
et al. [PMJ+13], Genez,
Bittencourt e Madeira
[GBM12], Nagavaram et
al. [NAF+11], Chen e
Zhang [CZ12], Yang et
al. [YLC+08], Byun et
al. [BKK+11], Caron et
al. [CDMS12], Giridas e
Nargunam [GN12], Kang
et al. [KKYC14], Verma e
Kaushal [VK12, VK14b],
Chopra e Singh [CS13],
Abrishami e Naghibzadeh
[AN12], Ramakrishnan et
al. [RCG+11], Tolosana
et al. [TCBPR12], Jaya-
divya [JNB12], Poola et
al. [PRB14], Ostermann
e Prodan [OP12], Ca-
lheiros e Buyya [CB14],
Kim et al. [KBB09], Lu
et al. [LTS+14], Mao e
Humphrey [MH13], Yan
e Wu [YW10], Mukute
et. al [MHM+13], Xue e
Wu [XW12], Genez et al.
[GBM13]

Além dos recursos (campo α) e dos objetivos de otimização (campo γ), o processo de escalo-
namento também contempla as atividades a serem executadas, com suas informações e restrições
(campo β). As informações de suporte ao escalonamento observadas nos algoritmos identificados,
que são o objetivo final do levantamento realizado, fazem parte do campo β do problema de esca-
lonamento e são apresentadas no próximo capítulo.



Capítulo 5

Caracterização das informações de
suporte

O objetivo do escalonamento de workflows é mapear atividades para execução nos recursos
disponíveis de acordo com informações sobre essas atividades, tais como regras de precedência e
restrições, que compõem o campo β na notação que define o problema de escalonamento. Dentre
as informações no campo β há informações que podem ser adicionadas ao workflow, chamadas aqui
de informações de suporte.

Conforme descrito no Capítulo 4, para determinar quais informações de suporte podem ser usa-
das no escalonamento de workflows científicos em plataformas de computação de alto desempenho
foi realizado um levantamento de trabalhos que descrevem algoritmos de escalonamento. Os 154
trabalhos selecionados foram avaliados e analisados para identificação das informações de suporte
que foram utilizadas no processo de escalonamento apresentado. Cada informação de suporte foi
então nomeada e classificada quanto ao seu tema e ao seu nível de uso no workflow, conforme
descrito a seguir.

5.1 Classificação das informações de suporte

Os temas separam as informações quanto à sua natureza, caracterizando o conceito ao qual se
referem. Foram identificadas informações referentes aos temas Tempo, Custo Financeiro, Infraes-
trutura, Estrutura do Workflow, Dados, Prioridade e Execução, descritos a seguir:

Tempo: informações relacionadas a questões temporais como tempo médio de duração da execução
ou prazo para conclusão do workflow.

Custo financeiro: informações relacionadas ao gasto financeiro para execução, como por exemplo
um orçamento limite.

Infraestrutura: informações que se referem à caracterização dos recursos físicos desejados ou
necessários para execução.

Estrutura do Workflow: informações que caracterizam o workflow ou as construções que o com-
põem quanto a sua estrutura.

Dados: informações referentes aos dados que são manipulados pelo workflow.

Prioridade: informações de definição de nível de prioridade, que podem ser utilizadas para definir
ordem ou precedência para execução.

Execução: informações que se referem ao workflow em tempo de execução, incluindo informações
sobre tolerância a falhas e monitoramento.

As informações de todos os temas podem ser utilizadas no workflow em diferentes níveis:
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Workflow: a informação associada a esse nível diz respeito ao workflow como um todo.

Grupo: a informação pode ser associada a um grupo de atividades especificado no workflow.

Atividade: a informação se refere a uma atividade específica.

Instância: quando associada a esse nível, a informação está relacionada a uma execução específica
do workflow. Esse nível é complementar aos demais, ou seja, as informações referentes ao
workflow, a um grupo, ou a uma atividade podem ser restritas a uma instância ou não.

A classificação proposta aqui (em temas e níveis) permite categorizar as informações de suporte
identificadas nos algoritmos de escalonamento de workflows em plataformas de computação de alto
desempenho. Porém, o levantamento realizado permitiu determinar também informações que pode-
riam influenciar o escalonamento, mas que não foram utilizadas diretamente em nenhum trabalho
estudado. Portanto, as informações de suporte apresentadas aqui foram classificadas também quanto
a sua aplicação nos algoritmos avaliados:

Observada: informação usada no processo de decisão dos algoritmos de escalonamento avaliados,
e que acompanha a descrição do workflow.

Proposta: informação que não foi diretamente usada nos algoritmos de escalonamento avaliados,
mas foram identificadas situações nas quais a informação poderia influenciar no escalona-
mento.

As informações de suporte classificadas e descritas aqui representam dados que são usados no
processo de decisão do escalonador, e podem ser incluídas na descrição do workflow pelo cientista ou
podem ser automaticamente obtidas pelo sistema de gerenciamento. Não foram incluídas informa-
ções quanto à proveniência, embora seja possível a inclusão de anotações na descrição do workflow
para indicar quais são as informações de proveniência que devem ser registradas durante a execução.

5.2 Descrição das informações de suporte

As informações de suporte identificadas são descritas nas tabelas a seguir agrupadas por tema.
A coluna Informação nomeia a informação de suporte sendo descrita, e na coluna Aplicação é
informado se a aplicação da informação de suporte nos algoritmos avaliados foi observada ou é
proposta. Na mesma coluna é informado o nível de uso (W -Workflow, G-Grupo, A-Atividade) da
informação de suporte na descrição do workflow. O nível de instância não foi representado por ser
complementar aos demais níveis, ou seja, uma informação associada a um nível pode opcionalmente
ser utilizada somente para uma instância de execução em particular. A coluna Descrição define o
significado da informação de suporte, citando algoritmos que foram identificados por meio da revisão
bibliográfica descrita no Capítulo 4 e que usam a informação sendo descrita. A Tabela 5.1 apresenta
as informações referentes ao tema Tempo e a Tabela 5.2 apresenta as informações do tema Custo.
As informações de Infraestrutura estão na Tabela 5.3, e as informações referentes à Estrutura do
Workflow estão na Tabela 5.4. A Tabela 5.5 apresenta as informações do tema Dados, as informações
sobre Prioridade estão na Tabela 5.6 e, por fim, a Tabela 5.7 apresenta as informações do tema
Execução.
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Tabela 5.1: Informações de Tempo.

Informação Aplicação Descrição

Momento de iní-
cio

Observada
[W-G-A]

Indicação de data e hora em que a execução pode ser iniciada.
Workflows científicos podem modelar experimentos que aces-
sam dados disponibilizados periodicamente, ou mesmo dados
disponibilizados em tempo real (exemplos podem ser vistos em
[HTT09]). Nesses casos, o workflow ou as atividades devem ser
iniciados a partir de momentos específicos. As estratégias de es-
calonamento de workflows propostas em [HCTY+12] usam uma
“data de liberação” (release date) associada à descrição de cada
atividade do workflow, indicando que a atividade pode iniciar
sua execução somente a partir daquela data, quando todas suas
dependências estiverem satisfeitas.

Prazo final
(deadline)

Observada
[W-G-A]

Essa informação aparece de duas formas: como a duração
máxima da execução ou como data e hora limite para tér-
mino da execução. Os algoritmos apresentados em [SPAM13]
e [WLN+13] usam um valor associado a cada atividade que in-
dica uma restrição de duração máxima de execução, e fazem
o escalonamento considerando essa informação. Já o algoritmo
bi-critério proposto em [YBT05a] minimiza o custo dentro do
limite de tempo imposto pelo usuário, que informa a data e hora
limite para conclusão da execução do workflow.

Duração esti-
mada

Observada
[W-G-A]

Tempo previsto de duração da execução. É utilizada em vá-
rios algoritmos de escalonamento para classificar as atividades
e decidir o escalonamento. Pode ser informada como uma pre-
visão ou estimativa por parte do cientista, ou pode ser obtida
automaticamente por meio de testes ou pelo histórico de execu-
ções passadas. Algoritmos como HEFT [THW02] e outros (p.
ex. [PWGB10, BM11, SZTD07, PW10, SZ04a]) usam o tempo
estimado de execução de cada atividade como uma das infor-
mações de entrada no processo de escalonamento.

Tabela 5.2: Informações de Custo.

Informação Aplicação Descrição

Orçamento má-
ximo

Observada
[W-G-A]

Valor máximo a ser gasto com recursos pagos sob demanda. Um
valor representando o limite a ser gasto é usado como restrição.
O algoritmo proposto em [SZTD07] realoca atividades entre os
recursos disponíveis para manter o custo dentro do limite de
orçamento informado.

Orçamento má-
ximo para ener-
gia

Observada
[W-G-A]

Valor máximo a ser gasto com consumo de energia. Os algo-
ritmos de escalonamento apresentados em [PMJ+13] escalonam
conjuntos de workflows científicos com o objetivo de executar
a maior quantidade possível de workflows dadas restrições de
consumo de energia.
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Tabela 5.3: Informações de Infraestrutura.

Informação Aplicação Descrição

Compatibilidade Proposta
[W-G-A]

Identificação da arquitetura e sistema operacional necessários
para execução, permitindo selecionar um recurso que viabilize
a execução. Alguns SGWCs como Pegasus [DVJ+15] fornecem
informação adicional (p. ex. arquitetura e sistema operacional
dos executáveis) ao escalonador em um arquivo adicional à des-
crição do workflow. Essa informação poderia ser adicionada ao
workflow, evitando que o escalonador precise considerar especi-
ficações separadamente em seu processo de decisão.

Identificação de
recursos

Proposta
[W-G-A]

Endereço ou identificação de recursos a serem utilizados para
execução. O escalonador GRACCE apresentado em [YC07] usa
uma “descrição de especificação” para cada atividade, onde pode
ser definida uma requisição a um recurso específico. Nessa espe-
cificação, se for definida a requisição de um recurso por meio do
nome do recurso a ser utilizado, então o escalonador considera
o recurso indicado e não faz a seleção de recursos conforme o
algoritmo.

Memória mí-
nima

Proposta
[W-G-A]

Quantidade mínima de memória do recurso selecionado para
execução. O escalonador GRACCE [YC07] associa recursos can-
didatos às atividades com base em uma especificação que inclui
a memória mínima requerida.

Processamento
mínimo

Proposta
[W-G-A]

Velocidade mínima de CPU nos recursos selecionados para exe-
cução. No processo de alocação de recursos para execução, o
SGWC Askalon [FPD+07] consulta um gerenciador de recursos
para verificar o status de cada recurso, e as consultas podem
conter restrições quanto a velocidade do recurso para seleção.

Quantidade de
nós

Observada
[W-G-A]

Número mínimo de nós de processamento requeridos para exe-
cução. Em [BKKM11] o escalonamento é feito usando uma in-
formação de “requisição de host” (host requirement) que pode
ser associada a uma atividade, indicando o número de nós de
computação que a atividade vai ocupar simultaneamente em
sua execução.

Tipo de má-
quina virtual

Proposta
[W-G-A]

Identificação do tipo ou classe de máquina virtual que deve ser
utilizada para execução. Essa informação é especialmente útil
em plataformas de computação em nuvem, que oferecem dife-
rentes tipos de máquinas virtuais com diferentes configurações
e custos [JD11].

Velocidade mí-
nima de rede

Observada
[W]

Velocidade mínima de transferência de dados entre os recursos
que serão utilizados na execução. O algoritmo de escalonamento
proposto em [HSL03] é orientado por informações de Qualidade
de Serviço, entre as quais está incluída a informação a respeito
da velocidade mínima de rede para execução das atividades, que
vai determinar os recursos a serem utilizados no escalonamento.
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Tabela 5.4: Informações sobre a Estrutura do Workflow.

Informação Aplicação Descrição

Paralelismo má-
ximo

Proposta
[W-G]

Informação que caracteriza o workflow quanto ao número de
execuções de atividades em paralelo. O paralelismo máximo, de-
finido como o número de execuções concorrentes em um tempo
determinado, é um fator importante na execução do workflow
[LPVM15]. Resultados apresentados em [MJDN15] sugerem que
há grande importância em obter informações sobre a estrutura
do workflow para tomada de decisões de escalonamento. Infor-
mação sobre o número máximo previsto de execuções em para-
lelo podem, por exemplo, ajudar o escalonador a determinar a
quantidade de recursos a serem utilizados.

Identificação de
grupo

Proposta
[A]

Identifica a qual grupo a atividade pertence. Atividades podem
ser agrupadas para diminuir a complexidade do escalonamento
e o custo de transferência de dados, como por exemplo tratando
um grupo de atividades como uma atividade única a ser esca-
lonada em um mesmo recurso [CD12a].

Probabilidade
de ocorrência

Proposta
[A]

Probabilidade de um fluxo alternativo ser executado em cons-
truções de fluxo com mais de um caminho possível. Se um
workflow inclui construções condicionais, o escalonador pode
fazer uma conversão preliminar do workflow usando previsão
de desvio (branch prediction) para gerar workflows como DAGs
[DGST09]. Nesses casos, se as escolhas feitas durante a conver-
são do workflow em DAG forem errôneas, o workflow é ajustado
e reescalonado em tempo de execução. A informação sobre a
probabilidade de execução de um fluxo do workflow em parti-
cular pode auxiliar na conversão. Alguns SGWCs assumem um
fluxo qualquer dentre os fluxos possíveis para que o workflow
seja interpretado como um DAG [DGST09].

Quantidade es-
timada de itera-
ções

Proposta
[G-A]

Quantidade padrão de iterações em um laço de repetição base-
ado em condição. Esta informação pode apoiar o escalonador a
fazer suposições sobre o fluxo de controle para poder representá-
lo como um DAG. No SGWC Askalon, quando o número de
iterações não é conhecido, o escalonador assume que é realizada
somente uma iteração no laço para seriar as atividades do work-
flow, e quando a quantidae de iterações é definida em tempo de
execução o workflow é reescalonado [Pro07].

Tabela 5.5: Informações sobre Dados.

Informação Aplicação Descrição

Alocação con-
junta

Proposta
[A]

Indica que a atividade deve ser alocada no mesmo recurso de
seus dados de entrada. Dependendo da estrutura do workflow,
a localização dos dados e das atividades pode ser tratada em
conjunto para melhorar o tempo total de execução [SSK+14].
Esta informação pode indicar atividades nas quais o acesso aos
dados é crítico para execução do workflow.
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Persistência do
resultado

Proposta
[A]

Indica se um dado é um resultado final ou um valor interme-
diário, para determinar sua persistência. Em situações com res-
trição de espaço de armazenamento, nem todos os dados pre-
cisam ser armazenados durante toda a execução do workflow;
portanto, o escalonador pode ignorar transferências de dados
desnecessárias [LPVM15].

Quantidade de
partições

Proposta
[A]

Indica a quantidade de partições dos dados de entrada ou de
saída para paralelização. Em alguns casos, dados podem ser di-
vididos em partições e cada partição pode então ser processada
independentemente, com múltiplas instâncias de uma atividade
executando o mesmo processamento, cada instância em uma
partição de dados diferente. No tipo de paralelismo chamado de
paralelismo estático de dados, o número de partições de dados
é indicado antes da execução [LPVM15].

Volume de da-
dos

Observada
[A]

Tamanho dos arquivos de entrada de dados. Algoritmos como
o HEFT [THW02] usam essa informação para calcular o tempo
a ser gasto com a movimentação dos dados. O algoritmo pro-
posto em [FPBF12] assume que há informação sobre o volume
de dados que precisa ser transferido antes da execução de uma
atividade.

Tabela 5.6: Informações de Prioridade.

Informação Aplicação Descrição

Prioridade Observada
[W-G-A]

Determina o nível de prioridade para o escalonador. Em
[MJDN12] o objetivo do escalonamento é completar tantos
workflows de alta prioridade quantos forem possíveis dadas res-
trições de tempo e de orçamento.

Tabela 5.7: Informações de Execução.

Informação Aplicação Descrição

Executáveis
alternativos

Proposta
[A]

Define versões diferentes do executável associado a uma atividade,
para que o escalonador possa selecionar de acordo com a arqui-
tetura ou sistema operacional do recurso, ou mesmo para subs-
tituição em caso de falha. A existência de múltiplos executáveis
compatíveis evita a interrupção em caso de falha ou mudança de
plataforma. Sistemas nos quais os escalonadores trabalham com
serviços web, como o Taverna [WHF+13], usam serviços que po-
dem estar disponíveis em vários sítios web, e usam a informação
sobre a localização de executáveis alternativos para manter o sis-
tema em execução mesmo no caso de indisponibilidade do serviço
original.

Fontes de da-
dos alternati-
vas

Observada
[A]

Indica localizações alternativas para os dados de entrada. No al-
goritmo apresentado em [APR99] cada atividade precisa de um
conjunto de dados de entrada, o qual pode ser recuperado de um
ou mais repositórios de dados. O custo da recuperação dos dados
de cada repositório é considerado no escalonamento.
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Marco de exe-
cução

Proposta
[A]

Marca um ponto no workflow onde a execução deve ser suspensa
para monitoramento. Cientistas podem precisar monitorar a execu-
ção do workflow para analisar resultados intermediários e interferir
se os resultados ou parte deles não correspondem a suas expectati-
vas. Os pontos onde o monitoramento poderia ser feito podem ser
informados no workflow como marcos de execução (checkpoints),
permitindo o escalonamento ou execução parcial do workflow. Em
[GOOn+12] a intervenção é apoiada por dados de proveniência. O
trabalho apresentado em [LYJC11] trata da importância de defini-
ção de checkpoints para conduzir ajustes na execução do workflow
de forma a atender restrições de tempo.

Tempo de es-
pera

Observada
[G-A]

Informação de monitoramento do tempo máximo que uma ativi-
dade pode ficar a espera de um recurso. A estratégia proposta em
[MSV+07] utiliza essa informação (para cada atividade) como um
limite para determinar o reescalonamento das atividades do work-
flow.

As informações de suporte listadas aqui são usadas pelos algoritmos de escalonamento de vá-
rias formas. Para algumas informações de suporte, algoritmos de escalonamento podem usar um
valor a ser considerado como uma restrição, então valores de informações como limite de tempo ou
orçamento são usados como um limite a ser considerado no escalonamento. Para algoritmos sem
restrição (nos quais a minimização do tempo total de execução é o objetivo mais comum) as infor-
mações mais utilizadas são o tempo estimado de duração da execução das atividades e o volume
de dados manipulado, o que permite prever o tempo gasto para execução das atividades e para
transferência dos dados.

Algumas informações apresentadas podem ser utilizadas conjuntamente, e outras podem ser
enriquecidas semanticamente com atributos como nível de confiabilidade da informação ou pesos
diferentes para informações do mesmo tipo, como por exemplo para definir qual restrição deve ser
considerada primeiro se forem informados tanto tempo quanto orçamento limite.
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Capítulo 6

Avaliação dos SGWC

Neste trabalho, avaliamos SGWCs quanto aos subsistemas de Projeto e de Execução de Work-
flows. Em cada SGWC avaliado, analisamos a sua capacidade de representação dos workflows cien-
tíficos e a forma como a modelagem dos workflows fornece informações para apoiar sua execução
eficiente. Cabe ressaltar que, no Subsistema de Projeto de Workflows, os workflows são representa-
dos em uma linguagem que pode definir tanto construções para o fluxo de controle quanto para o
fluxo de dados. Para a avaliação, foram consideradas, portanto, as construções básicas de fluxo de
controle e de fluxo de dados, descritas na Seção 2.1.

As demais construções presentes nas linguagens, chamadas aqui de construções adicionais, tam-
bém foram descritas e avaliadas quanto à possibilidade de seu uso para inclusão de informações
para solicitação de recursos que podem apoiar o processo de escalonamento. Informações como
número de processadores necessários para um workflow paralelo, quantidade mínima de memória
para execução, tempo máximo de execução ou o pedido de um recurso específico podem auxiliar
o escalonador em seu processo de mapeamento dos recursos para as atividades. Essas informações
podem ser associadas ao modelo do workflow em sua construção ou posteriormente, por meio de
construções da linguagem que tenham esse objetivo ou que permitam incluir essas informações.

Os SGWCs avaliados neste trabalho foram escolhidos dentre os vários sistemas existentes pelas
seguintes razões: importância e constante atividade dos seus grupos de pesquisa; atualizações cons-
tantes das ferramentas, que se encontram com versões desenvolvidas recentemente; e por serem am-
bientes amplamente adotados pela comunidade científica que faz uso de workflows científicos. Cada
SGWC tem características próprias devido a diferentes motivações de desenvolvimento, público-
alvo específico e decisões técnicas particulares a cada projeto, o que faz com que alguns tenham
características que se enquadrem melhor no objetivo desse estudo e, portanto, sejam abordados com
mais detalhes. As ferramentas analisadas foram Askalon [FPD+05], Pegasus [DSS+05] e Taverna
[HWS+06].

6.1 Askalon

O Askalon é um SGWC criado com o objetivo de simplificar o desenvolvimento e a execução de
aplicações de workflow em grades computacionais. No Askalon, um ambiente gráfico baseado em
diagramas UML é utilizado pelo usuário para construção dos modelos de workflow. A representação
desses workflows em modo textual é feita na linguagem AGWL (Abstract Grid Workflow Language),
baseada em XML. O workflow representado em AGWL é interpretado pelos serviços de middleware
do Askalon, para escalonamento e execução em grade. Os serviços principais são o Escalonador
(Scheduler), que define o mapeamento do workflow para execução na grade; o Motor de Execução
(Enactment Engine), que gerencia a execução e garante confiabilidade; o Gerenciador de Recursos
(Resource Manager), que controla os componentes de software e hardware disponíveis; e o serviço
Predição de Desempenho (Performance Prediction), que mantém dados a respeito do tempo de
execução das atividades e das transferências de dados, gerados a partir dos tempos observados em
uma fase de treinamento do workflow e de métodos estatísticos [FPD+05, FPD+07]. A Figura 6.1
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mostra a tela principal do Askalon.

Figura 6.1: Exemplo de workflow modelado no Askalon.

6.1.1 AGWL

A linguagem AGWL (Abstract Grid Workflow Language – Linguagem Abstrata para Workflows
em Grade) foi projetada para compor uma aplicação de workflow a partir de unidades atômicas de
trabalho (atividades) interconectadas por meio de estruturas de fluxo de controle e dependências
de dados [WPF05].

Atividades são representadas em dois níveis distintos: tipos de atividades e atividades implanta-
das. Um tipo de atividade é a descrição simplificada de uma atividade, sem referência a sua versão
executável ou implementação, ao passo que uma atividade implantada descreve a forma de acesso e
execução de um código executável ou um serviço Web já implantado na grade. Um tipo de atividade
pode estar relacionado a uma ou mais atividades implantadas, que podem estar implantadas em
locais diferentes ou apresentar desempenhos variados.

Fluxo de controle

No Askalon, todas as construções básicas de fluxo de controle são atendidas. A construção
AGWL sequence permite elencar várias atividades para serem executadas em sequência, e o
elemento parallel permite realizar divisão paralela e sincronização, definindo atividades a serem
executadas em paralelo; as construções de escolha exclusiva e junção simples são definidas pelo
elemento switch, que se baseia em uma condição para escolher um entre vários fluxos possíveis; os
elementos while, for e forEach permitem iterações no workflow, com o forEach permitindo
iterações baseadas em conjuntos de dados. Complementando as construções de iteração, há ainda o
parallelFor e o parallelForEach, que funcionam como os elementos for e forEach, porém
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com todas as iterações sendo executadas simultaneamente. Completando as construções básicas, a
fim de modularizar e reutilizar workflows, sub-workflows podem ser definidos e invocados.

Fluxo de dados

Com relação às construções básicas de fluxo de dados, todas são atendidas em AGWL. Na
definição de uma atividade, a origem dos dados de entrada pode ser a saída de outra atividade do
workflow, permitindo a construção de um pipeline. Uma atividade que possui em sua implementação
várias saídas pode ser representada em AGWL como uma atividade de distribuição; da mesma
forma, podem ser representadas várias entradas em uma atividade de agregação. Como tanto as
entradas quanto as saídas são representadas conforme a implementação da atividade, sem limitação
máxima ou mínima de quantidade, temos atendida também a construção básica de processo de
redistribuição. Além das construções básicas, AGWL também permite a definição de dados de
entrada e saída para construções complexas como iterações e condicionais [FQH05].

Ainda com relação à manipulação de dados, são possíveis múltiplos tipos de dados nas saídas,
já que os tipos de saída são determinados pela implementação das atividades. Os tipos de dados
possíveis são aqueles tradicionais em sistemas de computação, como integer, float, boolean
e string, além do tipo file, que permite acessar um arquivo indicado por uma URL. Embora
AGWL não permita a criação de tipos específicos ou dados complexos, o uso do tipo file permite
o acesso a dados em arquivos estruturados. AGWL apresenta ainda o conceito de coleção de da-
dos e construções de distribuição de coleções, permitindo agrupar conjuntos de dados com o tipo
collection, criando uma coleção de dados que pode ser acessada diretamente ou separadamente
em blocos.

Construções adicionais

Em AGWL, o usuário pode usar os elementos AGWL properties e constraints para
especificar, respectivamente, propriedades e restrições com informação adicional para otimizar e di-
recionar a execução de aplicações de workflow. Propriedades fornecem informações adicionais sobre
o comportamento das atividades ou dados como, por exemplo, o volume esperado dos dados de
entrada, a complexidade computacional estimada, ou mesmo uma descrição semântica das ativida-
des do workflow. Restrições definem requisitos adicionais ou limitações a serem respeitadas, como
dados que possibilitem minimizar o tempo de execução, informações sobre a necessidade de uso do
máximo possível de memória, ou a exigência de execução em um local específico. O usuário pode
definir elementos de propriedades e restrições para atividades e para entradas e saídas de fluxos de
dados. [FPD+05]

6.1.2 Gerenciador de recursos

O serviço Gerenciador de Recursos, chamado de GridARM, faz a implantação automática dos
serviços a serem executados e é responsável pela negociação, reserva e alocação de recursos, abran-
gendo tanto recursos físicos (processadores, dispositivos de armazenamento e rede) quanto recursos
lógicos (executáveis e serviços Web), com apoio do GLARE, um arcabouço que registra dinamica-
mente os tipos de atividades e as atividades implantadas. Uma interface gráfica para o GridARM e
para o GLARE no ambiente Askalon permite a navegação pelas atividades e locais disponíveis na
grade.

O Gerenciador de Recursos fornece ao Escalonador uma lista dos recursos disponíveis (físicos
e lógicos) com suas especificações ou uma reserva, dependendo das requisições recebidas. Requi-
sições podem incluir pedidos a um recurso específico ou restrições de tempo, custo e modelos de
QoS (Quality of Service - Qualidade de Serviço). O GridARM autentica o usuário solicitante para
verificar a acessibilidade do recurso, faz uma reserva (se for o caso), e devolve o resultado.
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6.1.3 Predição de desempenho

O serviço Predição de Desempenho gera predições baseadas em histórico por meio de uma fase
de treinamento que é realizada antes do workflow ser executado. A fase de treinamento consiste
em identificar os tipos de atividades do workflow e, para cada tipo de atividade, testar diferentes
combinações de parâmetros em diferentes computadores da grade, executadas em paralelo para
minimizar a duração da fase de treinamento. Os tempos de execução são então armazenados em
um banco de dados de desempenho, e são aplicados métodos estatísticos sobre os dados coletados
para obter a estimativa dos tempos de execução das atividades. Para as previsões de tempos de
transferências de dados, é aplicada uma técnica de aproximação que utiliza o volume dos dados
e a largura de banda disponível entre os locais envolvidos em uma transferência para aproximar
o tempo a ser gasto. Os valores calculados são usados para construção de matrizes representando
o tempo de execução previsto de cada instância de atividade em cada computador, e a previsão
do tempo de transferência de dados em todas as conexões entre os componentes da grade. Essas
matrizes são usadas pelos algoritmos do Escalonador.

6.1.4 Escalonador

O serviço Escalonador prepara o workflow para execução na grade. Ele processa a especificação
do workflow descrita em AGWL, a converte para uma forma executável, e a mapeia aos recursos
disponíveis. Este trabalho é feito aplicando heurísticas e algoritmos de otimização para determinar
o mapeamento usando as informações fornecidas pelo serviço Predição de Desempenho e pelo Ge-
renciador de Recursos, que informa os recursos de hardware e software disponíveis. A princípio, o
Escalonador foi desenvolvido para otimizar o desempenho usando o tempo de execução como o obje-
tivo mais importante [WPF05]. O processo de escalonamento começa quando o Motor de Execução
envia ao Escalonador a descrição de um workflow com uma solicitação de escalonamento. O Esca-
lonador usa o Gerenciador de Recursos para obter informações a respeito dos recursos disponíveis
no Grid e para determinar as atividades implantadas (deployments) disponíveis que correspondem
aos tipos de atividades do workflow. O Gerenciador de Recursos pode também ser solicitado a hon-
rar restrições informadas pelo Escalonador, como sistema operacional ou um tipo de processador
específico.

Para o escalonamento, o workflow descrito em AGWL é convertido para um DAG (Directed
Acyclic Graph - Grafo Acíclido Dirigido) pelo Conversor de Workflow (Workflow Converter), que
é parte do Escalonador e resolve as ambiguidades e desfaz os laços de repetição no grafo original
do workflow. Muitas transformações são baseadas em suposições para definir valores em condições
como if ou while, e para determinar o número de iterações em um laço paralelo. Essas informações
não podem ser avaliadas estaticamente antes da execução começar e podem se alterar durante a
execução, o que requer ações como desfazer otimizações já realizadas e reescalonar o workflow com
base nas novas informações disponíveis. Por exemplo, para um laço cujo número de iterações é
definido pela saída da atividade anterior, o conversor inicialmente assume o valor “1” como saída,
o que produz um escalonamento com as atividades do workflow no processador mais rápido dispo-
nível. Após o início da execução, assim que o dado requerido é gerado, é disparado um pedido de
reescalonamento [FPD+07].

O Escalonador tem arquitetura modular, na qual diferentes heurísticas de escalonamento ba-
seadas em DAGs podem ser usadas alternadamente, com algoritmos de complexidade e eficácia
variada com diferentes objetivos de otimização. Todos os algoritmos recebem como entrada duas
matrizes, representando as previsões de tempo de execução de atividades e de transferência de da-
dos, e devolve como saída um escalonamento. Depois do escalonamento inicial e do mapeamento do
workflow realizado por meio de negociação com o Gerenciador de Recursos, o workflow é executado
até seu término ou até que ocorra um evento de interrupção finalizando o escalonamento corrente.

Atualmente, o Askalon utiliza uma abordagem multi-objetivo para o escalonamento, na qual o
usuário especifica um vetor composto por restrições para cada objetivo pretendido, e esse vetor é
usado pelos algoritmos para o escalonamento [FPBF12, WPF05].



6.2 TAVERNA 45

6.1.5 Motor de execução

Por fim, oMotor de Execução é o serviço central do Askalon, responsável por executar o workflow
conforme o mapeamento decidido pelo Escalonador. Ele coordena a execução do workflow de acordo
com o fluxo de controle e os fluxos de dados especificados na descrição do workflow em AGWL.
O Motor de Execução também é o componente que interage com o Gerador de Eventos (Event
Generator), o serviço do Escalonador que monitora a execução do workflow e detecta qualquer
violação do contrato de execução, que são suposições iniciais como aquelas feitas pelo Conversor de
Workflow. Violações de contrato ou mudanças na situação dos recursos na grade, como processadores
não mais disponíveis, novos recursos, ou mesmo congestionamento de rede, causam um evento de
reescalonamento (rescheduling) para o Motor de Execução, que por sua vez gera e devolve para
o Escalonador um novo workflow excluindo as atividades já concluídas e incluindo aquelas que
precisam de reexecução.

6.2 Taverna

O Taverna, desenvolvido como parte do projeto myGrid 1, é um ambiente para criação e execu-
ção de workflows científicos amplamente utilizado por cientistas de vários campos da ciência, mas
teve sua motivação nas necessidades específicas de cientistas da área de Ciências Biológicas que
geralmente não possuem conhecimento profundo de programação mas se utilizam de componentes
programáveis e executáveis (como scripts ad hoc, códigos executáveis e Web Services) para execução
de experimentos. Esses cientistas se apoiam em ferramentas que os auxiliem na utilização destes
componentes para construção de workflows. Dentro das Ciências Biológicas, a área de atuação do
Taverna se concentrou na bioinformática, que tem como prática comum a realização de análises
na forma de pipelines nos quais os dados sobre uma determinada entidade biológica são integrados
e manipulados por meio de ferramentas de computação para atingir o resultado esperado, agindo
sobre grandes coleções de dados recuperadas de uma variedade de bancos de dados disponíveis na
Web. O Taverna tem código aberto e permite unir componentes de terceiros (tanto remotos quanto
locais) que são disponibilizados para uso livre na forma de serviços, fornecidos pela comunidade
científica para construção de workflows de maneira acessível aos cientistas [MSRO+10, HWS+06].

Um workflow Taverna é especificado como um grafo direcionado onde nós, chamados proces-
sadores, são as atividades e representam componentes de software. Um nó processador consome
dados que chegam em suas entradas e produz dados em suas saídas. Cada arco no grafo conecta um
par entrada-saída, e denota uma dependência de dados a partir da saída do processador de origem
para a entrada do processador de chegada. Adicionalmente, ligações de controle podem ser definidas
entre processadores para determinar que um processador só pode ser executado depois que outro
processador tenha concluído seu processamento [OGA+06, TMMF09].

O processo de construção e execução de workflows no Taverna se inicia com a descoberta de
serviços e a composição do modelo no Workbench, que é a interface gráfica para acesso aos serviços
disponíveis e construção do workflow mostrado na Figura 6.2; o workflow definido é então repre-
sentado na linguagem Scufl (Simplified Conceptual Workflow Language - atualmente na versão 2),
que descreve o workflow em um formato baseado em XML; finalmente, o arquivo codificado em
Scufl é interpretado pelo Motor de Execução. A seguir são descritos a linguagem Scufl e o Motor de
Execução.

1http://www.mygrid.org.uk/
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Figura 6.2: Exemplo de workflow modelado no Taverna.

6.2.1 Scufl

A linguagem Scufl é uma linguagem orientada a fluxos de dados, que define um grafo de intera-
ções de dados entre diferentes serviços (representados como processadores). Os componentes de um
workflow Scufl são:

• Um conjunto de entradas (inputs) de dados;

• Um conjunto de saídas (outputs) de dados;

• Um conjunto de processadores que representam os passos individuais dentro do workflow. Um
processador inclui um conjunto de entradas e um conjunto de saídas.

• Um conjunto de ligações de dados que ligam origens de dados a destinos de dados. As ori-
gens de dados podem ser arquivos, informações fornecidas pelo usuário ou a saída de outros
processadores, e destinos de dados podem ser resultados a serem armazenados ou entradas de
outros processadores.

• Um conjunto de ligações de coordenação que representam o fluxo de controle, permitindo
determinar dependências de ordenação onde o fluxo direto de dados não é requerido.

Nos itens a seguir a linguagem é avaliada quanto às suas construções.

Fluxo de dados

Como se baseia em um modelo direcionado ao fluxo de dados, todas as construções básicas desse
tipo de fluxo estão presentes em Scufl. A construção de pipelines é a atividade básica do Taverna;
as construções de Distribuição, Agregação e Redistribuição de dados podem ser modeladas no
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Workbench pela adição de várias entradas e saídas que podem ser ligadas aos processadores conforme
necessário.

Como várias saídas podem ser associadas a um mesmo processador e cada uma pode ter seu
próprio tipo de dados, é possível a definição de múltiplos tipos de saída. Taverna permite o uso de
diferentes interfaces de serviços com diferentes tipos de dados, possibilitando o uso de estruturas de
dados definidas pelos próprios serviços. No caso de serviços de terceiros que são utilizados em con-
junto em um mesmo workflow com tipos de dados diferentes ou incompatíveis, são implementados
serviços de conversão de tipos chamados de shim services.

O Taverna permite o uso de estruturas de dados como listas e árvores, que podem organizar os
dados em coleções conforme desejado, e os dados podem ser acessados item a item. Uma forma mais
complexa, porém limitada, de manipulação de coleção pode ser construída utilizando duas ou mais
listas de entrada que podem ser computadas como um produto cruzado (cada termo da primeira
lista é computado com cada um dos termos da segunda lista) ou aos pares, com cada par formado
por um elemento de cada lista.

Fluxo de controle

A construção básica de sequência é implementada em Scufl por meio da ligação de coordenação,
que permite restringir um processador para que não inicie seu processamento até que o outro proces-
sador indicado pela ligação complete sua execução. Também são implementadas as construções de
divisão paralela (uma atividade cujo término é exigido por duas ou mais atividades) e sincronização
(uma atividade que só é executada depois do término de duas ou mais atividades). Não há outras
construções para fluxo de controle em Scufl, portanto não é possível definir escolhas exclusivas e
junções simples se não houver dependência de dados entre os processadores.

Construções de controle como desvios condicionais e iterações não são parte de um modelo puro
de fluxo de dados, portanto não há esse tipo de construção diretamente na linguagem em Scufl.
Para suprir essa necessidade, desvios condicionais são disponibilizados na forma de serviços locais
(atividades que são fornecidas e executadas pelo próprio Taverna), como os processadores FailIfFalse
e FailIfTrue, que causam uma falha e interrompem o workflow de acordo com um valor de entrada
do tipo Boolean. Iterações são implementadas de maneira implícita com o auxílio do Motor de
Execução: quando um processador que tem como saída uma lista é conectado a um processador
que recebe apenas um dado como entrada, o Motor de Execução invoca o segundo processador
várias vezes (uma para cada elemento na lista de entrada) e agrega os resultados em uma nova lista.
Iterações baseadas em condição como while são construídas com processadores específicos acoplados
à estrutura do Motor de Execução, conforme explicado na Seção 6.2.2 a seguir.

Scufl permite ainda que uma atividade possa ser ela mesma um workflow; isto é, um workflow
pode ser associado a qualquer processador individual. Dessa forma, um processador pode repre-
sentar um sub-workflow completo, que pode ser utilizado como parte de outro workflow e assim
sucessivamente, em múltiplos níveis.

Construções adicionais

Além das construções de fluxo de controle e de dados, é possível incluir algumas especificações
no modelo para apoiar a execução dos workflows. Podem ser especificados serviços alternativos
para substituir o serviço associado a um processador, em caso de impossibilidade de acesso ou mau
funcionamento. Serviços alternativos podem ser serviços idênticos fornecidos por um outro provedor,
ou ainda um serviço diferente que não altera o resultado do workflow. Também para o caso de falha
de um serviço, o usuário pode definir por quantas vezes o serviço que falhou será reiniciado e qual
o tempo de espera entre as tentativas.

Quanto a paralelização, pode ser definido o número de invocações paralelas que podem ser
feitas a um mesmo processador, no caso do processador possuir vários dados de entrada prontos
para execução ao mesmo tempo.
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Cada serviço pode também ser anotado com uma descrição textual, geralmente informando
seu funcionamento e resultados esperados. As entradas e saídas de cada processador são também
anotadas com informação quanto a estrutura do dado, permitindo identificar se é um tipo simples
ou uma lista.

6.2.2 Motor de execução

No Taverna, o Motor de Execução é uma camada de execução com uma arquitetura extensível
de processadores plug-in que permite incluir funcionalidades para diversos fins, como construções
de fluxos de controle, execução paralela e implementação de políticas de tolerância a falhas. Essa
arquitetura é baseada em uma pilha chamada de Dispatch Stack, que possui várias camadas, que são
ativadas quando o processo de execução é iniciado. Cada camada da pilha tem uma função definida
(como paralelização ou retry, por exemplo) que é realizada se for necessário, passando depois a
execução para a camada inferior, e assim por diante. Ao final da pilha, a camada de invocação
realiza a chamada real ao componente executável.

Nesta arquitetura camadas podem ser adicionadas e configuradas, como a que permite ao usuário
qualificar qualquer processador como um “processador de laço while” e especificar os elementos
correspondentes, isto é, a condição de saída e o corpo do laço. Para execução de um processador na
pilha uma camada é adicionada a Dispatch Stack e o processador é executado nessa nova camada.
No caso do while, por exemplo, o processador associado ao laço é definido como corpo do laço e um
script testa a condição de saída.

Quanto à execução do workflow como um todo, a especificação em Scufl é convertida em um
modelo de objetos multi-thread implementado em Java, no qual os processadores são representados
por objetos e transferências de dados são realizadas por meio de chamadas a métodos locais. Cada
objeto (processador) inicia sua execução em uma thread separada tão logo suas entradas possuam
ao menos um item de dado disponível, sendo que qualquer processador nessas condições pode ser es-
calonado para execução tão logo uma nova thread possa ser iniciada (respeitando o limite definido).
Essa abordagem conceitualmente simples utilizada no Taverna tem uma explicação: diferentemente
de outros SGWCs, onde o problema no escalonamento é o conjunto variável de recursos computa-
cionais disponíveis e como deve ser feito o mapeamento sobre esses recursos, no Taverna a variação
maior ocorre no conjunto de serviços disponíveis. Os serviços, por sua vez, estão ligados a recursos
computacionais fixos, fazendo com que as variações na execução do workflow ocorram porque no-
vos serviços se tornaram disponíveis ou os serviços anteriores não estão mais acessíveis, trazendo
o foco do Motor de Execução mais para a construção de uma arquitetura flexível do que para o
escalonamento em si.

Uma abordagem que procura ampliar as possibilidades de execução de workflows do Taverna
acrescentando a possibilidade de execução em nuvem é implementada no Tavaxy [AIG12], que
unifica em um só ambiente a execução de workflows do Taverna e do Galaxy [GRH+05]. Porém,
a execução de serviços remotos continua sendo realizada pelo Motor de Execução do Taverna no
esquema multi-threading, esquema este que também é usado pelo Tavaxy para execução de serviços
locais. Para serviços ou componentes localizados em grades ou em nuvem, o Tavaxy submete o
escalonamento para um Escalonador independente, que deve estar previamente configurado na
arquitetura do ambiente distribuído.

6.3 Pegasus

O SGWC Pegasus (Planning for Execution in Grids - Planejamento para Execução em Grades)
[DMS+07] é um framework que permite o mapeamento de instâncias de workflow em um conjunto
de recursos distribuídos, como uma grade. O Pegasus funciona recebendo uma descrição do workflow
e a informação sobre os recursos disponíveis, fazendo então o mapeamento para gerar um work-
flow executável (que consiste no workflow original acrescido de todas as informações de recursos
necessárias para execução). A descrição do workflow que é fornecida como entrada está na forma
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de um DAG em formato XML, na linguagem DAX (Directed Acyclic Graph in XML) [DSS+05],
e representa o fluxo de processamento e as dependências entre as atividades. As informações so-
bre os recursos podem ser fornecidas por um conjunto de serviços de grade como o Globus Toolkit
[FK96] ou inseridas manualmente. A Figura 6.3 mostra a tela principal do Pegasus, após o início
da execução de um workflow.

$ pegasus-run submit/example/pegasus/run0001

-----------------------------------------------

File for submitting this DAG to HTCondor : example-0.dag.condor.sub

Log of DAGMan debugging messages : example-0.dag.dagman.out

Log of HTCondor library output : example-0.dag.lib.out

Log of HTCondor library error messages : example-0.dag.lib.err

Log of the life of htcondor_ dagman itself : example-0.dag.dagman.log

Submitting job(s).

1 job(s) submitted to cluster 1.

-----------------------------------------------

Your Workflow has been started and runs in base directory given below

cd submit/example/pegasus/run0001

*** To monitor the workflow you can run ***
pegasus-status -l submit/example/pegasus/run0001

*** To remove your workflow run ***
pegasus-remove submit/example/pegasus/run0001.

Figura 6.3: Exemplo de execução de workflow no Pegasus.

O sistema consiste de 3 componentes [BDJ+13]:

• Mapeador (PegasusMapper): Gera um workflow executável baseado no modelo de workflow
fornecido pelo usuário ou por um sistema de composição de workflow. Ele encontra o software,
os dados e os recursos computacionais requeridos para a execução do workflow. O Mapeador
pode também reestruturar o workflow para otimizar o desempenho e adicionar transformações
para o gerenciamento de dados e geração de informações de proveniência. O funcionamento
do Mapeador será melhor abordado na Seção 6.3.2 a seguir.

• Motor de Execução: Um Motor de Execução deve ser capaz de analisar a descrição do work-
flow, interagir com os recursos remotos, monitorar o status das atividades em execução, e
agir quando uma atividade termina, identificando novas atividades que ficaram prontas para
execução como resultado das atividades que foram concluídas. No Pegasus, esse papel é desem-
penhado pelo DAGMan [CKR+07], que executa as atividades definidas no workflow conforme
suas dependências. O DAGMan se baseia nos recursos (de computação, armazenamento e
rede) definidos no workflow executável para realizar as ações necessárias, e é responsável por
submeter as atividades aos recursos remotos, monitorar sua execução e analisar as dependên-
cias no workflow.

• Gerenciador de Atividades (HTCondor [FTL+02]): Recebe as requisições do DAGMan e ge-
rencia as atividades do workflow individualmente, supervisionando sua execução nos recursos
locais e remotos.

Para usar o Pegasus em um ambiente distribuído, um submit host precisa ser preparado para for-
necer os serviços do Pegasus, do DAGMan e do HTCondor, que submetem atividades remotamente
para os recursos distribuídos. O submit host mantém informação sobre os componentes executáveis
instalados em locais remotos e sobre os locais de execução, por meio de catálogos, e serve também
como plataforma de execução ou depuração local de workflows.

A combinação do DAGMan e do HTCondor permite a execução do workflow executável gerado
pelo Pegasus em um ambiente de grade composto de recursos heterogêneos. O Pegasus submete o
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workflow descrito em DAX para o DAGMan, que envia as atividades para o HTCondor no momento
em que elas estão prontas para execução, respeitando as dependências descritas no workflow. O
HTCondor se comunica com os recursos distribuídos, e as atividades são executadas.

A linguagem DAX e o Mapeador do Pegasus são abordados nos itens a seguir.

6.3.1 DAX

A linguagem do Pegasus para a descrição dos modelos de workflow é o DAX (Directed Acyclic
Graph in XML - Grafos Acíclicos Dirigidos em XML). DAX descreve workflows como grafos de
atividades onde cada atividade consiste de um código de identificação e os nomes dos arquivos de
entrada e saída, além de informação sobre quais dados devem ser registrados, ou seja, se os dados
têm importância para o usuário ou se são apenas dados intermediários de utilidade temporária.
Não há ferramenta de autoria ou interface gráfica para construção do arquivo DAX, que pode ser
gerado usando uma linguagem de script ou um editor de texto ou XML.

Fluxo de dados

Como DAX tem um modelo totalmente baseado em fluxos de dados, as construções básicas desse
tipo de fluxo estão todas presentes. As definições de entrada e saída em cada atividade permitem
definir pipelines, assim como construções de Distribuição, Agregação e Redistribuição de dados, que
são caracterizadas pela quantidade de entradas e saídas.

Com relação a características que dizem respeito a manipulação de dados (permitir múltiplos
tipos de saída, uso de dados complexos e de coleções de dados), DAX possibilita a definição de
vários arquivos de saída que podem ter tipos de dados distintos, dependendo do funcionamento da
atividade. Quanto ao uso de coleções de dados, o Pegasus pode ser utilizado em conjunto com o
Wings [GRD+07], uma ferramenta que permite a definição e uso coleção de dados e coleções ani-
nhadas. Wings é uma ferramenta de composição de workflows com apoio de ontologias e semântica,
que interage com o SGWC Pegasus para execução de workflows.

Fluxo de controle

As únicas representações possíveis para o fluxo de controle são feitas pela definição de hierarquia
entre as atividades, determinando para cada atividade quais são as atividades pai daquela atividade.
Com isso, é possível definir a construção de Sequência (relação pai-filho entre duas atividades),
além das construções de divisão paralela (uma atividade que é pai de duas ou mais atividades)
e sincronização (uma atividade que é filha de duas ou mais atividades). Não há construções para
escolha exclusiva e junção simples, nem para iterações ou desvios condicionais. Para uso de sub-
workflows, um workflow pode ser definido como uma atividade que depois pode ser referenciada
normalmente para execução como uma atividade comum.

Construções adicionais

A linguagem DAX não possui construções adicionais às de fluxo de dados e de controle. Porém
o SGWC Pegasus usa o conceito de perfis (profiles) para configurações, que permitem lidar com
aspectos variados quanto à infraestrutura de execução. Perfis fornecem uma possibilidade de defi-
nição de configurações para vários aspectos do SGWC, desde o comportamento do Mapeador até
configurações do ambiente remoto. Em vários estágios durante o processo de mapeamento, perfis
podem ser associados às atividades.

A utilização de um perfil é feita pelo uso de uma tripla composta por um namespace, uma chave
e um valor. O namespace é um identificador simples, que indica qual aspecto da configuração está
sendo abordado. A chave é o nome do parâmetro ou configuração a ser definido, e varia conforme o
namespace definido. Por fim, o valor é atribuído ao parâmetro determinado pela chave. Por exemplo,
o código DAX a seguir usa o namespace “globus” (na linha 3) para definir que a atividade necessita
de no mínimo 8 MB de memória para ser executada:
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1 <job id="ID01" namespace=" asd f " name=" prep roce s s " ve r s i on=" 1 .0 ">
2 <argument> <f i l ename f i l e=" t e s t e . arq"/></argument>
3 <p r o f i l e namespace=" globus " key="minmemory">8</p r o f i l e >
4 </job>

Os namespaces podem ser definidos como:

• env: define variáveis do ambiente remoto como, por exemplo, caminho de localização do
HTCondor ou do próprio Pegasus.

• globus: encapsula as instruções da RSL (Resource Specification Language - Linguagem de
Especificação de Recursos) que pode ser usada quando há um gerenciador de serviços de grade
como o Globus Toolkit. Possui chaves como:

maxcputime: tempo máximo de CPU para execução de uma atividade.
maxmemory: máximo de memória em MB requisitado por uma atividade.
minmemory: quantidade mínima de memória em MB exigida pela atividade.

• condor: define parâmetros de configuração do HTCondor para execução das atividades,
permitindo a execução de comandos por meio da inserção do nome do comando na chave,
e do argumento para o comando no campo de valor. Possui chaves como:

request_cpus: número de CPUs que a atividade requer para execução.
request_memory: quantidade de memória necessária para execução da atividade.

• dagman: introduz parâmetros de configuração do DAGMan, como por exemplo:

MAXJOBS: define o número máximo de atividades no DAGMan que serão submetidas
ao HTCondor por vez.
PRIORITY: determina a prioridade para uma atividade. DAGMan usa esse parâme-
tro para selecionar quais atividades serão descartadas quando é definido um número
máximo de atividades a serem executadas.

• pegasus: fornece informações que podem afetar o comportamento do Mapeador. Podem ser
usadas, por exemplo, as chaves:

runtime: informa o tempo esperado de uma atividade.
clusters.maxruntime: determina o tempo máximo de execução de uma ativi-
dade.
pmc_request_cpus: solicita a reserva de um certo número de CPUs para execu-
ção da atividade.

Perfis podem ser associados às atividades diretamente no arquivo DAX ou nos catálogos de
configuração do Pegasus, que serão abordados na seção a seguir.

6.3.2 Mapeador

O Pegasus pode realizar o mapeamento do workflow como um todo, de porções do workflow ou
de atividades individuais, partindo sempre das informações a respeito da localização dos dados (que
podem estar replicados no ambiente distribuído) e dos componentes executáveis das atividades para
escalonar o workflow. Antes do escalonamento, o workflow é reduzido pela exclusão de atividades
que processem dados que já tenham sido produzidos. Essa redução é feita pela análise dos dados
intermediários disponíveis para verificar se o produto de alguma atividade já foi produzido e não
precisa ser repetido. Uma vez que o workflow é reduzido, são localizados os recursos disponíveis,
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os componentes executáveis e os dados de entrada, e então é feito o mapeamento das atividades
nos recursos distribuídos por um dos algoritmos de mapeamento disponibilizados pelo SGWC. O
SGWC interage com catálogos para obter as informações referentes aos dados, aos executáveis e
aos recursos disponíveis no ambiente distribuído. Os catálogos são descritos em mais detalhes nas
próximas seções.

Catálogo de réplicas (Replica Catalog)

O Catálogo de Réplicas fornece dinamicamente as informações sobre a localização dos dados
requeridos pelas atividades do workflow. São catalogadas as informações sobre os dados iniciais de
entrada, que geralmente são arquivos que devem estar presentes desde o início da execução, assim
como constam no catálogo as informações sobre os dados produzidos e armazenados em arquivos
durante a execução e ao final do workflow. Todos os arquivos são referenciados no DAX usando
LFNs (Logical File Name - Nome de Arquivo Lógico), que são associados a PFNs (Physical File
Names - Nomes de Arquivo Físicos) no mapeamento do workflow, o que permite ao Pegasus mapear
modelos de workflow descritos em DAX para locais determinados conforme a situação dos recursos
no momento da execução. Esses arquivos podem estar replicados em diferentes nós do ambiente
distribuído, e o catálogo de réplica armazena a relação entre os nomes dos arquivos lógicos com
os arquivos físicos replicados, fornecendo o caminho de acesso ao local onde se encontra o arquivo
físico.

Catálogo de transformações (Transformation Catalog)

O Catálogo de Transformações é utilizado para obter informação sobre a localização das "trans-
formações", que são os executáveis correspondentes às atividades no workflow. Esta descrição inclui
os locais onde eles estão localizados, a arquitetura e o sistema operacional para o qual eles foram
compilados, e qualquer outra informação necessária para sua implantação e execução correta nos
recursos da grade. Similarmente ao Catálogo de Réplicas, o Catálogo de Transformações armazena
a referência do nome de arquivo lógico para o físico.

Catálogo de localização (Site Catalog)

O SGWC Pegasus interage com o Catálogo de Localização para obter a descrição dos recursos
remotos no ambiente distribuído. Ele armazena informação tanto estática quanto dinâmica, e inclui
informações como quantidade de memória disponível, quantidade de espaço em disco, número de
processadores que podem ser alocados e definição de locais de armazenamento dos dados produzidos
durante a execução do workflow.

Uso dos catálogos e execução do workflow

Para execução do workflow, inicialmente o Pegasus consulta o Catálogo de Localização para
checar quais recursos estão disponíveis, e verifica quais são acessíveis para o usuário que está sub-
metendo a execução do workflow. Consultando o Catálogo de Réplicas é feita a redução do workflow
pela identificação de dados que já foram produzidos e, portanto, podem ser diretamente acessados
ao invés de serem produzidos novamente. Dado o workflow reduzido, o Catálogo de Transformações
é acessado e a seleção de recursos é realizada baseada nos recursos disponíveis e suas características,
assim como na localização dos dados de entrada requeridos. O algoritmo de escalonamento utilizado
é personalizável no Pegasus por meio de componentes plugin que podem ser inseridos pelo usuário
ou por meio de algoritmos prontos disponibilizados pelo SGWC.

Neste ponto, o workflow contém somente nós representando computações. Como o workflow pode
ser executado utilizando múltiplos recursos computacionais e os dados precisam ser movimentados, o
workflow é agora aumentado com atividades que explicitamente realizam as transferências de dados
necessárias, com informações obtidas novamente do Catálogo de Réplicas. Ao fim do processo, todo
o mapeamento referente aos dados e aos executáveis já foi realizado e o workflow tem a estrutura
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correspondente à execução. O arquivo final em DAX é então gerado e submetido ao DAGMan para
execução.

6.4 Uso das informações de suporte nos SGWCs

SGWCs usam técnicas variadas para escalonamento e execução de workflows científicos, com
diferentes linguagens de modelagem e algoritmos de escalonamento. Neste trabalho, os SGWCs As-
kalon [FPD+05] [DoCSUoI16], Pegasus [DSS+05] [Tea16] e Taverna [HWS+06] [TTUoM16] foram
avaliados quanto ao uso de informações de suporte descritas na Seção 5.2.

O Askalon representa workflows científicos por meio de diagramas UML, descritos textualmente
na linguagem AGWL (Abstract Grid Workflow Language). A AGWL permite o uso de laços e
desvios condicionais, e apresenta os elementos properties e constraints para especificar propriedades
e restrições em atividades e nos fluxos de dados, mas o escalonador não os utiliza automaticamente.

No SGWC Pegasus, workflows científicos são descritos na forma de um DAG, na linguagem DAX
(Directed Acyclic Graph in XML). Além da descrição do modelo de workflow, são usados catálo-
gos, arquivos de apoio para configurar a execução no Pegasus. Além dos catálogos, perfis contêm
informações associadas a alguns aspectos da configuração, permitindo inclusive definir requisitos
mínimos para execução de atividades.

O SGWC Taverna utiliza a linguagem Scufl (Simplified Conceptual Workflow Language) para
descrever workflows criados em ambiente gráfico com notação própria. É possível definir atividades
com laços de repetição, e os elementos Annotations e Predicted Behaviour podem ser associados
às atividades para acrescentar, respectivamente, anotações sobre a semântica da atividade, e o
comportamento esperado da atividade conforme os dados de entrada e saída.

A Tabela 6.1 a seguir ilustra como os SGWCs avaliados usam as informações de suporte descritas
na seção anterior. As informações são apresentadas por tema, e para cada informação de suporte
listada na coluna Informação, é listado o nível permitido de uso da informação em cada SGWC,
conforme a classificação citada anteriormente (W -Workflow, G-Grupo, A-Atividade). Para cada
SGWC avaliado são utilizados símbolos para indicar se o SGWC permite o uso da informação de
suporte no workflow: o símbolo “+” indica que a informação pode ser inserida no workflow. O
símbolo “-” indica que não há possibilidade de inserir a informação de suporte. Já o símbolo “*”
indica que a informação de suporte é parcialmente utilizada, podendo ser inserida em algum formato
específico ou fora da descrição do workflow, e é acompanhado por um índice numérico que indica
como é feita a abordagem da informação de suporte no SGWC:

1 - Permite definir separado do modelo de workflow.

2 - Permite definir no ambiente de execução.

3 - Permite definir o número máximo de atividades a serem disparadas paralelamente.

4 - Permite que os dados sejam acessados em blocos de tamanho fixo.

Verifica-se pelos dados da Tabela 6.1 que as linguagens de modelagem de workflows científicos
dos principais SGWC fornecem poucos meios para acrescentar informações de apoio ao escalona-
mento diretamente na descrição do workflow. Algumas informações podem ser adicionadas separa-
damente, incorporadas à configuração do ambiente de execução ou como uma descrição adicional,
acrescentando complexidade ao processo de execução do workflow. Podemos observar, portanto,
que os Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos não exploram em todo seu potencial o uso
de informações de apoio ao escalonamento, que podem ser determinantes para que os workflows
sejam executados eficientemente, principalmente em ambientes dinâmicos como os de computação
em nuvem.

Para ilustrar a importância das informações de suporte na execução de workflows científicos
em plataforma de computação em nuvem, no próximo capítulo são detalhados os experimentos
realizados com algumas das informações de suporte identificadas.
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Tabela 6.1: Informações nos SGWC.

Informação Pegasus Askalon Taverna
Tempo
Momento de início - - -
Prazo final (deadline) *1 [A] *2 [W] -
Duração estimada *1 [A] *1 [A] -
Custo
Orçamento máximo - *2 [W] -
Orçamento máximo para energia - - -
Recurso
Compatibilidade *1 [A] *2 [W-A] -
Identificação de recursos *1 [A] *2 [W] -
Memória mínima *1 [A] *2 [W] -
Processamento mínimo - *2 [W] -
Quantidade de nós *1 [A] *2 [W] -
Tipo de máquina virtual - - -
Velocidade mínima de rede - - -
Estrutura do Workflow
Paralelismo máximo *3 [W] - *3 [W]
Identificação de grupo + [A] - -
Probabilidade de ocorrência - - -
Quantidade estimada de iterações - - -
Dados
Alocação conjunta *1 [A] - -
Persistência do resultado + [A] - *2 [A]
Quantidade de partições - *4 [A] *4 [A]
Volume de dados + - -
Prioridade
Prioridade *1 [A] - -
Execução
Executáveis alternativos *1 [A] - +
Fontes de dados alternativas *1 [A] - -
Marco de execução - - -
Tempo de espera - - + [A]



Capítulo 7

Avaliação experimental do impacto do
uso de informações de suporte no
escalonamento

O levantamento apresentado no Capítulo 4 deste trabalho identificou 25 informações que po-
dem ser utilizadas pelos algoritmos de escalonamento para execução de workflows em plataformas
de computação de alto desempenho. Essas informações foram chamadas aqui de informações de
suporte e, embora tenha sido observado que os algoritmos de escalonamento de workflows fazem
uso de informações de suporte em seus processos de decisão, essas informações são pouco explo-
radas pelos SGWCs (Tabela 6.1). Para verificar o impacto do uso de informações de suporte no
modelo do workflow quanto ao escalonamento e execução de workflows científicos em plataformas
de computação em nuvem, foram realizados experimentos que comparam o escalonamento e execu-
ção de workflows com e sem as informações de suporte. A seguir são apresentados os experimentos
realizados, com os resultados obtidos.

7.1 Ambiente de execução

Os experimentos realizados tiveram como objetivo avaliar o escalonamento e execução de work-
flows científicos em plataformas de computação em nuvem, sendo usado como ambiente de execução
dos experimentos a InterNuvem, plataforma de computação em nuvem da Universidade de São Paulo
1. A InterNuvem é uma plataforma de IaaS para a comunidade USP que oferece serviços no mesmo
formato oferecido por nuvens públicas, com pagamento por uso. Para realização dos experimen-
tos foram criadas 10 máquinas virtuais com sistema operacional Ubuntu 12.04 e 20 GB de espaço
em disco. As configurações e preços por uso das máquinas virtuais utilizadas na InterNuvem são
apresentadas na Tabela 7.1.

Tabela 7.1: Máquinas virtuais utilizadas nos experimentos na InterNuvem.

Quantidade Tipo de Máquina Virtual Preço
4 Standard - 2 vCPU 2.3Ghz, 4GB RAM R$ 0,112 / hora
3 Advanced - 4 vCPU 2.3Ghz, 8GB RAM R$ 0,202 / hora
3 High Performance - 8 vCPU 2.3Ghz, 32GB RAM R$ 0,542 / hora

Para execução dos workflows foi implantado um pool de execução HTCondor utilizando as
máquinas virtuais, usando uma das máquinas do tipo Standard como nó central para controle do
pool e submissão dos experimentos (submit node), e as outras nove máquinas virtuais como nós de
execução, com três máquinas virtuais Standard, três Advanced e três High Performance. A versão
utilizada do HTCondor implantada em todas as máquinas virtuais foi a 8.1.6.

1https://nuvem.uspdigital.usp.br/
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Os experimentos foram realizados utilizando a versão 4.5.0 do SGWC Pegasus para gerenciar a
execução dos workflows. Para execução no Pegasus, os recursos disponíveis devem ser descritos no
Catálogo de Localização (Site Catalog), e o gerenciamento da execução das atividades é feito pelo
HTCondor, conforme abordado no Capítulo 6. Na configuração padrão do Pegasus, o Catálogo de
Localização define um pool contendo todos os recursos (processadores) disponíveis para a execução
das atividades do workflow. Esse pool é controlado pelo HTCondor. Assim, quando uma atividade
está pronta para a execução, é o HTCondor quem define por qual recurso no pool a atividade será
executada. Porém, para a execução dos experimentos foram utilizados algoritmos de escalonamento
implementados no Pegasus e, portanto, o escalonamento realizado no Pegasus deve considerar cada
recurso disponível de forma individual, assim como o HTCondor deve respeitar as decisões de
escalonamento feitas pelo algoritmo de escalonamento do Pegasus para a execução. Portanto, o
Catálogo de Localização do Pegasus foi configurado conforme o modelo no Quadro 7.1. Todas as
máquinas virtuais disponíveis para a execução dos experimentos na InterNuvem foram declaradas
(como nas linhas 4, 12 e 14 na Figura 7.1), com uma indicação a ser enviada para o HTCondor
(linha 9 na Figura 7.1) para que o recurso escolhido pelo algoritmo de escalonamento do Pegasus
seja utilizado na execução.

1 <?xml ve r s i on=" 1 .0 " encoding="UTF−8"?>
2 <s i t e c a t a l o g xmlns="http :// pegasus . i s i . edu/schema/ s i t e c a t a l o g " xmlns : x s i="http

://www.w3 . org /2001/XMLSchema−i n s t anc e " x s i : schemaLocation="http :// pegasus . i s i
. edu/schema/ s i t e c a t a l o g http :// pegasus . i s i . edu/schema/ sc −4.0 . xsd" ve r s i on="
4 .0 ">

3 . . .
4 <s i t e handle="pegasus01 " arch="x86" os="LINUX">
5 . . .
6 <p r o f i l e namespace="pegasus " key=" s t y l e " >condor</p r o f i l e >
7 <p r o f i l e namespace="condor" key=" un ive r s e " >van i l l a </p r o f i l e >
8 . . .
9 <p r o f i l e namespace="condor" key=" requirements " >(Machine =="pegasus01 " )

</p r o f i l e >
10 </s i t e >
11 . . .
12 <s i t e handle="pegasus02 " arch="x86" os="LINUX">
13 . . .
14 <s i t e handle="pegasus03 " . . .
15 . . .
16 </s i t e c a t a l o g >

Figura 7.1: Configuração do Catálogo de Localização do Pegasus para execução na InterNuvem.

Com o Catálogo de Localização pronto, o próximo passo é associar as atividades aos recursos
disponíveis, ou seja, indicar em quais recursos cada atividade pode ser executada. Essa informação
é fornecida no Catálogo de Transformações, que informa a localização dos executáveis (transforma-
ções) correspondentes às atividades no workflow. Para cada executável, é indicado em quais recursos
ele pode ser executado. Com os catálogos prontos, pode ser feito o escalonamento.

Quanto ao algoritmo de escalonamento, o Pegasus permite o uso de 4 escalonadores já imple-
mentados no SGWC:

Random: As atividades são distribuídas aleatoriamente entre os recursos nos quais elas podem ser
executadas.

RoundRobin: As atividades são atribuídas aos recursos sendo feito um rodízio (round robin) entre
os recursos que podem executá-las. Dado que cada recurso pode não estar apto a executar
todas as atividades, se uma atividade não pode executar no primeiro recurso da fila, a ati-
vidade vai para o próximo recurso e assim por diante, com os recursos sendo ordenados pela
quantidade de atividades associadas a cada recurso.
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Group: Um grupo de atividades é associado a um mesmo recurso. O grupo pode ser definido
no modelo, com uma indicação de que uma atividade pertence a um grupo em particular.
As atividades que não tiverem um grupo associado são colocadas em um grupo padrão e
escalonadas com o algoritmo Random.

HEFT: Uma versão do algoritmo de escalonamento HEFT é usada para escalonar as atividades
do workflow nos recursos disponíveis. O HEFT utiliza as informações de duração estimada
de cada atividade e o volume de dados que cada atividade recebe, para calcular o tempo a
ser gasto com transferência de dados entre recursos. A duração estimada de cada atividade é
especificada no Catálogo de Transformações, associando o tempo previsto a ser gasto por cada
executável em cada recurso. Porém, a implementação do HEFT no Pegasus não considera o
custo de transferência de dados entre recursos quando uma atividade sendo escalonada recebe
dados de outra atividade que foi escalonada em um recurso diferente, assumindo um valor
constante para esse custo em todo o processo de escalonamento.

A definição do algoritmo de escalonamento a ser utilizado é feita por meio da atribuição do
nome do algoritmo para a propriedade pegasus.selector.site no arquivo de configuração do
Pegasus.

7.2 Workflows utilizados

Para os experimentos foram utilizados os workflows científicos reais de grande escala Mon-
tage e Epigenomics [JCD+13], que têm características diferentes, sendo o Montage uma aplicação
astronômica voltada a manipulação de dados e o Epigenomics uma aplicação de bioinformática
computacionalmente intensiva. Os dois workflows são descritos nas seções a seguir.

7.2.1 Montage

O Montage é um workflow criado pelo NASA IRSA (Infrared Processing and Analysis Center)
para a área de Astronomia, que consiste em uma ferramenta de código aberto para criar mosaicos
personalizados de imagens astronômicas no formato FITS (Flexible Image Transport System). Com
o Montage é possível montar imagens astrônomicas maiores do que as que podem ser produzidas por
câmeras especializadas, além de imagens uniformes a partir de imagens com diferentes configurações.
O Montage foi modelado como um workflow científico que recebe imagens de entrada e, em um
primeiro passo, as trata para que tenham a mesma escala e rotação. Depois as imagens têm os seus
planos de fundo normalizados e por fim são compostas formando a imagem final.

No workflow Montage ilustrado na Figura 7.2, a geometria do mosaico final é calculada a partir
das imagens de entrada. A estrutura do workflow varia de acordo com a quantidade de imagens
fornecidas como entrada para a composição do mosaico de saída, quanto mais imagens de entrada,
mais atividades são necessárias. Para cada imagem de entrada a ser processada, é necessária uma
atividade mProjectPP para transformá-la e deixá-la na mesma escala e rotação. Cada atividade
mProjectPP gera como saída duas imagens: a imagem transformada e outra imagem com a fração
da imagem transformada que será usada no mosaico final. As atividades seguintes, do tipo mDiff-
Fit, agem sobre cada par de imagens que se sobrepõem calculando a diferença entre as imagens,
e em seguida a atividade mConcatFit ajusta as imagens de diferença. Na sequência a atividade
mBgModel determina uma correção a ser aplicada a cada imagem, e as atividades mBackground
aplicam a correção determinada a cada imagem. Dessa forma, a atividade mConcatFit atua como
uma atividade de agregação, e a atividade mBgModel como uma atividade de particionamento. A
atividade mImgTbl cria uma tabela com os metadados de todas as imagens, e a atividade mAdd
usa a tabela para montar a imagem do mosaico em uma imagem no formato FITS. A atividade
mShrink conclui o workflow reduzindo o tamanho da imagem do mosaico final.



58 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO IMPACTO DO USO DE INFORMAÇÕES DE SUPORTE NO
ESCALONAMENTO 7.2

Figura 7.2: O workflow científico Montage [JCD+13].

7.2.2 Epigenomics

O projeto Epigenomics foi criado pelo University Southern California Epigenome Center e pela
equipe de desenvolvimento do SGWC Pegasus. O workflow Epigenomics é basicamente um pipeline
de processamento de dados que usa o Pegasus para automatizar a execução de várias operações de
sequenciamento de genoma. Sequências de DNA geradas por um sistema de análise genética são
divididas em partições que podem ser processadas em paralelo. Os dados em cada partição são
convertidos para um formato de arquivo que pode ser usado pelo software Maq, que mapeia as
leituras dos sequenciamentos curtos de DNA. A partir daí as sequências são filtradas para remover
segmentos de ruído e de contaminação, e então são mapeadas dentro da localização correta em um
genoma de referência. Finalmente um mapa global das sequências alinhadas é gerado e a densidade
da sequência em cada posição no genoma é calculada.

A estrutura do workflow Epigenomics é mostrada na Figura 7.3. O workflow é uma aplicação
com múltiplos pipelines processando partições independentes de dados em paralelo. Os dados de
entrada do workflow são dados de sequências de DNA obtidos para várias linhas (lanes) a partir do
processo de análise genética. A informação em cada linha é dividida em múltiplas partições pelas
atividades fastQSplit, sendo que o número de partições geradas depende do fator de particiona-
mento usado nos dados de entrada. As atividades filterContams então filtram cada partição para
retirar dados contaminados ou com ruído. Os dados em cada partição são então convertidos pelas
atividades sol2sanger para um formato compatível com o software de mapeamento de sequências
de DNA Maq. Para agilizar o processamento e reduzir o uso de espaço em disco, os dados são então
convertidos para o formato binário fastQ pelas atividades fast2bfq, e no próximo passo as sequên-
cias remanescentes são alinhadas com o genoma de referência pela atividade map. Os resultados dos
processos de mapeamento individuais são combinados usando a atividade mapMerge. Depois disso
a atividade maqIndex processa o arquivo de alinhamento combinado e recupera leituras sobre uma
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Figura 7.3: O workflow científico Epigenomics [JCD+13].

região específica (p. ex. "cromossomo 21"). Finalmente a atividade pileup reformata os dados para
que eles possam ser exibidos em uma ferramenta gráfica.

As atividades map, que alinham as sequências com o genoma de referência são as mais compu-
tacionalmente intensivas, seguidas pelas atividaes pileup e maqIndex, que processam toda a saída.
O desempenho das outras atividades no pipeline depende principalmente da quantidade de dados
em cada uma das partições.

7.3 Definição dos experimentos

Os experimentos foram realizados com diferentes parâmetros de entrada para o Montage e com
diferentes conjuntos de dados de entrada para o Epigenomics, fazendo com que os workflows utili-
zados variassem na quantidade de atividades e no volume de dados manipulados. Para o Montage,
o parâmetro de entrada "graus"(degrees) define o tamanho do mosaico final e, portanto, a quanti-
dade de imagens de entrada, o que faz variar o número de atividades do workflow. Foram utilizados
nos experimentos os valores de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 graus, com a quantidade de atividades conforme
mostrado na Tabela 7.2 agrupadas por tipo de atividade e ordenadas pela ordem em que aparecem
no workflow. Para o workflow Epigenomics foram utilizados dois conjuntos de dados distintos (TAQ
e HEP) com o mesmo fator de particionamento, o que forneceu dois workflows com quantidades
diferentes de atividades de cada tipo. A Tabela 7.3 mostra a quantidade de atividades do Epige-
nomics também ordenadas pela precedência no workflow. A Tabela 7.4 mostra o volume de dados
de entrada de cada workflow utilizado nos experimentos, a quantidade total de atividades e o grau
máximo de paralelismo em cada workflow.
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Tabela 7.2: Quantidade de atividades por tipo no workflow Montage.

Atividade 0,5 graus 1,0 grau 2,0 graus 4,0 graus
mProjectPP 32 84 300 802
mDiffFit 73 213 836 2316

mConcatFit 1 1 1 1
mBgModel 1 1 1 1

mBackground 32 84 300 802
mImgtbl 1 1 1 5
mAdd 1 1 1 5

mShrink 1 1 1 4
mJPEG 1 1 1 1

Tabela 7.3: Quantidade de atividades por tipo no workflow Epigenomics.

Atividade HEP TAQ
fastQSplit 7 2

filterContams 1360 729
sol2sanger 1360 729
fastq2bfq 1360 729

map 1360 729
mapMerge 8 3
maqIndex 1 1
pileup 1 1

Tabela 7.4: Total de atividades, grau de paralelismo e volume de dados de entrada de cada workflow.

Workflow Total de atividades Grau máximo de
paralelismo

Volume de dados
de entrada

Montage 0,5 143 73 50 MB
Montage 1,0 387 213 130 MB
Montage 2,0 1442 836 490 MB
Montage 4,0 3937 2316 1,81 GB

Epigenomics HEP 5457 1360 1,79 GB
Epigenomics TAQ 2923 729 1,01 GB

7.4 Execução dos experimentos

Os experimentos executados tiveram como objetivo medir o impacto do uso de informações
de suporte no escalonamento e execução de workflows científicos em plataforma de computação
em nuvem, considerando o makespan, que é o objetivo de otimização mais comum nos algoritmos
estudados; e o custo financeiro de execução, que é um fator importante no uso de plataformas de
computação em nuvem. Para o escalonamento e execução dos workflows com informações de suporte
foram utilizados dois algoritmos de escalonamento desenvolvidos neste trabalho, HEFTData, que
é uma versão do HEFT do Pegasus que foi incrementada para considerar os volumes de dados
informados para cada tarefa, e o HEFTDeadline, que considera uma restrição de limite de tempo
para execução das atividades mas tem como objetivo reduzir o custo financeiro para execução em
nuvem.

Os algoritmos utilizados foram implementados no SGWC Pegasus, para execução com apoio do
gerenciador de recursos HTCondor. Dessa forma os algoritmos fazem a atribuição de recursos para
execução das tarefas, mas a definição do instante em que a tarefa deve iniciar é feita pelo HTCondor,
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respeitando a ordem de precedência das atividades do workflow. Os algoritmos de escalonamento
utilizados, com as informações de suporte que utilizam, são descritos nas próximas seções.

7.4.1 HEFTData

Conforme abordado na Seção 2.2.3, o algoritmo HEFT (Heterogeneous Earliest-Finish-Time)
escalona as atividades do workflow criando uma lista com pesos associados a cada atividade, e
então mapeia cada atividade aos recursos disponíveis com o objetivo de minimizar o makespan.
Embora o cálculo do peso de cada atividade inclua o tempo de execução previsto da atividade e
também o tempo previsto para transferência dos dados de entrada da atividade, a implementação
do HEFT no SGWC Pegasus considera apenas o tempo de execução, ignorando no cálculo o tempo
de transferência dos dados.

O HEFTData é uma versão do algoritmo HEFT implementada no Pegasus para execução dos
workflows científicos considerando a informação de suporte volume de dados. O algoritmo imple-
mentado tem funcionamento similiar ao HEFT, escalonando as atividades utilizando uma lista com
pesos calculados para cada atividade. A diferença aqui é que para o cálculo do peso (linha 4 no
pseudocódigo representado na Figura 7.4) e também para o cálculo do tempo final esperado (linha
10) o tempo de transferência dos dados também é computado. Para o cálculo do tempo médio de
transferência entre duas atividades a informação de suporte foi aplicada no nível da atividade, sendo
informado para cada aresta do workflow o volume de dados a ser transferido entre as atividades,
e considerando a mesma velocidade de transmissão entre todos os nós na nuvem. A velocidade de
transmissão utilizada no algoritmo foi de 40 MB/s, que foi observada por meio de testes realiza-
dos com os mesmos comandos de transferência utilizados pelo SGWC Pegasus na execução dos
workflows.

Para realização dos experimentos com a informação de suporte duração estimada, optou-se por
observar e registrar o tempo de execução de cada executável associado às atividades do workflow
em cada tipo de máquina, assumindo que máquinas de um mesmo tipo apresentarão desempenhos
similares por terem a mesma configuração. Para cada executável foram realizadas ao menos 20
execuções em cada tipo de máquina com exatamente os mesmos parâmetros e dados de entrada
utilizados na execução das instâncias dos workflows Montage e Epigenomics. Os tempos foram ob-
servados e registrados com as ferramentas pegasus-kickstart e pegasus-statistics, que
compõem o pacote do SGWC Pegasus. O pegasus-kickstart é usado na execução de todas as
atividades do workflow, monitorando e registrando várias informações a respeito da execução. O
pegasus-statistics compila as informações do pegasus-kickstart para registrar estatís-
ticas a respeito da execução do workflow, como tempo total de execução do workflow ou o tempo e
local de execução de cada atividade.

Foi calculada a média dos tempos observados para cada atividade em cada tipo de máquina, e os
resultados foram utilizados como informação de suporte para o HEFTData. A informação de suporte
duração estimada foi aplicada ao workflow no nível de atividade, sendo inserida manualmente no
Catálogo de Transformações do Pegasus (arquivo com informação de todos os executáveis, abordado
na Seção 6.3) para cada executável em cada recurso disponível, em valores inteiros. Os valores
utilizados são apresentados nas Tabelas 7.5 e 7.6, com os tipos de máquina virtual representados
como S para standard, A para advanced e H para high performance. Nas tabelas é possível perceber
que algumas atividades (p. ex. mBgModel para o Montage e map para o Epigenomics) concentram
a maior parte do processamento, e que o tipo de máquina influencia diretamente o tempo de
execução para algumas atividades (p. ex. a atividade mAdd no Montage) e para outras não há
mudança significativa no tempo de execução (p. ex. a atividade mShrink no Montage).
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Algoritmo HEFTData
Entradas:
- DAG que descreve o workflow
- Duração estimada de cada atividade em cada recurso
- Volume de dados recebido por cada atividade
- Lista de recursos disponíveis com a quantidade de nós de execução de cada recurso
Definições:
- atividades_pai: atividades diretamente predecessoras no DAG

1 // Cálcu lo do peso de cada a t i v i d a d e
2 PARA cada a t i v idade no DAG ca l c u l a r a duração média estimada de execução nos

r e cu r s o s d i s p on í v e i s
3 SE at i v idade é a pr ime i ra ENTÃO
4 peso = duração média da a t i v idade
5 SENÃO
6 peso = duração média da a t i v idade
7 + máximo( peso ( at iv idades_pa i ) )
8 + tempo de t r a n s f e r ê n c i a dos dados
9 FIM SE

10 FIM PARA
11 //Escalonamento
12 Ordenar as a t i v i dade s em uma l i s t a T u t i l i z a ndo o peso ca l cu l ado
13 ENQUANTO e x i s t i r uma at i v idade t não esca lonada na l i s t a T FAÇA
14 Se l e c i ona r a próxima at i v idade t de T
15 Recuperar a l i s t a Rt de r e cu r s o s que podem executar t
16 PARA cada re cu r so r em Rt FAÇA
17 Calcu la r o tempo f i n a l esperado para execução de t em r , cons iderando os nós

de execução d i s p on í v e i s em r
18 FIM PARA
19 Mapear a a t i v idade t no r e cu r so r que minimiza o tempo f i n a l de execução de t

conforme os tempos f i n a i s e sperados ca l cu l ado s
20 FIM ENQUANTO

Figura 7.4: Pseudocódigo do algoritmo de escalonamento HEFTData implementado no Pegasus.

Tabela 7.5: Duração estimada (em segundos) das atividades do Montage para execução em cada tipo de
máquina virtual.

0,5 graus 1,0 grau 2,0 graus 4,0 graus
atividade S A H S A H S A H S A H
mProjectPP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
mDiffFit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mConcatFit 2 2 2 6 6 6 21 20 20 58 57 55
mBgModel 12 12 12 30 30 30 119 118 118 334 334 331

mBackground 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mImgtbl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mAdd 1 1 1 3 3 3 11 10 10 16 15 9

mShrink 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
mJPEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabela 7.6: Duração estimada (em segundos) das atividades do Epigenomics para execução em cada tipo
de máquina virtual.

TAQ HEP
atividade S A H S A H
fastQSplit 14 12 11 10 7 7

filterContams 1 1 1 1 1 1
sol2sanger 1 1 1 1 1 1
fastq2bfq 1 1 1 1 1 1

map 49 37 40 52 41 43
mapMerge 4 4 3 9 5 12
maqIndex 7 7 7 42 42 42
pileup 44 44 44 50 50 50

7.4.2 HEFTDeadline

Para execução de workflows em plataformas de computação em nuvem um fator importante
a ser considerado é o custo financeiro da execução do workflow. Máquinas virtuais podem ter
custos financeiros diferentes, dependendo da configuração (como é o caso da InterNuvem, conforme
mostrado na Tabela 7.1), o que faz com que as escolhas feitas pelo escalonador tenham impacto
direto no custo final da execução do workflow. Máquinas mais rápidas tendem a ser mais caras, e
algoritmos como o HEFT tendem a utilizar mais este tipo de máquina para minimizar o makespan.
Por outro lado, se o algoritmo de escalonamento utilizar prioritariamente máquinas mais baratas, a
execução do algoritmo pode se estender por mais tempo que o desejado pelo cientista. O algoritmo
HEFTDeadline foi implementado de forma a priorizar a execução das atividades do workflow nas
máquinas que proporcionam custo mais baixo, considerando como restrição a informação de suporte
prazo final informada pelo cientista aplicada no nível do workflow.

O pseudocódigo do algoritmo HEFTDeadline implementado no Pegasus é representado na Fi-
gura 7.5. O algoritmo inicia calculando pesos e criando uma lista das atividades utilizando o peso
calculado, assim como no HEFTData. Porém, no momento de recuperar os recursos nos quais uma
atividade pode ser executada (linha 10), são considerados apenas os recursos nos quais a execução
da atividade é mais barata. Para tanto, é calculado o custo de execução em cada recurso apto a exe-
cutar a atividade, multiplicando a duração estimada da execução no recurso pelo custo informado
para o recurso a ser utilizado. Dessa forma, pode ser selecionado um recurso mais caro se o custo
financeiro de execução for mais baixo devido à menor duração estimada neste recurso. No cálculo
do custo de execução é considerado também que um recurso pode ter vários nós de execução, no
caso de máquinas com mais de uma CPU. Nesse caso, se o recurso já está alocado para execução
em nuvem, seu custo financeiro será cobrado independente de quantos nós do recurso estão sendo
utilizados. Portanto, quando uma atividade é escalonada em um recurso, é atribuído custo zero aos
demais nós de execução do recurso até o maior tempo de término das atividades já alocadas no
recurso, fazendo com que recursos já alocados sejam utilizados por inteiro antes da alocação de um
novo recurso.

No caso do custo de execução resultar em valores iguais para tipos de máquinas diferentes,
vai ser escolhida aquela na qual o tempo final esperado de execução da atividade é mais curto,
como no HEFT. Quando uma atividade é escalonada, é calculado o makespan previsto para o
workflow considerando o escalonamento realizado. Caso o makespan não esteja dentro do prazo
final informado, o processo é refeito permitindo agora que uma das atividades com o menor tempo
previsto de duração seja escalonada na máquina que a executa em menos tempo, sem considerar o
custo da execução. O processo é repetido, liberando a cada passagem uma atividade a mais para
ser escalonada sem considerar o custo. A atividade liberada é sempre uma dentre aquelas que têm
menor duração prevista. Dessa forma, quando o prazo final informado for atingido, o escalonamento
terá sido realizado usando o máximo possível as máquinas em que a execução das atividades tem
menor custo financeiro.
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Algoritmo HEFTDeadline
Entradas:
- DAG que descreve o workflow
- Duração estimada de cada atividade em cada recurso
- Volume de dados recebido por cada atividade
- Lista de recursos disponíveis com a quantidade de nós de execução de cada recurso e os custos por hora de
cada recurso
- Deadline: prazo final de execução Definições:
- atividades_pai: atividades diretamente predecessoras no DAG
- tempo_final_t_r: tempo final estimado da execução de t em r
- maior_tempo_final_r: maior tempo final de execução das atividades alocadas em r
- custo_t_r: custo financeiro da execução de t em r
- menor_custo_t_r: menor custo financeiro de execução de t em r

1 // Cálcu lo do peso de cada a t i v i d a d e
2 PARA cada a t i v idade no DAG ca l c u l a r a duração média estimada de execução nos

r e cu r s o s d i s p on í v e i s
3 SE at i v idade é a pr ime i ra ENTÃO
4 peso = duração média da a t i v idade
5 SENÃO
6 peso = duração média da a t i v idade
7 + máximo( peso ( at iv idades_pa i ) )
8 + tempo de t r a n s f e r ê n c i a dos dados
9 FIM SE

10 FIM PARA
11 //Escalonamento
12 Ordenar as a t i v i dade s em uma l i s t a T u t i l i z a ndo o peso ca l cu l ado
13 REPITA
14 SE já houver algum escalonamento para as a t i v i dade s em T ENTÃO
15 Des fazer o escalonamento
16 FIM SE
17 ENQUANTO e x i s t i r uma at i v idade t não esca lonada na l i s t a T FAÇA
18 Se l e c i ona r a próxima at i v idade t de T
19 Recuperar a l i s t a Rt de r e cu r s o s que podem executar t
20 // Cálcu lo do menor cus to f i n anc e i r o de execução cada a t i v i d a d e
21 PARA cada re cu r so r em Rt FAÇA
22 SE tempo_final_t_r <= maior_tempo_final_r ENTÃO
23 custo_t_r = 0
24 SENÃO
25 custo_t_r = ( tempo_final_t_r − maior_tempo_final_r ) ∗ custo f i n a n c e i r o

por segundo de execução em r
26 FIM SE
27 SE custo_t_r < menor_custo_t_r ENTÃO
28 menor_custo_t_r = custo_t_r
29 FIM SE
30 FIM PARA
31 PARA cada re cu r so r em Rt FAÇA
32 Calcu la r custo_t_r
33 SE custo_t_r = menor_custo_t_r OU t e s tá marcada para l i b e r a ç ã o ENTÃO
34 Calcu la r tempo_final_t_r
35 FIM SE
36 FIM PARA
37 Mapear a a t i v idade t no r e cu r so r que minimiza tempo_final_t_r
38 Ca lcu la r o makespan para o escalonamento r e a l i z a d o
39 SE makespan > dead l ine ENTÃO
40 Marcar uma das a t i v i dade s com menor duração média estimada ( que ainda não

tenha s ido marcada ) para l i b e r a ç ã o quanto ao custo f i n a n c e i r o
41 Sai ENQUANTO
42 FIM SE
43 FIM ENQUANTO
44 ATÉ QUE makespan <= dead l ine

Figura 7.5: Pseudocódigo do algoritmo de escalonamento HEFTDeadline implementado no Pegasus.
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7.5 Execução e resultados

Para avaliar o impacto do uso das informações de suporte no escalonamento e execução dos
workflows científicos, foram utilizadas as informações associadas aos algoritmos de escalonamento,
conforme abordado na Seção 7.4 deste capítulo e resumidas a seguir:

Algoritmo de escalonamento HEFTData: utiliza as informações de suporte duração esti-
mada e volume de dados. Não é um algoritmo padrão do Pegasus, foi implementado para
a execução dos experimentos. Para a informação de suporte de duração estimada cada execu-
tável associado às atividades do workflow recebe um valor referente ao seu tempo previsto de
execução em cada recurso disponível que está apto a executá-lo. O valor da duração estimada
foi obtido conforme descrito na Seção 7.4 e inserido no Catálogo de Transformações do Pega-
sus. Já a informação de volume de dados é aplicada no nível da atividade e foi inserida como
um valor de peso para cada arco do DAG do workflow, indicando a quantidade de dados em
MB que é transferida da atividade pai para a atividade filha. Para execução dos experimentos
sem informação de suporte foi utilizado o valor constante “1” para duração estimada de todas
as atividades, e valor constante “0” para todos os volumes de dados, o que faz com que seja
atribuído peso igual a todas as atividades no algoritmo de escalonamento.

Algoritmo de escalonamento HEFTDeadline: assim como o HEFTData, o HEFTDeadline
não é um algoritmo padrão do Pegasus e foi desenvolvido para a execução dos experimentos.
Este algoritmo faz uso das informações de suporte utilizadas no HEFTData (duração estimada
e volume de dados), e também da informação de prazo final aplicada no nível do workflow.
Para cada execução do workflow o prazo final a ser respeitado no escalonamento é informado
como um valor inteiro representando a quantidade máxima de segundos prevista para execução
do workflow.

Cada experimento foi executado no mínimo 8 vezes, e os resultados foram avaliados quanto ao
makespan e custo financeiro. Os valores de makespan apresentados aqui representam o tempo total
em segundos de execução do workflow, desde o momento da submissão e início da execução até a
conclusão de todas as atividades e persistência dos dados de saída. O custo financeiro se refere ao
valor despendido para execução do workflow na InterNuvem, considerando as máquinas virtuais e
preços expostos na Tabela 7.1. Foi considerado o tempo de processamento que foi efetivamente gasto
por cada máquina na nuvem, sem considerar os tempos de ativação e desativação das máquinas
virtuais nem o arredondamento de horas de uso para cobrança.

Para cada execução realizada foram ajustados os parâmetros variáveis, quando aplicáveis, sendo
esses parâmetros o nome do algoritmo de escalonamento a ser utilizado, os valores de duração
estimada de cada executável em cada recurso, os valores de volume de dados para os arcos do DAG
do workflow, o valor de prazo final para execução do workflow com HEFTDeadline, o número de
graus a ser informado como parâmetro para execução do Montage (0,5, 1, 2 ou 4), e o conjunto de
dados de entrada (TAQ ou HEP) a ser utilizado na execução do Epigenomics.

Os resultados quanto à execução do workflow e suas atividades foram obtidos por meio da
tabulação dos dados fornecidos pela ferramenta pegasus-statistics. Essa ferramenta produz
arquivos texto com informações resultantes do monitoramento da execução do workflow, realizado
pela ferramenta pegasus-kickstart, que monitora e registra informações sobre a execução de
cada atividade do workflow, como tempo de processamento, falhas e uso de memória e CPU. Entre
as informações compiladas pelo pegasus-statistics e utilizadas aqui estão: tempo total de
execução do workflow, quantidade de atividades que apresentaram falha na execução (execuções
com falha foram descartadas), tempo de processamento em cada recurso utilizado e tempo de
execução de cada atividade com o recurso que foi utilizado. O valor do makespan foi calculado como
o valor médio das execuções realizadas para cada workflow e cada algoritmo. O custo da execução de
cada workflow foi calculado como a soma do tempo de processamento utilizado em cada máquina,
considerando o tipo da máquina com seu respectivo preço. O tempo de processamento considerado
foi baseado em histórico gerado pelo SGWC Pegasus para cada execução, na forma de um banco de
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dados com informações sobre a execução de cada atividade, constando recurso utilizado, tempo de
início e de fim da execução. Esse banco de dados foi consultado para extrair os intervalos de tempo
em que cada máquina ficou efetivamente em uso, desconsiderando os tempos ociosos. Apenas para
uma máquina do tipo standard, que controla a execução (submit node), foi considerado o tempo
desde o início até o fim da execução de todas as atividades, já que este processamento é necessário
para execução do workflow. O makespan e o custo foram comparados e analisados quanto aos valores
obtidos para verificar o impacto do uso das informações no resultado da execução.

7.5.1 Avaliação dos resultados

Os primeiros resultados avaliados foram o makespan e custo das execuções dos workflows Mon-
tage (com parâmetro de entrada de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 graus) e Epigenomics (com os conjuntos de
entrada TAQ e HEP). Os gráficos nas Figuras 7.6 e 7.7 mostram os resultados obtidos nas execu-
ções com o algoritmo de escalonamento HEFTData variando o uso de informação de suporte: sem
nenhuma informação, somente com a informação de duração estimada, somente com a informação
de volume de dados, e com as duas informações (duração estimada e volume de dados). Em ambos
workflows o uso das informações de suporte diminuiu o tempo total de execução, chegando a até
8,6% de redução no tempo total para a execução do workflow Montage com 2,0 graus, assumindo o
tempo obtido sem nenhuma informação de suporte como base de comparação. Os tempos obtidos
e os respectivos percentuais de melhora podem ser visualizados na Tabela 7.7.
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Figura 7.6: Média dos tempos totais de execução do workflow Montage.
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Figura 7.7: Média dos tempos totais de execução do workflow Epigenomics.

Tabela 7.7: Média dos tempos totais de execução dos workflows Montage e Epigenomics usando o HEFT-
Data com diferentes informações de suporte, com a porcentagem de melhora quanto ao tempo total obtido
sem o uso de informação de suporte.

Sem info duração estimada volume de dados duração+volume
Workflow Makespan Makespan Redução Makespan Redução Makespan Redução

Montage 0,5 841 828 1,5% 836 0,6% 819 2,6%
Montage 1,0 1753 1713 2,3% 1739 0,8% 1711 2,4%
Montage 2,0 5624 5504 2,1% 5572 0,9% 5139 8,6%
Montage 4,0 12875 12277 4,6% 12414 3,6% 11818 8,2%

Epigenomics TAQ 8105 8027 1,0% 8015 1,1% 7897 2,6%
Epigenomics HEP 14025 13726 2,1% 13683 2,4% 13602 3,0%

Como pode ser visto na Tabela 7.7, há ganho quando as informações de suporte são usadas
isoladamente, e um ganho ainda maior quando as duas informações são usadas (volume de dados
e duração estimada). O gráfico da Figura 7.8 apresenta a distribuição do tempo médio de pro-
cessamento pelos tipos de máquinas virtuais utilizadas na execução de cada workflow, para cada
um dos algoritmos de escalonamento. O gráfico ilustra maior utilização de máquinas do tipo high
performance nas execuções em que foram utilizadas as informações de suporte. Embora o uso de
máquinas mais rápidas não garanta um melhor escalonamento, nos experimentos realizados o ganho
em paralelismo (máquinas high performance tem mais nós de processamento) e na velocidade de
execução das atividades do workflow proporcionou melhora no makespan.
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Figura 7.8: Distribuição média das máquinas virtuais por tipo para cada algoritmo e workflow.

Apesar do maior uso de máquinas de alto desempenho nos escalonamentos com uso de informa-
ções de suporte ter tido um impacto positivo no makespan, houve um pequeno impacto negativo
no custo financeiro médio da execução na maioria dos workflows testados. Isso ocorreu porque as
máquinas de alto desempenho eram as mais caras entre as usadas nos experimentos. Os gráficos
das Figuras 7.9 (workflow Montage) e 7.10 (workflow Epigenomics) apresentam a média do custo
financeiro de execução. Os valores médios do custo financeiro de execução são apresentados na Ta-
bela 7.8 com a porcentagem de aumento quanto ao custo financeiro médio obtido sem o uso de
informações de suporte.
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Figura 7.9: Média dos custos financeiros de execução do workflow Montage.
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Figura 7.10: Média dos custos financeiros de execução do workflow Epigenomics.

Tabela 7.8: Média dos custos totais de execução dos workflows Montage e Epigenomics usando o HEFTData
com diferentes informações de suporte, com a porcentagem de aumento quanto ao custo total obtido sem o
uso de informações de suporte.

Sem info duração estimada volume de dados volume+duração
Workflow Custo Custo Aumento Custo Aumento Custo Aumento

Montage 0,5 0,17 0,17 0,0% 0,17 0,0% 0,174 2,4%
Montage 1,0 0,38 0,38 0,0% 0,38 0,0% 0,39 2,6%
Montage 2,0 1,21 1,21 0,0% 1,21 0,0% 1,22 0,8%
Montage 4,0 2,64 2,63 -0,4% 2,63 -0,4% 2,56 -3,0%

Epigenomics TAQ 2,80 2,83 1,1% 2,81 0,4% 2,83 1,1%
Epigenomics HEP 5,76 5,91 2,6% 5,90 2,4% 5,82 1,0%

Porém, a informação de suporte de prazo final pode ser usada para controlar o makespan com
o objetivo de reduzir o custo. A Tabela 7.9 mostra os valores de custo financeiro observados em
execuções planejadas pelo algoritmo HEFTDeadline. Foi utilizado como valor para o prazo final a
quantidade em segundos referente a 20% acima da média demakespan observada para cada workflow
com o HEFTData utilizando as informações de suporte de duração estimada e volume de dados. O
ganho no custo apresentado em % foi comparado usando como base a média de custo observada para
cada workflow, também obtida com o algoritmo HEFTData utilizando as informações de suporte.
A Tabela 7.9 mostra, portanto, que com um aumento de 20% no makespan é possível reduzir o
custo de execução em até 59%.
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Tabela 7.9: Comparação dos custos financeiros observados nas execuções planejadas pelo algoritmo HEFT-
Deadline com prazo final estabelecido como 20% acima do makespan com HEFTData.

Workflow Makespan
HEFT-
Data

Custo
HEFT-
Data

Deadline
utilizado

Makespan
obtido

Custo
HEFT-
Deadline

Redução
do custo

Montage 0,5 819 0,17 983 906 0,07 59,1%
Montage 1,0 1711 0,39 2053 1924 0,16 59,2%
Montage 2,0 5139 1,22 6167 5678 0,55 55,4%
Montage 4,0 11818 2,56 14182 13543 1,34 47,7%

Epigenomics TAQ 7897 2,83 9476 9187 2,45 13,4%
Epigenomics HEP 13602 5,82 16322 16138 2,37 59,2%

.



Capítulo 8

Conclusão

8.1 Considerações finais

Experimentos e processos científicos são executados em recursos computacionais por meio de
workflows científicos, que geralmente exigem plataformas de computação de alto desempenho como
grades ou nuvens de computadores para sua execução. Para que sejam executados apropriadamente,
as atividades dos modelos de workflow devem ser mapeadas para os recursos disponíveis, por meio
do processo de escalonamento, que pode utilizar diferentes informações e algoritmos conforme o
contexto de execução.

Além das informações referentes ao workflow e aos recursos disponíveis, informações que po-
dem ser adicionadas aos modelos de workflows científicos e vão influenciar o escalonamento foram
chamadas aqui de informações de suporte. Para avaliar o impacto do uso dessas informações no es-
calonamento e execução de workflows científicos em plataformas de computação em nuvem, foram
obtidos resultados a partir de várias ações realizadas:

Levantamento das informações de suporte: foi realizado um levantamento bibliográfico uti-
lizando conceitos de Revisão Sistemática com o objetivo de identificar e classificar as informa-
ções que são usadas em algoritmos de escalonamento e que podem ser adicionadas ao modelo
de workflow para apoiar o escalonamento. Como resultado foi obtida uma lista com 154 tra-
balhos sobre algoritmos de escalonamento de workflows modelados como DAGs que foram
avaliados ou citados em trabalhos que estudam, comparam, classificam ou avaliam algorit-
mos representativos na área de escalonamento de workflows, o que permitiu caracterizar os
algoritmos de escalonamento de workflow quanto à plataforma de computação, multiplicidade
de objetivos e presença de restrição. O resultado do levantamento permitiu verificar que o
escalonamento para execução em plataformas de computação em nuvem vem sendo foco de
pesquisa nos últimos anos, representado metade dos algoritmos selecionados (contra 31% para
grades e 19% para aglomerados). Todos os trabalhos sobre algoritmos de escalonamento foram
avaliados e analisados para identificação das informações de suporte,

Classificação das informações de suporte: o levantamento realizado identificou 25 informa-
ções que podem ser utilizadas pelos algoritmos de escalonamento para execução de workflows
em plataformas de computação de alto desempenho. Essas informações de suporte foram no-
meadas e classificadas quanto ao seu tema (tempo, custo financeiro, infraestrutura, estrutura
do workflow, dados, prioridade e execução) e ao seu nível de uso (workflow, grupo, atividade
ou instância) na descrição do workflow, permitindo sua caracterização e avaliação quanto ao
uso pelos algoritmos de escalonamento. Informações como duração estimada, volume de da-
dos e prazo final são constantemente consideradas como dados de entrada em algoritmos de
escalonamento, embora nem sempre estejam disponíveis na descrição do workflow.

Avaliação dos Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos (SGWC): os SGWCs As-
kalon, Pegasus e Taverna foram avaliados quanto ao uso de informações de suporte e quanto
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aos subsistemas de Projeto e de Execução de Workflows, caracterizando sua capacidade de
representação dos workflows científicos e a forma como a modelagem dos workflows nesses sis-
temas fornece informações para apoiar sua execução eficiente. A avaliação realizada mostrou
que os SGWCs ainda fornecem poucos meios para uso de informações de suporte na descrição
do workflow, o que limita o uso de algoritmos de escalonamento para execução dos workflows.

Experimentos com algoritmos de escalonamento: foram implementadas duas variações do
HEFT para considerar as informações de suporte de volume de dados (no algoritmo HEFT-
Data) e prazo final (no algoritmo HeftDeadline), que foram utilizadas na realização de expe-
rimentos. Os experimentos foram realizados no ambiente da InterNuvem com aplicações reais
de workflows científicos das áreas de astronomia (workflow Montage) e de bioinformática
(workflow Epigenomics), com variações na quantidade de atividades de cada workflow.

Avaliação do impacto do uso: Para avaliar o impacto do uso das informações de suporte no
escalonamento e execução dos workflows científicos, foram utilizadas informações de suporte
e os resultados dos experimentos foram avaliados quanto ao makespan e custo financeiro.
Foi mostrado que há um ganho expressivo, de até 59% de redução no custo financeiro de
execução em nuvem e de 8,6% de redução no makespan quando são usadas as informações
de suporte duração estimada, volume de dados e prazo final, se comparado à execução dos
mesmos workflows sendo escalonados sem nenhuma informação de suporte disponível.

8.2 Trabalhos futuros

As ações realizadas e os resultados obtidos trouxeram respostas sobre o uso de informações
de suporte. Porém o levantamento realizado e as possibilidades de estudo em aberto quanto ao
escalonamento em plataformas de computação em nuvem permitem que o trabalho desenvolvido
seja continuado com possíveis trabalhos futuros:

• Estudo das demais informações de suporte: Foram identificadas 25 informações de suporte,
sendo algumas já utilizadas pelos SGWC e algoritmos de escalonamento, e outras de uso em
contextos específicos. Há possibilidade de combinação de informações para uso em conjunto,
uso de algoritmos diversos ou plataformas diferentes, ou qualquer outra aplicação das infor-
mações de suporte que permita verificar ou avaliar o impacto de seu uso no escalonamento e
execução de workflows científicos.

• Experimentos em outras plataformas de computação em nuvem: A infraestrutura de nuvem
utilizada nos experimentos proporcionou a obtenção de resultados observados em um ambiente
real de execução, porém a realização de experimentos em plataformas de nuvem pública com
outras formas de cobrança, de uso ou de configuração podem trazer mais resultados e enri-
quecer a discussão sobre execução de experimentos científicos em plataformas de computação
em nuvem.

• Experimentos com outros algoritmos: Muitos algoritmos de escalonamento, com objetivos e
técnicas variadas, foram listados no decorrer do trabalho. As informações de suporte identifi-
cadas podem ser exploradas quanto à sua adequação aos vários algoritmos de escalonamento
possíveis de serem usados.

• Forma de inserção das informações no modelo: As informações de suporte podem ser obtidas
automaticamente ou fornecidas pelo cientista, mas devem ser disponibilizadas ao escalonador
para que sejam usadas no seu processo de decisão. Nos SGWCs atuais, algumas informações
podem ser adicionadas diretamente no workflow, por meio da linguagem de modelagem, ou
podem ser inseridas em arquivos à parte que serão acessados pelo escalonador. Não há um
formato ou meio padrão de modelagem e uso dessas informações, e a classificação proposta
aqui pode ser explorada como um facilitador para propor uma forma de uso que padronize o
acesso às informações de suporte.
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