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O problema do escalonamento pode ser definido como o ato de dividir e sequenciar 

elementos a fim de encontrar uma permutação que otimize um ou mais parâmetros em um 

determinado período. Kairos é um agente escalonador de tarefas comunicantes treinado por 

Machine Learning. O treinamento do Kairos é feito usando tarefas comunicantes semissintéticas. 

Este trabalho visa aprimorar o treino do Kairos ao aproximar seu treino ao mundo real, para isso 

foi decidido optar por outras fontes de tarefas, esta fonte é um bucket do Google. 

 
Figura 1. Exemplo de Escalonamento. Tarefas Comunicantes suas dependências e custos a 

direita e a esquerda 2 escalonamentos 

 

Os dados do Google são divididos em 2 tipos, Collections e Instances. Collections são as 

requisições enviadas ao DataCenter e as Instances seriam as tarefas alocadas nas maquinas para 

serem processadas. Os dados necessários para o treinamento do Kairos estão nesses 2 tipos de 

arquivo, das Collections pegamos o tempo em que o DataCenter recebe cada uma das 

requisições, o tipo de Collection, o atributo identificador das Collections, e as dependências de 

cada uma das Collections. Das Instances buscamos os custos de cada uma das tarefas, cruzamos 

os dados já obtidos das Collections pois as tarefas compartilham o mesmo atributo identificador 

em ambos tipos de dados. 
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 Figura 2. Exemplo de como um DataCenter recebe requisições e faz o escalonamento 

 

Para conseguir utilizar os dados do bucket foram desenvolvidos 4 algoritmos, 3 na 

linguagem C e o último na linguagem Python usando a extensão Pandas. 2 algoritmos em C são 

algoritmos formatadores, pois os dados do bucket não estavam no formato adequado para serem 

utilizados no algoritmo do Python, o terceiro algoritmo em C foi um separador de Instances, pois 

estes arquivos de dados eram muito grandes para serem manipulados imediatamente, então os 

arquivos foram divididos em arquivos menores possibilitando sua leitura e manipulação. O 

algoritmo em Python é o principal deste trabalho, o algoritmo busca nos arquivos de Collections 

as tarefas que possuem dependências e então busca as tarefas que são estas dependências, após 

isso os arquivos de Instances são abertos para buscar neles os custos das tarefas que já foram 

buscadas nos arquivos de Collections, com todos os dados desejados obtidos, essas informações 

são salvas em um arquivo de texto que para ser utilizadas para treinar o Kairos. 
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