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Abstract. The ever growing datasets observed in modern applications also applies to datasets modeled as graphs. Several large scale distributed graph processing models, such as Pregel, have been proposed. These models are designed
to run in large clusters, where the resources must be allocated efficiently. In this
paper we present a prediction model and a scheduler for distributed graph processing jobs. The scheduler treats the jobs as moldable tasks and, based on
the predictions, allocates the best number of workers to each job in order to
minimize makespan. Experimental results show that the prediction model has
accuracy close to 90%, which allows the scheduler to work within the theoretical approximation limits of the optimal makespan.
Resumo. O crescimento contı́nuo das bases de dados observado em aplicações
atuais também se aplica àquelas modeladas como grafos. Neste contexto, diversos modelos para processamento distribuı́do de grafos de larga escala foram
propostos, como o Pregel. Estes modelos assumem o uso de clusters de computadores, nos quais as tarefas precisam ser alocadas de maneira eficiente.
Neste trabalho é apresentado um modelo de predição de desempenho e um
escalonador de jobs de processamento de grafos. O escalonador trata os jobs a
escalonar como tarefas moldáveis, encontrando a melhor alocação de processadores, com base nas predições, para otimizar o tempo total de processamento
(makespan). São apresentados resultados experimentais demonstrando que o
modelo de desempenho tem precisão média de 90% que permite ao escalonador
se manter dentro dos limites teóricos de aproximação do makespan ótimo.

1. Introdução
Grafos são uma maneira natural de representar dados que consistem de entidades conectadas e suas relações. Esta estrutura de dados é comum em muitas aplicações do mundo
real, incluindo redes sociais, a Internet, e sistemas biológicos, para citar alguns exemplos.
Seguindo o crescimento contı́nuo das bases de dados observado nos últimos anos, tanto
pesquisadores quanto a indústria vem propondo modelos para processar grandes volumes
de dados modelados como grafos. Nos últimos anos, muitos modelos deste tipo foram
propostos, como Pregel [Malewicz et al. 2010], GraphX [Xin et al. 2013] e PowerGraph
[Gonzalez et al. 2012]. Estes sistemas são planejados para serem executados em grandes
clusters de computadores, que podem chegar aos milhares de nós e processar grafos da
ordem de bilhões de vértices e arestas.
Considerando o custo de manter grandes clusters, provedores de computação em
nuvem têm se mostrado uma forma econômica para organizações serem capazes de lidar

