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Introdução

Com o avanço tecnológico das impressoras industriais, a demanda por publicação

em papel (livros e publicidade) sofreu grande crescimento. Este crescimento vem sendo

atendido através da informatização e automação de todo o processo de impressão. Sur-

gem, então, formatos digitais que permitem descrever documentos em alto nı́vel, como

o PS (PostScript) e o PDF (Portable Document Format). Estes formatos, no entanto,

não são reconhecidos pelas impressoras e, antes da impressão, precisam passar por um

processo de conversão bastante pesado em termos de custos computacionais. Dentre as

diversas etapas que envolvem a impressão de documentos, esta etapa de conversão (cha-

mada rasterização) é mais lenta que as demais, prejudicando o fluxo geral do sistema.

A investigação de técnicas de alto desempenho que possam aumentar a velocidade

da rasterização traz ganhos para todo o sistema e merece atenção individual. Na busca por

este desempenho, são empregadas técnicas de processamento paralelo. Diferentes formas

de melhorar a utilização dos clusters responsáveis pela rasterização de documentos PDF

foram sugeridas e testadas em estudos anteriores [NGK 09]. Em [NRK 09], foi desenvol-

vida uma ferramenta capaz de extrair as informações mais relevantes de cada página de

um PDF. Esta ferramenta possibilitou que fossem encontradas métricas que expressam a

complexidade de cada tarefa. Conhecendo a complexidade das tarefas, puderam ser testa-

dos diferentes algoritmos de escalonamento que objetivam encontrar um balanceamento

de carga ideal para determinado cluster. Visando um balanceamento de carga ainda mais

justo, estão sendo testados algoritmos que, baseados nas informações extraı́das de cada

documento, podem quebrá-lo em partes de complexidades equivalentes.

Escalonamento global

Além do trabalho direcionado ao ganho de desempenho em um âmbito local, den-

tro de cada cluster, o cenário apresentado pelas casas de impressão atuais permite também

a realização de uma análise mais global do fluxo de tarefas. Esta análise pode evidenciar

novos aspectos a serem otimizados. Normalmente, existe mais de um cluster responsável

pela etapa de rasterização de documentos. A otimização do gerenciamento da fila das

tarefas que esperam pelo processamento, assim como do escalonamento e balanceamento

de carga entre os clusters presentes (podem ser heterogêneos), poderá aumentar ainda

mais a velocidade do processo de impressão como um todo.

Este trabalho consiste na busca por um escalonador global, uma vez que este es-

calonamento ainda é realizado manualmente. O escalonador deve ser capaz de lidar com
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as prioridades, restrições de tempo e outras necessidades que possam ser impostas pelos

clientes às suas tarefas. Com o intuito de prover informações úteis ao escalonador, um

mecanismo de previsão irá estimar o tempo que determinada tarefa levará para ser raste-

rizada em determinado cluster. Como entrada, este mecanismo utilizará a complexidade

da tarefa (obtida com as ferramentas citadas anteriormente) e informações sobre recur-

sos disponı́veis nos clusters. Para a busca de recursos e para o escalonador propriamente

dito, serão propostos algoritmos capazes de funcionar sob o JDF (Job Definition Format),

protocolo especı́fico de sistemas de impressão [BUC 06].

Figura 1: Ilustração simplificada do sistema.

O algoritmo de escalonamento envolverá uma investigação das possı́veis neces-

sidades dos clientes e das propriedades fı́sicas de suas tarefas. Tais necessidades englo-

bam fatores que podem ser de interesse ao serem especificadas caracterı́sticas da tarefa,

como tempo para término, prioridades, espaço de cores, resolução, entre outros. As pro-

priedades fı́sicas são aquelas extraı́das diretamente do documento, como a presença de

transparência, a quantidade de objetos reusáveis e o tamanho dos arquivos. Tarefas iguais

serão processadas mais rapidamente se estiverem juntas, uma vez que as máquinas ar-

mazenam em cache os objetos rasterizados. Podem haver, também, máquinas otimizadas

para transparência e aumentar suas cargas de tarefas transparentes pode ser vantajoso. As-

sim, mantendo a fila de tarefas organizada de forma inteligente, o escalonador distribuirá

os trabalhos de uma forma mais adequada (Figura 1).

Para que o sistema seja compatı́vel com o JDF, um estudo aprofundado do proto-

colo será necessário. A realização de testes requerirá, ainda, o desenvolvimento de um

ambiente simulado que contenha todas as entidades presentes no sistema e que seja capaz

de reconhecer os protocolos por elas utilizados.
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