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Abstract 

More and More execution of scientific workflows are being deployed over distributed systems 

such as cloud computing due to its provision of unlimited, scalable Virtual Machines (VMs) with 

different cost and processing capacity. This allows scientific workflows, which usually are large-

scale data-intensive applications, to be executed with reasonable cost and competitive 

performance. Tasks scheduling on such dynamic heterogeneous resources is multi-objective 

optimization problem where Cost and Makespan are the most two primitive objectives. Also, 

another crucial factor in a large-scale workflow is a vast volume of data generated during 

execution. Therefore, Data Movement is an additional objective that needs to be considered as it 

has a major impact on network utilization and energy consumption in network equipment in a 

cloud data center. 

This study first introduces Data Locality Ratio, a novel measurement in assessing characteristics 

of data transferring over distributed systems during processing very large datasets. This 

measurement expresses the ratio among ‘VM locality’ : ‘Host locality’ : ‘Rack locality’ : ‘Off-

rack locality’. Knowing the ratio among these four localities is helpful in understanding the 

performance of a scheduling algorithm, especially prior to actual physical deployment.  

To minimize cost, makespan, and data movement in workflow scheduling, this study proposes a 

method in finding solutions which combine clustering techniques and a Multi-Objective 



Evolutionary Algorithm (MOEA). This study presents two clustering techniques for grouping tasks 

in Directed Acyclic Graph (DAG) workflows, these are Peer-to-Peer Clustering and Multilevel 

Dependent Node Clustering (MDNC). Both of them enable grouping of dependent tasks at 

different levels. Peer-to-Peer focuses on directly connected tasks at consecutive levels while 

MDNC extends this ability to group dependent tasks having an indirect connection on different 

levels. Grouping dependent tasks at different levels can help not only to reduce data movement 

but also to maintain workflow parallelization. 

The study also introduces another novel MOEA, Extreme Nondominated Sorting Genetic 

Algorithm-III (E-NSGA-III). It is the extension of Nondominated Sorting Genetic Algorithm-III 

(NSGA-III) by introducing extreme solutions in order to improve discovery of solutions in search 

space. E-NSGA-III has been applied with both Peer-to-Peer and MDNC. Five well-known 

scientific workflows, CyberShake, Epigenomics, LIGO, Montage, and SIPHT are chosen for case 

studies in this study. The results reveal that the combination of E-NSGA-III and clustering 

techniques demonstrates satisfactory performance according to known metric. It also reveals the 

structure of the workflow has a direct influence to the proposed method. Balanced structure 

workflows can benefit from the proposed method more than imbalanced ones. This study benefits 

the research in the fields of Multi-Objective Optimization, Multi-Objective Evolutionary 

Algorithm and Tasks Scheduling in Cloud Computing. 
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บทคดัยอ่ 

โดยทัว่ไป กระแสงานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Workflow) มกัเป็นกระแสงานท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมีขอ้มูล

ปริมาณมหาศาล และปัจจุบนักระแสงานดงักล่าวนิยมถูกน าไปประมวลผลบนระบบ คลาวด์ คอมพิวติง (Cloud 

Computing) ซ่ึงเป็น ระบบการประมวลผลแบบกระจาย  (Distributed System) เน่ืองจากระบบคลาวด์มี 

เคร่ืองประมวลผลเสมือน หรือ วีเอม็ (Virtual Machine – VM) ให้ผูใ้ชง้านสามารถระบุจ านวนและปรับแต่ง

สมรรถะของเคร่ืองได้ตามต้องการ โดยค่าใช้จ่ายของวีเอ็มข้ึนอยู่กับสมรรถะการประมวลผลท่ีเลือกใช้ 

โดยทัว่ไปกระแสงานทางวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ยงานย่อย (Task) หลายงานรวมเขา้ดว้ยกนั และโมเดลดีเอจี 

(Directed Acyclic Graph – DAG) เป็นโมเดลท่ีไดรั้บความนิยมน ามาใชแ้สดงความสัมพนัธ์และล าดบัการ

ประมวลผลของงานยอ่ยเหล่านั้น เม่ือตอ้งจดัก าหนดการงานยอ่ย (Task Scheduling) ไปประมวลผลบนวีเอม็ท่ี

สามารถปรับแต่งจ านวนและสมรรถนะได ้วตัถุประสงคข์องการจดัสรรท่ีมกัค านึงถึงคือ ค่าใช้จ่าย (Cost) และ 

เวลาส้ินสุดการประมวลผล (Makespan) ซ่ึงทั้งสองวตัถุประสงคมี์ความขดัแยง้กนั เน่ืองจากผูใ้ชง้านตอ้งการ

เวลาประมวลผลท่ีเร็วแต่มีค่าใชจ่้ายน้อย นอกจากน้ี การย้ายข้อมูล (Data Movement) ระหว่างวีเอ็มเป็นอีก



หน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั เน่ืองจากการยา้ยขอ้มูลปริมาณมหาศาลระหว่างการประมวลผลส่งผลกระทบการใชง้านของ

อุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) และปริมาณการใชพ้ลงังานของระบบคลาวด ์ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึง

ศึกษาเพื่อพฒันาอลักริทึมท่ีสามารถคน้หาโซลูชนั (Solution) ท่ีมีค่าเหมาะสมแบบหลายวตัถุประสงค ์(Multi-

Objective Optimization) ส าหรับจัดสรรงานย่อยของกระแสงานทางวิทยาศาสตร์บนระบบคลาวด์ โดย

ค านึงถึง ค่าใชจ่้าย เวลาส้ินสุดการประมวลผล และการยา้ยขอ้มูล 

งานวิจยัช้ินน้ีเร่ิมจากศึกษา ต าแหน่งข้อมูล (Data Locality) บนระบบการประมวลผลแบบกระจาย เน่ืองจาก

ต าแหน่งขอ้มูลส่งผลต่อปริมาณการยา้ยขอ้มูลเพื่อน าไปประมวลผล งานวิจยัไดน้ าเสนอหน่วยวดัคุณลกัษณะ

ต าแหน่งขอ้มูลช่ือ สัดส่วนต าแหน่งข้อมูล  (Data Locality Ratio) โดยหน่วยวดัดังกล่าวน้ีแสดงสัดส่วน

ต าแหน่งขอ้มูลบนระบบประมวลผลแบบกระจาย 4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีอยู่บนวีเอ็มเดียวกนั (VM 

Locality) ขอ้มูลท่ีอยู่บนโฮสเดียวกัน (Host Locality) ขอ้มูลท่ีอยู่บนแรคเดียวกัน (Rack Locality) และ

ขอ้มูลท่ีอยูต่่างแรค (Off-rack Locality) การทราบสัดส่วนเหล่าน้ีท าใหท้ราบถึงรายละเอียดของการเคร่ืองมือ

จดัสรรงาน (Scheduler) ไปยงัเคร่ืองวีเอม็ เพื่อน าไปปรับแต่งประสิทธิภาพของเคร่ืองมือใหดี้ข้ึน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องงานวิจยั งานวิจยัช้ินน้ีไดพ้ฒันาเคร่ืองมือการจดัสรรงานแบบหลายวตัถุประสงค ์

ท่ีสามารถคน้หาโซลูชนัการจดัสรรงานท่ีลดค่าใชจ่้าย เวลาส้ินสุดการประมวลผล และการยา้ยขอ้มูล เคร่ืองมือ

ดงักล่าวใชเ้ทคนิคการจดักลุ่ม (Clustering) งานยอ่ยและ อัลกอริทึมอีโวลูชันแบบหลายวัตถปุระสงค์ (Multi-

Objective Evolutionary Algorithm) โดยเทคนิคการจัดกลุ่มนั้ น งานวิจัยช้ินน้ีได้น าเสนอการจัดกลุ่ม 2 

เทคนิค คือ เพีย ร์ -ทู- เพียร์  (Peer-to-Peer Clustering) และ เอ็มดี เอ็นซี  (Multilevel Dependent Node 

Clustering – MDNC) โดยเป้าหมายของการจดักลุ่มงานยอ่ยเพื่อก าจดัการยา้ยขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นออกไป 

นอกจากน้ี งานวิจยัไดพ้ฒันา อี-เอน็เอสจีเอ-ทรี (Extreme Nondominated Sorting Genetic Algorithm-III 

– E-NSGA-III) ต่อยอดจากเอ็นเอสจีเอ-ทรี (NSGA-III) โดยการเพิ่ม เอกซสตรีมโซลูชัน  (Extreme 

Solution) เขา้ในกลุ่มโซลูชนัเร่ิมตน้ ดว้ยวิธีการดงักล่าว เอกซสตรีมโซลูชนัสามารถช่วยใหอ้ลักอริทึมหาโซลู

ชนัการจดัสรรงานไดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน ในงานวิจยัช้ินน้ีไดป้ระเมินประสิทธิภาพของอี-เอน็เอสจีเอ-ทรีท างาน

ร่วมกบั เพียร์-ทู-เพียร์และเอม็ดีเอน็ซี บนกระแสงานวิทยาศาสตร์ 5 งาน ผลปรากฏว่า ในกระแสงานท่ีมีจ านวน

งานย่อยในแต่ละระดบัท่ีสมดุลกนั การใชอี้-เอ็นเอสจีเอ-ทรีร่วมกบัการจดักลุ่มงานย่อยสามารถช่วยใชค้น้หา



โซลูชนัท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน แต่ขณะท่ีในกระแสงานท่ีมีจ านวนงานยอ่ยในแต่ละระดบัไม่สมดุลกนันั้น การใชอี้-

เอ็นเอสจีเอ-ทรีเพียงอย่างเดียวสามารถคน้หาโซลูชนัท่ีมีคุณภาพดีกว่า ทั้งน้ี ผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ีมี

ประโยชน์ต่อการท าวิจยัในสาขาการหาท่ีค่าเหมาะสมแบบหลายวตัถุประสงค ์อลักอริทึมการหาท่ีค่าเหมาะสม

แบบหลายวตัถุประสงค ์และการจดัสรรงานบนคลาวด ์
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