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پیشرفت در فنآوری شبکههای را یانهای و منابع محاسباتی در مقیاس بزرگ منجر به ایجاد خوشههای محاسباتی  2است که میتوانند
حجم زیادی از اطالعات را در خود ذخیره و پردازش کنند .سیستم هادوپ ،اجرا و تسهیم بسیاری از وظایف در ی ک مرکز داده مشترک
را فراهم میکند .هادوپ  3با فرض این مهم که تمام منابع پردازشی یکسان و وظایف دادههای محلی دارند ،سیاست خاصی در مورد
انتخاب گره اعمال نمیکند  .در صورتی که اگر گرهها ناهمگن باشند ،متوسط زمان اجرا از یک گره به گره دیگر متفاوت خواهد شد؛ به
ویژه وقتی که داده محلی نباشد .در این تحقیق سعی شده است ،تا هنگام تقسیم فایل ورودی به بالکهای دادهای یکسان توسط هادوپ،
بالکها براساس میانگین وزنی گرهها ،توزیع شود .و همچنین با دسته بندی گرهها و انتقال یک رونوشت به هر یک از این دستهها عالوه
بر متوسط زمان اجرا و محلی بودن ،قابلیت اعتماد و توازن فضای خالی ذخیرهسازی خوشه را در سیستم افزایش داد.
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هزینه کم چندین پتا بایت (برابر با  1011بایت) داده را

 - 5مقدمه

در فایلهایی روی ماشینهای خوشه با بیش از هزار

در سالهای اخیر رشد بسیار زیاد دادهها ،ذخیره،

سرور به آسانی مدیریت کند .بخش دیگر ،چارچوب

تجزیه و تحلیل ،استخراج اطالعات معنیدار از آن را به

پردازش توزیع شده به نام نگاشت کاهش

یک چالش تبدیل کرده است .با در نظر گرفتن این مهم

) (MapReduceاست ،که الگوریتمهای نگاشت کاهش

که مقدار داده تولید و ذخیره شده توسط شرکتهای

را به صورت موازی و توزیع شده با عملکرد باال پردازش

اینترنتی ،شرکتها و دولتها رو به افزایش است ،و با

میکند.

توجه به پیشبینیها در سالهای آینده ،بایستی رشد

الهام بخش معماری  ، HDFSسیستم فایل گوگل یا

افزایش آن به صورتنمایی حفظ شود.

GFSبوده و نگاشت کاهش براساس مقالهای تحت

سیستمهای ذخیره سازی سنتی مانند پایگاه دادههای

عنوان «نگاشت کاهش :پردازش ساده دادهها در خوشه

رابطهای و سیستمهای فایل ،به اندازه کافی مقیاسپذیر

های بزرگ» که در سال  2004م .توسط آقایان جفری

برای مدیریت مجموعه داده رو به افزایش نیستند .این

دین و سانجی گماوات  1از شرکت گوگل ارائه شد[،]1

افزایش به نوع جدیدی از سیستمها نیاز دارد که عالوه

طراحی شده است .

بر این که بتواند با قابلیت اعتماد مناسب ،حجم انبوهی
از دادهها را روی بیش از یک خوشه ذخیره کنند،

از آنجایی که اجرای سریع یک کار در هادوپ ،متأثر از

بایستی روشی برای تجزیه و تحلیل دادههای به صورت

زمانبندی کارها و محلی بودن دادهها است؛ در این

موازی نیز ارائه کنند.

مقاله سعی بر آن است روشی برای محلی کردن دادهها
ارائه گردد .با این توضیح که هادوپ برای ذخیره یک

امروزه یکی از سیستمهایی که عالقهمندان زیادی در

فایل ،آن را به بالکهایی (پیشفرض  24مگابایتی)

دولتها ،شرکتهای بزرگ و موسسات تحقیقاتی پیدا

تقسیم و با فاکتور تکرار سه بر روی گرههای خوشه

کرده است ،هادوپ است .هادوپ؛ سیستم متن باز و

توزیع و ذخیره میکند .آن گاه فرض میکند تمام منابع

شناخته شدهای است که توسط شرکت آپاچی  4برای

پردازشی یکسان هستند و وظایف دادههای محلی خود

ذخیره سازی و پردازش دادههای بزرگ در سال 2002

را دارند ،به همین دلیل سیاست خاصی در مورد انتخاب

م 1331( .ش ).ارائه شد.

گره اعمال نمیکند .در صورتی که اگر گرهها نا همگن

طراح این سیستم شخصی به نام ، Doug Cuttingنام

باشند ،متوسط زمان اجرا از یک گره به گره دیگر

هادوپ را بر اساس اسم فیل عروسکی پسرش انتخاب

متفاوت خواهد بود ،به ویژه وقتی که داده محلی نباشد.

کرد .هادوپ شامل دو بخش اصلی است :نخست سیستم

حال در این تحقیق روشی به کار برده میشود تا

فایل توزیع شده به عنوان سیستم فایل توزیع شده

بالکهای دادهای بر اساس میانگین وزنی گرهها و نوع

هادوپ ،یا  HDFSکه با اطمینان باال ،پهنای باند زیاد و

Apache Software Foundation
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کارها توزیع شود؛ بدان هدف که متوسط زمان اجرا،

- 5-3پشته تكنولوژي هادوپ

محلی بودن و توازن بار ،را در سیستم افزایش داد.

هسته هادوپ از دو بخش « »HDFSسیستم فایل توزیع
شده برای ذخیره مجموعه دادههای بزرگ ،در خوشهای

- 2تعریفBigData

از یک کامپیوتر تا هزاران کامپیوتر ،و «»MapReduce

ارزش داده بزرگ در توانایی ما برای استخراج بینش و

یک مدل برنامهنویسی توزیع شده برای محاسبات توزیع

تصمیم گیری بهتر نهفته است]2[ .

شده سریع روی مقدار زیادی داده تشکیل شده است.

 BigData -5-2چيست و چرا اهميت دارد؟

در ورژن جدید هادوپ ،یک بخش جدید به هسته

از نظر لغوی « »BigDataبه معنای «داده بزرگ» ،و

سیستم هادوپ به نام « »YRANـ جهت مدیریت زمان
بندی توزیع شده ـ اضافه شده است .فایل سیستم

اصطالحی است که به مجموعهای از دادههایی اطالق

« »HDFSمحدود به نگاشت کاهش نمیشود و بسته به

میشود که مدیریت ،کنترل و پردازش آنها فراتر از

نوع استفاده از هادوپ سیستمهای دیگری در کنار

توانایی ابزارهای نرمافزاری در یک زمان قابل تحمل و

هادوپ طراحی شده است که در مجموع پشته

مورد انتظار است .در تعریفی دیگر میتوان آن را

تکنولوژی هادوپ را تشکیل میدهند (شکل .)1

اصطالحی نامید که رشد و در دسترس بودن داده ،چه
ساختارمند و چه غیرساختارمند ،را توصیف میکند .به
عبارت دیگر در داده بزرگ به طور عموم با دادههایی سر
و کار داریم که حجم آنها بیشتر از ظرفیت نرم
افزارهای مدیریت پایگاه داده موجود و یا برنامههای
کاربردی سنتی پردازش داده است .بنابراین ،فرآیند

)شکل  :( 1پشته تکنولوژی هادوپ [ ]3

تحلیل ،فرآیندی مشکل و نیازمند نرمافزارهایی است که

](Figure -1): Hadoop technology stack [1

به صورت موازی در حال کار بر روی دهها ،صدها و یا
حتی هزاران سرور باشند .چالشهای مهم نیز شامل:

- 2-3معماري HDSF

استخراج ،گزینش داده ،ذخیرهسازی ،جستجو ،اشتراک،

وقتی که حجم یک مجموعه داده از ظرفیت ذخیره

انتقال ،آنالیز و بصریسازی است.

سازی یک ماشین فیزیکی بیشتر باشد ،الزم است آن

 - 3هادوپ

روی چندین ماشین مجزا تقسیم شود .فایل سیستمی
که ذخیره سازی روی ماشینهای یک شبکه را مدیریت

هادوپ یک چارچوب ،نرمافزار متن باز ،برنامه نویسی

میکند ،سیستم فایل توزیع شده نامیده میشود.

شده بر پایه جاوا است که برای پردازش مجموعه

« »HDFSسیستم فایل توزیع شده هادوپ است و برای

دادههای بزرگ ،توزیع شده در محیط توزیع شده

ذخیره سازی فایلهای خیلی بزرگ بر اساس الگوی

محاسباتی توسط بنیاد نرمافزاری آپاچی طراحی شده

دسترسی جریانی

است.
00

به دادهها روی خوشهای

از
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ماشینهای مناسب و معمولی طراحی شده است.

یا  123مگابایتی تقسیم و این بخشهای را روی صدها

معماری  HDFSبراساس  Master/Slaveاست ،که در

سرور یک خوشه توسط سیستم فایل توزیع شده

آن  Masterگره اصلی یا ارباب ،به اسم گره نام

HDFSخود ذخیره نموده و عالوه بر آن برای باال بردن

( )NameNodeو تعدادی گره  Salveیا کارگر ،که گره

ضریب اطمینان و در دسترس بودن دادهها ،هر کدام از

داده ( )DataNodeنامیده میشوند .گره نام مسئولیت

بخشها را روی سه ماشین ذخیره میکند .این روش

نگهداری سیستم فایل و مدیریت گرههای داده را به

ضمن آن که باعث میشود نیازی به پشتیبانگیری

عهده دارد .از آنجایی که اگر گره نام در حال اجرا خراب

معمول مانند روش  RAIDاز دادهها نباشد ،میزان

شود ،تمامی فایلها و بالکها غیرقابل دسترس میشوند

دسترس بودن دادهها را نیز افزایش میدهد .روش

و هیچ راهی برای بازیابی آنها از گرههای کارگر

انتخاب سه ماشین برای ذخیره سه نسخه از بالک بدین

نمیباشد ،به همین دلیل یک گره دیگر به نام گره نام

صورت است].[3-9

ثانویه ( )Secondary Namenodeوجود دارد،

هنگام ذخیره اولین نسخه بالک  HDFSبررسی میکند
اگر گرهای که میخواهد فایلی را در خوشه ذخیره کند،
خود عضوی از خوشه هادوپ باشد ،بالک در همان گره
ذخیره میشود .در غیر این صورت گرهای از خوشه به
صورت تصادفی انتخاب میشود.
• ذخیره دومین نسخه از بالک در گرهای از رک
دیگری که به صورت تصادفی خارج از رک

شکل  : 2معماری ]4 [ HDFS

محلی

](Figure -2): HDFS Architecture [4

گره اول انتخاب میشود ،صورت

میگیرد.

که مسئولیت نگهداری یک کپی از سیستم فایل توزیع

• برای ذخیره سومین نسخه یک گره دیگر در

شده را به عهده دارد .شکل ( )2معماری  HDFSرا

رک نسخه دوم انتخاب میشود.

نمایش می دهد.

• در هر گره فقط یک کپی از هر بالک باید

-3-3سياست پيش فرض جاي گذاري داده

ذخیره شود.

(بالکها)

هادوپ یک ابزار برای متعادل کردن فضای خوشه و

در هادوپ عملکرد برنامههای نگاشت کاهش تا حد

گرهها دارد که بعد از اجرای آن هنگام اضافه کردن یک

زیادی وابسته به این است که چگونه دادهها در سیستم

گره جدید یا حذف بالک ،فضای هر گره را بر اساس

فایل توزیع شده هادوپHDFS ،ذخیره میشوند .در

فضای خالی کل خوشه متوازن میکند].[2, 1

حالت پیش فرض به این شکل است که هادوپ یک

به گفته بسیاری از محققان این سیاست جایگذاری

مجموعه داده با حجم زیاد را به بخشهای مساوی 24

بالکهای داده در شرایطی دارای کارایی ،به ویژه در
01
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خوشه ناهمگن مناسب نسیت .جیونگ زی در []7

توزیع بین گرهها میشوند .زیرا انتقال داده از یک گره

آورده است« :در یک خوشه ناهمگن که هر گره دارای

به گره دیگر غیر ضروری است .اما در یک محیط

یک دیسک محلی میباشد ،برای افزایش کارایی اجرای

ناهمگن که گرهها ظرفیت اجرا و هارد دیسک یکسان

نگاشت کاهش بهتر این است فرآیند نگاشت یا کاهش

ندارد ،اعمال استراتژی پیشفرض هادوپ باعث میشود،

توسط گره نام به گرهای واگذار شود که در آن دادهها

گرهای که ظرفیت اجرای باالتری دارد وظیفه را سریعتر

محلی هستند .در صورتی که دادهها محلی نباشند،

از گرهای که ظرفیت اجرای پایینتر دارد به اتمام رساند،

دادهها باید از طریق ارتباطات بین شبکهای به گره

و بعد از آن که دادههای محلی پردازش شدند ،شروع به

پردازش کننده انتقال یابند .انتقال حجم زیادی از

پردازش دادههای غیر محلی کند .از آنجا که ممکن است

دادهها باعث به وجود آمدن ازدحام و ترافیک زیاد در

بلوک دادهی پردازش نشده در گرهای است با ظرفیت

شبکه و پایین آمدن کارآیی سیستم خواهد شد .در

پردازش کمتر باشد ،یک سربار اضافی برای انتقال بلوک

خوشههای ناهمگن ،ظرفیت پردازشی هر گره متفاوت

داده از گره کند به گره سریعتر به وجود میآید؛ بنابراین

است .یک گره با سرعت پردازشی باال تسکهای

عملکرد سیستم هادوپ پائین میآید».

بیشتری را روی دادههای محلی خود نسبت به همتایش
که سرعت پردازش کمتری را دارد به اتمام میرساند.
بعد از این که گره سریعتر دادههای محلی خود را

- 4-3كارهاي انجام شده

پردازش کرد ،برای پشیبانی از بار اشتراکی باید دادههای

 Xieو همکارانش [ ]7در مقالهای تحت عنوان «بهبود

پردازش نشده گرههای کندتر را به دیسک محلی خود

عملکرد نگاشت کاهش از طریق قراردادن داده در خوشه

انتقال داده و پردازش نماید .در صورتی که حجم

ناهمگن هادوپ» روشی برای جانمایی بالکها ارائه

دادههای انتقالی به دلیل بار اشتراکی زیاد شود ،بار

دادهاند .آنها معتقدند« :برای افزایش کارآیی سیستم

اضافه ناشی از انتقال دادههای پردازش نشده از گرههای

هادوپ در خوشه ناهمگن ،باید انتقال داده از گره کندتر

کندتر به گرههای سریعتر خود مشکلی برای کارآیی

به گره سریعتر را به حداقل رساند .به نظر میرسد بتوان

سیستم هادوپ به وجود میآورد».

با طرح توزیع دادهها در سراسر گرههای یک خوشه

چیاوی لی در [ ]10آورده است« :در معماری هادوپ،

ناهمگن بر مبنای نرخ محاسباتی ،به هدف رسید و

محلی بودن دادهها یکی از عوامل مهم و مؤثر بر عملکرد

حرکت دادهها را کاهش داد؛ اگر تعداد قطعات فایل

هادوپ است .در یک محیط ناهمگن ،دادههای مورد

تقسیم شده ،روی دیسک یک گره بر اساس ظرفیت

نیاز برای اجرای وظایف اغلب غیر محلی هستند که این

محاسباتی آن گره قرار دهیم».

بر کارایی هادوپ اثر میگذارد .در محیط پیش فرض

در روش مطرح شده مذکور ،دو الگوریتم پیاده سازی و

هادوپ ،گرههای یک خوشه همگن همه دارای قابلیت

با هم روی  HDFSسیستم هادوپ اعمال میشود .اولین

پردازش و ظرفیت هارد دیسک یکسان هستند و

الگوریتم قطعات فایل را روی خوشه هادوپ توزیع

بلوکهای داده برای تعادل بار در هادوپ به طور یکسان

میکند .دومین الگوریتم سازماندهی مجدد قطعات فایل
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برای حل مشکل انحراف دادهها ناشی از اوالً اضافه شدن

پایه میانگین مدت زمان اجرای یک وظیفه ساده در یک

یک گره محاسباتی جدید به خوشه ،دوماً اضافه شدن

گره محاسبه میشود .در این فاز هنگام نوشتن داده در

داده جدید به یک فایل که از قبل موجود بوده است.

 ، HDFSگره نام اول جدول نسبت را چک ،و تعیین

الگوریتم اول فایل ورودی را به تعدادی قطعه یک اندازه

میکند چه نوع کاری از این دادهها استفاده میکند .در

تقسیم میکند ،سپس قطعات را بین گرههای

صورتی که در این جدول اطالعاتی از این نوع کار باشد،

محاسباتی خوشه بر اساس سرعت پردازش توزیع

دادهها بر اساس ظرفیت محاسباتی مشخص شده هر

میکند .در مقاسیه گره با کارآیی پایین ،گره با کارآیی

گره دادهها را توزیع میکند .در غیر این صورت ،دادهها

باالتر ،تعداد بیشری از قطعات فایل ورودی در آن ذخیره

به نسبت مساوی بین گرهها خوشه توزیع و یک رکورد

میشود .به طوری که همه گرههای در زمان یکسان کار

در مورد کار جدید با ظرفیت محاسباتی  1برای هر گره

پردازش دادههای محلی خود را به انجام رسانند.

به جدول اضافه میشود .

مقاله دیگری با عنوان «استراتژی جایگذاری پویا

فاز دوم از زمانی که یک کار برای اجرا شروع میشود،

دادهها در هادوپ از محیط ناهمگن» نوشته لی و

آغاز و به محض شروع کار ،هر گره اولین دسته وظایف

همکارانش ارائه شده است[ .]10در روش آنها،

خود را دریافت میکند .وقتی که اجرای وظیفه در گره

بالکهای داده را با توجه قدرت اجرای هر گره اختصاص

داده خاتمه یافت ،هر گره داده مدت زمان اجرا را به گره

داده میشود .در خوشه ناهمگن ظرفیت محاسباتی

نام اعالم میکند .گره نام مدت زمان اجرا ارسالی را با

گرهها یکسان نیست .به عالوه برای هر نوع کار هم ،نرخ

نسبت ظرفیت محاسباتی هر گره در جدول نسبت

ظرفیت محاسباتی گرهها هم متفاوت است .بنابراین

مقایسه میکند ،اگر برابر بود دیگر بالکی ارسال

جایگذاری پویا دادهها با در نظر گرفتن نوع کارها

نمیشود .ولی در صورتی که متفاوت بود ،بالکها با

جایگذاری بالکها را تنظیم و توزیع میکند .

توجه به نسبت محاسباتی جدید که توسط گره نام
محاسبه شده ،ارسال و در پایان اجرای کار جدول نسبت

استراتژی آنها در دو فاز اصلی طراحی شده است :فاز

اصالح میشود.

اول هنگامی اجرا میشود که میخواهد دادهای در
 HDFSنوشته شود .فاز دوم وقتی که کار پردازش

سومین مقاله مورد بررسی که در خصوص جایگذاری

میشود .در فاز اول هنگامی که هادوپ اجرا میشود،

بالکهای داده بحث میکند ،با عنوان «قراردادن پویای

یک جدول به نام جدول نرخ در گره نام ایجاد میشود

دادها برای هادوپ با استفاده از الگوی زمان واقعی

و از آن برای تعیین نسبت بالکهای اختصاصی به گره،

دسترسی» نوشته پونتوتم و کمار  2است].[3

موقع نوشتن بالکهای داده در  HDFSاستفاده

آنها بیان کردند ،طرح هادوپ پیش فرض هادوپ برای

میشود .در این جدول نوع کار و نسبت ظرفیت

انتخاب گره داده و ذخیره نسخههای بالک داده بدون

محاسباتی هر گره ثبت میشود .ظرفیت محاسباتی بر

Viju P Poonthottam & Madhu Kumar

در نظر گرفتن وضعیت زمان واقعی ،کمبودهایی دارد.
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طرح آنان روی انتخاب گرههایی که به کاربر نزدیکتر

چگونگی زمانبندی وظایف از اهمیت ویژهای برخوردار

باشد بر اساس مسئله مکان یابی امکانات  ،مقاله []11

است .نحوه توزیع بالکها برای زمانبندی بهتر و

با این پیش فرض که فقط  2نسخه از بالک داده به طور

افزایش قابلیت اطمینان و در دسترسپذیری اهمیت

جداگانه روی  2تا گره داده قرار گیرد ،پیاده سازی

دارد.

کردند .در این طرح برای پیدا کردن گرهای که

- 5-4سياست جدید جانمایی بالکها

نزدیکترین فاصله به کاربر داشته باشد ،از گراف
) G(V,Eکه مشخص کننده ترافیک شبکه است

همان طور که گفته شد ،سیاست پیشفرض هادوپ

استفاده شده است .گراف  Gبه وسیله ماتریس مسافت

برای جانمایی بالکهای داده ،قرار دادن یک نسخه از

) D=d(x,yکه در آن  x,yVو  dزمان واقعی دسترسی

بالک در رک محلی و دو نسخه در رک دیگر است .هدف

از گره  xبه گره  yاست نمایش داده میشود .در این

این تحقیق ،تغییر این سیاست نیست ،بلکه مد نظر،

ماتریس  dبا استفاده از دستور  pingاین محاسبه

مدیریت کردن انتخاب گره برای ذخیره سازی بالک

میشود و در ماتریس مسافت  Dقرار میگیرد .البته

است .با این توضیح ،چون در سیستم هادوپ ،فرض

مسئله کالسیک مکان یابی امکانات  9میتواند به یک

میشود محیط همگن است ،گرهها به صورت تصادفی

مسئله بهینه سازی روی ماتریس مسافت تبدیل شود .و

برای ذخیره بالکها انتخاب میشوند ،در راستا این

راه حل آن ،تعریف راس مرکزی ) C(xاست ،بدین

پژوهش قصد داریم ،در دو بخش روشی ارائه دهیم تا

صورت:

اوالً تعداد رونوشتها محدود نشود و انتخاب گرهها را
)(1

براساس ظرفیت پردازش و تعداد رونوشت بالکها

}) 𝐺(𝜌 = )𝑥( 𝑒|𝑉 ∈ 𝑥{ = )𝑥( 𝐶
𝑉 ∈ 𝑦 𝜌(𝑥) = max 𝑑 (𝑥, 𝑦) ,
)𝑉 ∈ 𝑥 𝜌(𝐺) = min(𝑒(𝑥) ,

هدفمند نمائیم .ثانیاً بر اساس نوع کارها معیار ارزیابی
دیگری ارائه خواهیم کرد.

دو ایراد مهم به روش آنان وارد است؛ نخست این که

 -2-4پيش فرضها

تعداد نسخههای بالک را به  2محدود کردهاند ،و این

• محیط ناهمگن

امر قابلیت دسترسپذیری را کاهش میدهد.

 -4الگوریتم جانمایی بالکها (پيشنهادي)

در این تحقیق فرض بر این است که خوشه ناهمگن
است ،یعنی گرهها از نظر ظرفیت پردازش و حجم

با توجه به مطالب ارائه شده ،مشاهده میشود ،سیستم

ذخیره سازی متفاوت هستند .در صورتی که خوشه

هادوپ ،یک خوشه محاسباتی است .و هدف اساسی

همگن باشد ،تفاوتی ندارد که بالک داده روی کدام گره

استفاده از قدرت پردازش سیستمهای موجود و منابع

ذخیره شود .فقط باید تعداد بالکهای ذخیره شده روی

ذخیره سازی در آن برای حل مسائل پیچیده و زمانبر

گرههای مختلف متناسب باشد تا برنامههای نگاشت و

است .لذا برای رسیدن به این هدف و استفاده از حداکثر

همچنین کاهش در یک زمان خاتمه یابند .دلیل دیگر

منابع موجود در خوشه ،نحوه توزیع بالک دادهها و
Facility location problem
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انتخاب این پیش فرض این است که در کشور ما شرکت

مدیریت هدفمند انتخاب گره هنگام ذخیره سازی بالک

یا مراکز تحقیقاتی که بتوانند خوشهای با چند صد گره

داده ،افزایش لوکالیتی ،کاهش ترافیک شبکه ناشی از

از یک نوع ماشین ایجاد کنند وجود ندارد و این تحقیق

انتقال بالکها به گرههای سریعتر را باعث خواهد شد،

کمک میکند تا بتوان کارایی خوشههای ناهمگن را

و در نهایت زمان اجرای برنامههای نگاشت کاهش را

افزایش داد.

پائین میآورد .برای انجام آن ظرفیت محاسباتی ،هر
گره را محاسبه نموده و متناسب با ظرفیت محاسباتی

• تعداد نسخههای بالک

هر گره ،بالکها را به گرهها انتقال میدهیم .با این دید

در مقاله [ ]7تعداد نسخههای بالک را از عدد پیش

که ،گرههایی که ظرفیت محاسباتی بیشتری دارند سهم

فرض  3به  2کاهش داده و در مقاله [ ]10هم هنگام

بیشتری از بخشهای یک فایل ورودی را دریافت کنند.

پیادهسازی الگوریتم ،روشی برای مدیریت کردن محل

برای بدست آوردن ظرفیت پردازشی هر گره ،یک کار

ذخیرهسازی دیگر نسخههای ارائه نداده است .در

مشخص مثالً نگاشت کاهش «جستجو» را با یک بالک

محیطهای ناهمگن تعداد نسخهها بیشتر اهمیت دارد،

داده یکسان به هر گره در خوشه انتقال میدهیم و زمان

برای مثال اگر در یک سازمان از سیستمهای کارمندان

اجرای آن را به عنوان ظرفیت پردازشی گره در نظر

برای انجام پردازشهای دادههای بزرگ استفاده شود و

میگیریم .البته بهتر است این برنامه نگاشت کاهش

تعداد نسخهها را به  1تغییر دهیم ،خاموش بودن حتی

شامل الگوریتمی باشد که به نحوی مناسب بخشهای

یک سیستم به هر دلیلی مانع از انجام اجرای برنامه

مختلف گره مانند :حافظه ،پردازنده و دیسک را مورد

نگاشت کاهش خواهد شد .اما در این تحقیق با اذعان

آزمایش قرار دهد.

به این امر که ما قصد تغییر یا ثابت نگه داشتن عدد

فایل به نام

پیش فرض  3برای تعداد نسخههای بالک را نداریم و

برای پیاده سازی این روش ،یک

مسئولیت تغییر را بر عهده مدیر سیستم میگذاریم ،تا

 NodeStateدر گره نام سیستم هادوپ ایجاد کرده و

بر اساس محیط عملیاتی و نوع سیستمهای موجود در

در آن اطالعاتی شامل نام گره و ظرفیت محاسباتی آن

آن نسبت به تغییر آن تصمیم بگیرد .ولی باید بدانیم

را ذخیره میکنیم.

اگر تعداد نسخهها از عدد پیش فرض  3کمتر شود،

(Table-1): Sample NodeState file

قابلیت اعتماد و دسترس پذیری را کاهش مییابد .از

جدول  : 5نمونه فایل NodeState

طرف دیگر اگر افزایش یابد ،فضای ذخیره سازی
بیشتری برای ذخیره سازی نسخههای چهارم به بعد
نیاز است.

)RAM-(GB

)CPU-(Core

Rate Compute

6
5
8
1

4
2
7
1

5.3
2
4
1

Node#
DN1
DN2
DN3
DN4

برای به روز آوری اطالعات فایل ( NodeStateجدول

 -3-4پياده سازي

 )1وقتی که گره به خوشه محاسباتی اضافه شد ،یک

 -5-3-4بخش اول

بالک با برنامه نگاشت کاهش مشخص برای اجرا به آن
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گره ارسال میشود و سپس مدت زمان اجرای کار را به

ظرفیت پردازشی هر گره با الگوریتم  k-meansکه در

عنوان ظرفیت محاسباتی آن گره ذخیره مینماییم .در

آن  kبرابر تعداد رونوشتهای بالک  -برای مثال -3

صورت جدا شدن یک گره از خوشه اطالعات آن را از

دسته بندی میکنیم (شکل  .)3سه دسته به شکل زیر

جدول فوق حذف میکنیم تا محاسبه طرفیت پردازش

بدست میآید.

کل خوشه دقیقتر محاسبه شود .حال با استفاده از
الگوریتم خوشهبندی  ، k-meansکه در آن مقدار k

})𝐶1 = {( 𝐷𝑁1 , 4) , ( 𝐷𝑁2 , 3.5
})𝐶2 = {(𝐷𝑁3 , 2
})𝐶3 = {(𝐷𝑁4 , 1

)(3

برابر تعداد نسخهها بالک است ،گرهها را بر اساس
ظرفیت محاسباتی آنها دسته بندی میکنیم .
)  𝑁(𝑖 :1..Replicaنمایش هر کدام از دسته ها بعداز
اجرای الگوریتم  k-meanو )𝑗 𝑛(𝑖,گره  jام در دسته
 iام اســــت .و بــه عـلــت ایـنـکــه الـگـوریـتم
 k-meanیک الگوریتم خوشـه بندی انحصاری است،
هر گره فقط در یک دســته قرار دارد ،همچنین داریم
که:

𝑁3

𝑁2

خوشه بندی گره ها

بالک

دو نسخه دیگر

𝑛𝑎 ,𝑖 < 𝑛𝑏,𝑗 :
)(2

𝑁1

بالک های فایل ورودی

𝑏𝑁 ∈ 𝑗𝑖𝑓 𝑎 < 𝑏 , ∀𝑛𝑎,𝑖 ∈ 𝑁𝑎 ⋀ ∀𝑛𝑏,
( شکل  :)3نمای کلی روش پیشنهادی

چون تعداد دسته های ایجاد شده بر اساس تعداد نسخه

(Figure -3): O verview of the proposed method

های بالک است ،هنگام ذخیره کردن یک فایل ،بعد از

تعداد بالکهای چاکهای مورد نیاز برای ذخیره بالک

تقسیم به بالکها یکسان ـ مثالً  24مگابایتی ـ متناظر

های فایل برابر با ⌉ = 10

با هر کدام از نسخهها ،یک دسته را انتخاب و بالک مورد

150
16

⌈ است .حال رونوشت

اول بالکها را در دسته  C1ذخیره میشود،

نظر را به گرهای از این دسته ارسال میکنیم .در این

به

مرحله هم تعداد بالکهای ذخیره شده روی یک گره بر

این

نحوه

گره

DN1

4
 10 × [4+3.5بالک و گره  DN2تعداد
]=6

اساس ظرفیت پردازشی آن گره در آن دسته محاسبه

تعداد
× 10

3.5
 [4+3.5بالک ذخیره میشود .و به همین ترتیب
]=4

میشود.

یک رونوشت دوم و سوم ،هر کدام از این  10بالک ،روی

الگوریتم ( )1مراحل مختلف این روش جانمایی بالک را

 DN3و  DN4قرار میگیرد.

نشان میدهد .برای شرح این الگوریتم فرض کنیم می

نکته مهم در این روش این است که اگر تعداد رونوشت

خواهیم یک فایل  110مگابایتی را روی خوشهای که

ها برابر یک فرض شود ،در هنگام دسته بندی گرهها،

مشخصات گرههای آن در جدول ( )1آمده است ،با

فقط یک دسته به وجود میآید .و در نتیجه اجرای این

اندازه بالک  4مگابایتی ذخیره کنیم .ابتدا فایل
 NodeStateرا خوانده و گرههای خوشه را بر اساس
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الگوریتم مشابه الگوریتم چیا وی لی در مقاله []10

باعث کاهش زمان پاسخگویی برای کارهای

خواهد شد.

سبک تر خواهد شد .در حالیکه بیشترین تعداد
اجرا را دارند.

با استفاده از الگوریتم فوق هم میشود ،هر الگوریتم



جایگذاری بالکها را که در آن تعداد نسخههای بالک

نوع سیستم دسترسی به فایلها در HDFS

یک بار نوشتن و چندین بار خواندن است.

نادیده انگاشته شده را ارتقاء بخشید.

یعنی در هادوپ فایلهای ذخیره شده قابل

 -2-3-4بخش دوم

تغییر نیستند[.]12


در بررسی چند مقاله مطرح شده در بخش کارهای انجام

بالکهای دادهی جدید را فقط میتوان به
انتهای یک فایل اضافه کرد[.]13

شده ،به این نتیجه میرسیم؛ تاکید تمامی آنها به نوع
کار به عنوان عامل تاثیرگذار بر سرعت اجرا کار روی

(شکل  : )4متفاوت بودن اندازه بالک و تعداد رونوشتهای

یک گره است .و ظرفیت محاسباتی یک گره را نیز بر

(Figure-4): Different size of block and number of replications

اساس سرعت اجرای نوع کارها به دست میآورند .چنان
که در مقاله [ ]7حتی از میانگین زمان اجرای دو برنامه
جستجو و شمارش کلمات در آزمایشها استفاده شده
است .اما تفاوت سرعت اجرای کارهای مختلف در یک
خوشه ناشی از مرتبه اجرایی الگوریتم کارها ،آرایش

از بندهای فوق به این نتیجه میرسیم که روی یک فایل

دادهی ورودی ،حجم دادهها و سخت افزار است .و با

ورودی یک کار یا چندین نوع کار ،ممکن است بارها

توجه به بندهای زیر این معیار مناسبی جهت اولویت

اعمال شود .برای مثال الگوریتم نگاشت کاهش مربوط

دادن به نوع کار نیست.

به پیداکردن دوستان مشترک در فیس بوک ،بارها در



بازههای زمانی مختلفی اجرا میشود .در نتیجه در ادامه

در هادوپ اندازه بالک ،یک مقدار ثابت نیست

ما میخواهیم با استفاده از ظرفیت پردازش گرهها ،با

(شکل  .)4زیرا هنگام ذخیره کردن یک فایل

ارائه مقیاسی به نام تعداد اجرای نوع کار ،انتخاب یک

میتوان اندازه بالک را به دلخواه انتخاب نمود.

گره برای اجرای کار را مدیریت نمائیم .پس به مرتبهی

پس یک نوع کار میتواند روی دادههایی با

اجرای نوع کارها ،اولویت میدهیم .برای بدست آوردن

حجمهای متفاوت اعمال شود.


معیاری برای این اولویت این نکته حائز اهمیت است،

الگوریتم نوع کار  Aممکن است پیچیدگی

که یک نوع کار در یک بازه زمانی ممکن است تعداد

زمانی بیشتری نسبت به نوع کار  Bداشته

مرتبه اجرای زیادی داشته باشد ولی در زمانی دیگر به

باشد .ولی در یک بازه زمانی مشخص امکان

ندرت یا اصالً اجرا نشود .و این بر اولویت دهی به نوع

دارد کار  Bبیشتر از  Aاجرا شود .و انتقال داده-

کارها بر اساس تعداد اجرای آن اثر میگذارد .به همین

های کار  Aبه گرههای سریع باعث میشود کار

دلیل اولویت دادن به تعداد اجرا را باید در یک بازه

 Bهمیشه روی گرههای کند اجرا شود و این
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زمانی مشخص بررسی نمائیم .این بازه زمانی (روزانه،

فایل را دارند .کارها را هم به سه دسته براساس اولویت

هفتگی ،ماهانه و غیره) در محیطهای عملیاتی مختلف

محاسبه شده در جدول ( )2تقسیم میکنیم .حال

می تواند متفاوت باشد.

زمانبندکار  3هنگام انتخاب گره برای اجرا متناسب با
اولویت هر کار ،گره مناسب را از دسته مربوطه انتخاب

برای پیاده سازی این روش یک فایل به نام JobRepeat

خواهدکرد .بدین ترتیب گره هایی که ظرفیت پردازشی

در گره نام سیستم هادوپ ایجاد میکنیم .این فایل

سریعتری دارند کارها با اولویت باالتر و گرهها با ظرفیت

شامل اطالعاتی در مورد نوع کار و تعداد اجرای نوع کار

پردازشی کمتر کارها با اولویت کمتر را اجرا خواهند

در بازه زمانی گذشته ،و همچنین در بازه زمانی جاری

کرد.

است.

 -1نتيجه گيري

(Table-2): Sample JobRepeat file
جدول  :2نمونه فایل JobRepeat

همان طور که بیان شد ،این روش با استفاده از

Run In Current
Period

Run In Last
Period

Job Type

0

000

Advertisement products

نسخههای دیگر بالک ،دادهها را تقریباً به صورت

0

020

Data analytics

یکنواخت روی خوشه ذخیره میکند .در الگوریتم ارائه

0

000

Advertisement targeting

شده در صورتی که تعداد نسخه بالک سه باشد ،به دلیل

0

202

Search ranking

0

20

Yahoo! Mail anti-spam

خوشهبندی بر اساس ظرفیت پردازش ،سه دسته

0

040

User interest prediction

سیستم از هم تفکیک میشوند:
دسته اول شامل کامپیوترهای سریع .دسته دوم دارای

برای به روزآوری دادههای این فایل به محض ورود یک

سیستمها با قدرت پردازش متوسط و دسته سوم شامل

کار جدید ،تعداد اجرا در بازه زمانی جاری را افزایش

سیستمهای کند میباشند .روی هرکدام از دستهها یک

میدهیم و بعداز سپری شدن بازه زمانی دادههای ستون

کپی از بالکهای فایل ورودی ذخیره میشود .در

“ ”Run In Current Periodرا به ستون “ Run In Last

صورتی که چندین کار به صورت هم زمان هم اجرا

 ”Periodانتقال میدهیم و تعداد اجرا در بازه زمانی

شوند ،با استفاده از الگوریتم زمانبندی مناسب –

جاری را صفر میکنیم .و با استفاده از دادههای ستون

الگوریتم بخش دوم  -میتوان سرعت اجرای برنامههای

تعداد اجرا در بازه زمانی گذشته اولویت نوع کارها را

نگاشت کاهش را افزایش داد.

بررسی میکنیم.
براساس الگوریتم ارائه شده در بخش قبل تعداد رونوشت
بالکها را عدد پیش فرض سه قرار داده میشود ،پس
سه دسته گره با ظرفیت پردازشی باال ،متوسط و کم
خواهیم داشت که هر دسته یک نسخه از بالکهای یک
Task scheduling process.
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