در ] [3یک ا گوریتم تکرارداده مرکزی ایستا پیشرنهاد شردهاسرت .ایرن
مدل  pتا مکان برای مکاندهی تکرارهای یک داده پیدا میکند ،بره گونرهای
که فاصلهی درخواستها از سایت درخواستدهنده تا سایت سیستم که حراوی
این دادهها است ،حداقل شود.
به طور مشابه در ] [7هم با انتخاب مرکزدادههای با بیشرترین فرکرانس
دسترسی برای مکاندهی هر داده ،باعث کاهش زمان پاسخ میشود.
در ] [15یک ا گوریتم تکرارداده ابری توزیعشردهی پویرا تحرت عنروان
 CDRMپیشنهاد شردهاسرت CDRM .برر روی سرکوی  HDFSطراحری
شدهاست .مکاندهی دادهها بر اسراس تغییرر برارکراری و ظرفیرت گررههرای
ذخیرهسازی صورت میگیرد .کمینه ت داد تکرارهرا بررای هرر داده برر اسراس
دسترسپایری مورد نیاز ت یین میشود.
در ] [6روشی تحرت عنروان  CRMSبرا سره هردف کراهش مصررف
پهنایباند داخلی ،ایجاد توازن بین مصرف فضا در گرههای خوشه و کم کردن
سربار خوشه ،یک مدل برای رصد کردن رابطهی برین احتمرال دسترسری بره
بلوک داده و مکان داده ،و ترافیک شبکه پیشنهاد شردهاسرت .برر اسراس ایرن
مدل ،مسأ هی مکاندهی داده به عنوان مسأ هی بهینرهسرازی  0و  1فرمو ره
شدهاست .آزمایشها بر روی یک خوشهی شبیه  HDFSانجام گرفتهاسرت و
نتایآ نشان میدهد که این روش مصرف پهنایباند داخلی را کاهش میدهرد؛
در حا ی که مصرف فضای ذخیرهسازی در خوشه متوازن میماند.
در ] [13یک روش تکراردادهی پویا ارائه شردهاسرت کره رابطرهی برین
دسترسپایری و ت داد کپیها را تجزیه و تحلیل کردهاست .با اسرتفاده از یرک
حدآستانه ،داده

هر گره  N kیا در مسیر مسیریابی هست و یا نیست .ی نری احتمرال آن
 Pijk  0,1است .بنابراین ترافیک گره  N kبرای واحرد داده  Fiدر برازه
زمانی  tمطابق رابطهی ( )3محاسبه میشود.
()3

ijk

 c ). p
ik

k x  A jk

N

trikt   max( 0, q ijt 
j 1

که  Cikظرفیت گره  N kاست برای واحد داده  Fiاست .بره م نری ت رداد
درخواستهایی که میتواند در یک دوره پاسخ دهرد .بره منظرور جلروگیری از
شیب تند تغییرات نرخ پرسوجوها ،از تاریخچهی اطالعات استفاده میکنریم و
برای این منظور از فاکتور هموارسازی  αاستفاده میکنریم .بنرابراین میرانگین
ترافیک سیستم برای دوره  tاز طریق رابطهی ( )4به دست میآید.
()4
]trikt   .trik (t 1)  (1   ).trikt ,0    1 ,[11

شکل ( : )2درخواستهای مشتریها در سیستم ذخیرهسازی ابری
جهانی ][11

 -3-3تعیین تعداد تکرار برای هر واحد داده

دسترسپایری سطوحی دارد که از آنجایی که روش مکاندهی ارائهشده
در این مقا ه یک رویکرد مکاندهی بین مرکزدادهای است اا باالترین سرطی
دسترسپایری داده را دارد ].[11
روش پیشنهادی که از یک رفتار ترافیکگرا استفاده میکند ،مرکرزداده-
های با بیشترین ترافیک ایجادشده حاصل از حرکرت درخواسرتهرا در مسریر
مستقیم مسیریابی به سمت مقصد ،را برای مکاندهی دادهها انتخاب میکنرد.
با توجه به شکل ( )2مرکز دادههرای  Dو  Fکره بره طرور تقریبری در مسریر
ضروری بیشتر درخواستها وجود دارند و به مانند گرههای قطب در نظر گرفته
میشوند؛ برای تکرار دادهی موجود در  Aترجیی داده میشوند.

برای ت یین حداقل ت داد تکرارهای هر واحرد داده از حرداقل دسرترسپرایری
مورد نیاز (که در قرارداد سطی سرویس ت یین میشود) استفاده میشود.
()5

],[15

rj

m

i 1

j 1

1   (1) j 1 C mj ( f i )  Aexp ect

که  f iاحتمال شکست و  riهم ت داد تکرارهای واحد است.
همه واحدهای داده باید حداقل به ت دادی که از رابطه ( )5حاصرل مری-
شود ،تکرار شوند .اما با توجه به محبوبیتشان میتوانند بیشتر تکثیر شوند .که
م یار محبوبیت ،حجم ترافیک ایجاد شده برای آن واحد است .اگر این ترافیک
در هر گره از حدآستانه تکرار بیشتر بود باید این داده در آن گرهها تکرار شرود.
ت داد تکرارها از رابطهی ( )6محاسبه میشود.

 -2-3تعیین ترافیک

>

ترافیک با پرسوجو متفاوت است .از آنجایی کره روش پیشرنهادی مبتنری برر
ترافیک هست ،ابتدا مفهوم ترافیک و تفاوت آن با پرسوجو بیران مریشرود و
سپس شیوهی محاسبهی آن برای هر واحد داده بیان میشود.
پرسوجو ،اطالعات درخواستی است که مشتری آن را برای دسترسی به
یک واحد داده خاص میفرستد .این پرسوجو در فرآیند مسیریابی در هر گرره
ترافیکی ایجاد میکند؛ که این ت رافیک بسرته بره فرآینرد مسرریابی مریتوانرد
متفاوت باشد.
منظور از ترافیک ،ترافیک رو به جلو در مسیر مستقیم بره سرمت مقصرد
هست که در گرهها (در اینجا منظور از گره ،یک مرکز داده است) ایجراد مری-
شود؛ و ترافیکی که حاصل از ارسال پرسوجو به گررههرای همسرایه هسرت،
مدنظر نیست .درخواستدهندهی  jبرای دسترسری بره واحرد داده  Fiاز یرک
مسیر میگارد که در تمام گرههای  Aijموجود در این مسیر ،ترافیرک ایجراد

trikt

|

({Nk

of

number

,

r = max (rmin
)} thresholdreplication

()6

 -4-3شرایط مهاجر

و حیف تکرار هر داده

هنگامی که ترافیک یک گره برای داده کمتر از حدآستانه تکرار باشد و آن گره
شامل یک نسخه از آن داده باشد .باید یا آن نسخه را حراف کنرد ،یرا داده بره
مرکزدادهای که به عنوان مقصد انتخاب شده ،مهاجرت کند و یرا در غیرر ایرن
صورت آن را نگه دارد .اگر شرط مهاجرت برقرار بود ،داده بره مقصرد مناسرب
مهاجرت میکند .اگر شرط مهاجرت برقرار نبود ،در صورتی که ت داد تکرارهرا
بیش از ت داد ت یین شده بود ،آن را حاف میکند .در غیر ایرن صرورت داده را
نگه میدارد.
شرط مهاجرت یک داده از مبدأ به مقصد به این صرورت اسرت کره اگرر
اختالف ترافیک مبدأ و مقصد از حدآستانه مهاجرت بیشرتر باشرد ،مهراجرت از
مبدأ به مقصد صورت می گیرد و اگر کمتر باشد مهاجرت انجام نمیشرود .اگرر
شرط رابطهی ( )7برقرار باشد واحد داده  Fiاز گرهی  kبه گرهی ’ kمهراجرت
میکند.
()7
trikt  trikt  threshold migration

میکند .رابطه ( )1نشان میدهد.
]Aij = {Nk |Nk is at the routing path from Ni to Nj} ,[11

()1
مطابق رابطهی ( )2ترافیک او ین گره موجود در مسیر مسریریابی ،برابرر
با پرسوجوی وارد شده به آن است.
()2
],[11
trijjt  qijt
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یک گرهنام و  10تا گرهداده اسرت .همره گررههرا از حرا ظرفیرت رایانشری
یکسان هستند.
داده به بلوکهایی تقسیم میشود (بر اساس  HDFSسایز هر بلوک 64
مگابایت در نظر گرفته میشود).
در طول دورهی شبیهسازی ت دادی پرسوجو برا توزیرع زمرانی پواسرون
روی سیستم توزیع میشرود .مطا رات مت ردد برر روی درخواسرتهای وب و
شبکه های اجتماعی ،استفاده از اصل قانون قدرت که توزیرع پرترو آن را مردل
میکند ،برای توزیع درخواستهای دسترسی روی دادههرا پیشرنهاد مریدهنرد
] .[2از توزیع پرتو که نزدیکترین توزیع بره بارکراری کاربردهرای وب اسرت،
استفاده شدهاست .تنظیمرات آزمرایش در جردول شرماره ( )1آوردهشردهاسرت.
آزمایشها در دو دوره انجام میگیرد .در دورهی اول  00درصد دخواسرتهرا از
سمت مرکزدادهای  J ،Iو  Hمیآیند؛ سپس با یک تغییر شدید در دورهی دوم
 00درصد درخواستها از سمت مرکزدادههای  B ،Aو  Cمیآیند.

 -5-3درخت تصمیمگیری
خوشههای سیستم روش پیشنهادی در هر مرکزداده مبتنی بر  HDFSاسرت.
در هر مرکزداده گرهنام 0ترافیک هر واحرد داده را محاسربه مریکنرد .مو فرهی
مدیر تکرار 9که مو فهی مرکزی اصلی برای تصمیمگیرری تکررارداده در روش
پیشنهادی است ،به صورت دورهای این اطالعات را جمعآوری میکند و بررای
تکرار واحدهای داده در هر یک از این مرکرزدادههرا تصرمیمگیرری مریکنرد.
مرکزدادهها هم از طریق ارتباطاتی که با هم دارنرد و از طریرق گررهداده10هرا،
دستورات مدیر تکرار را اجرا میکنند.
تصمیمگیری بر اساس فلوچارت شکل ( )3انجام میشود.

جدول ( : )1تنظیما
ت داد گرهها در سیستم

< Availability

Aexpect

<

شکل ( : )3فلوچار

شبیهسازی
100

حداقل دسترسپایری داده

 99درصد

ت داد دادههای توزیع شده در سیستم

500

سایز هر داده

 256مگابایت

پهنایباند بین مرکزدادهها

 1024مگابیت بر ثانیه

ت داد بلوکهای داده

2000

حدآستانه تکرار

10

حدآستانه مهاجرت

5

نرخ تو ید درخواست با توزیع پواسون

 30درخواست بر ثانیه

فاکتور هموارسازی ()α

0.2

احتمال خرابی

0.1

دورهی تکرار

 300ثانیه

زمان شبیهسازی

 3000ثانیه

در کارهای مت دد مرتبط انجامشده ،سایر رویکردهای تکرارداده به دف ات
با هم قیاس شدهاند .روش  RFHهم با سه رویکرد موجود تکررارداده مقایسره
شده است و کارایی بهتری ارائه کرده است .اا در این مقا ه نیازی به مقایسره
روش پیشنهادی با سایر رویکردهای تکررارداده دیرده نشرد .برا مقایسره روش
پیشنهادی با روش  RFHو رجوع به مقا هی ] [11میتروان ایرن روش را برا
همه رویکردهای دیگر مورد سنجش قررار داد .بنرابراین در آزمرایشهرا روش
پیشنهادی تنها با روش  RFHمقایسه میشود.

تصمیمگیری تکرارداده

 -4ارزیابی کارایی

 -2-4طول مسیر مراجعه
طول مسیر مراج ه 11م یار بسیار مهمی اسرت کره از آن مریتروان بره عنروان
م یاری برای سنجش زمان پاسخ و مصرف پهنایباند اسرتفاده کررد .در واقرع
میانگین فاصلهی بین مکان درخواستدهندهها تا محل واحد دادهی درخواستی
را نشان میدهد .ب دیهی است که هرچه این م یار کوچکتر باشد ،زمان پاسرخ
و مصرف پهنای باند برای انتقال داده بین مشتری و سیستم کمتر خواهد برود.
در روش پیشنهادی این م یار بهبود بسیار خروبی پیردا کررده و د یرل آن هرم
تکرار داده ها متناسب با محبوبیت داده و عدم مقاومت در برابرر تکثیرر دادههرا
است .در نمودار شکل ( )4مشاهده میشود که هر دو روش عملکررد خروبی در
مقابل رخداد تغییر شلوغی در دورهی ششم نشان میدهند.

 -1-4راهاندازی آزمایش
یک محیط ذخیرهسازی ابری مطابق شکل ( )2با استفاده از برنامهنویسی جراوا
شبیهسازی شده است .هر مرکزداده یک خوشهی هادوپ است که برای شبیه-
سازی آن از شبیهساز  HDFSsimکره در ] [3م رفری شرده ،اسرتفاده شرده
است HDFSsim .تا  100هزار گرره مقرایسپرایر اسرت .سرپس بررای کرار
پیشنهادی آن را توس ه دادیم 10 .ترا مرکرزداده از حرا جغرافیرایی در نقراط
مختلف جهان توزیع شدهاند .از آنجا که سیاست مکاندهری برین مرکرزدادهای
است ،پس مفهوم رک در مرکزداده نادیده گرفته میشود .هر مرکرزداده شرامل
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شکل ( )7نمودار دسرترسپرایری داده را نشران میدهرد کره برا وجرود
شکستهای متوا ی در طول دورهی شبیهسازی همچنان در همره حظرات در
هر دو روش دسترسپایری داده باالتر از حداقل دسترسپرایری ت یرینشرده
( 99درصد) است.

شکل ( : )4نمودار طول مسیر مراجعه

 -3-4هزینه سربار فضایی
این آزمایش سربار فضایی ایجاد شدهی ا گوریتم تکرارداده را نشان مریدهرد.
هر چه ت داد تکرارهای دادهها در کل سیستم بیشتر باشد سربار فضرا افرزایش
مییابد .مطابق شکل ( )5روش پیشنهادی به د یل این کره مقاومرت کمترری
برای تکثیر دادهها نشان میدهد ،سربار فضرایی بیشرتری دارد و همچنرین در
دورهی هفتم به د یل پدیده تغییر شرلوغی کره در دورهی ششرم اتفرا افتراده
است ،داده بیشتری تکثیر میکند و فضای بیشتری مصرف میشود.

شکل ( : )5نمودار تعداد تکرارها

 -4-4هزینه مصرف پهنایباند داخلی
از آنجا که ا گوریتم پویا هست ،هر دوره یک تکررارداده متناسرب برا وضر یت
جاری سیستم حا میکند .مکاندهی دورهی جدید باعرث مریشرود برخری
دادهها در مکانهای جدید تکررار شروند و برخری دادههرا مهراجرت کننرد کره
موجب مصرف پهنایباند میشرود .ایرن انتقرال داده در هرر دوره ،پهنرایبانرد
مصرف میکند که تحت عنوان هزینه مصرف پهنایباند داخلی نلقی میشرود.
م یار مصرف پهنایباند داخلی سیستم ،حجم دادهی جابرهجراشرده بره منظرور
تکرار یا مهاجرت داده از مبدأ به مقصد برای اجررای دورهی جدیرد تکررارداده
است ] .[6برای این آزمایش ترافیک انتقالیافته برای این منظرور در دو روش
مقایسه میشود .شکل ( )6ترافیک جابهجا شده بر حسرب گیگابایرت را نشران
میدهد .مشاهده میشود که در دورهی ششم پهنایباند زیرادی مصررف شرده
است که به د یل رخداد تغییر شلوغی اسرت .در ایرن دوره سیسرتم بره منظرور
داشرتن بهترررین مکرراندهی برررای دادههررا ،برررای مهرراجرت و تکرررار دادههررا
پهنایباند بیشتری مصرف میکند .با این وجود روش پیشنهادی در کرل دوره
آزمایش ،به طور میانگین پهنایباند کمتری نسربت بره روش  RFHمصررف
میکند.

شکل ( : )6نمودار مصرف پهنایباند داخلی

 -5-4خرابی گرهها و بازیابی
هدف اصلی ا گوریتم تکرارداده ،تحمل خطا و خرابیهرا و جلروگیری از دسرت
دادن داده در خرابی گرهها است .به این منظور از ابتدا ترا انتهرای آزمرایش 10
درصد گرهها ،با توزیع پواسون خرراب مریشروند و عکرس ا مرل سیسرتم در
تحمل این خرابیها با پارامتر مهم دسترسپایری داده نشان داده میشود.

شکل ( : )7دسترسپییری دادهها
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 مقیاسپییری-6-4
 در آزمایشری برا. مقیاسپایر اسرت،این روش برای سیستمهای مقیاسبزرگ
، اما برای ارزیرابی. گره در هر مرکزداده موفق به اجرا شده است1000 مقیاس
 به د یل اینکه این مقا ه برا.سیستم با مقایس کوچکتری پیکربندی شده است
 راا در مقیراس سیسرتم.[ مقایسره شرده اسرت11] مقا هی م رفریشرده در
. پیکربندی شده است،پیکربندی شده در این مقا ه

 نتیجهگیری-5
تکرارداده به هدف تحمل خطا برای سیستمهای ذخیرهسازی توزیعشرده ارائره
، اما اهداف مهم دیگری هرم ماننرد کراهش زمران انتظرار کراربران.شدهاست
 در تکررارداده دنبرال،دسترسی سریعتر و کراهش مصررف پهنایبانرد داخلری
 ا گوی بارکاری در کاربردهرای وب بسریار نرامنظم اسرت و یکری از.میشوند
ویژگیهای آن پدیدهی تغییر شلوغی ناگهانی است که یک چا ش اساسی بره
 با رویکرد ترافیکگرا عملکرد مناسبی در مواجه باRFH  روش.حساب میآید
 روش پیشنهادی به منظور بهبود کارایی ایرن روش ضرمن.این پدیده ارائه داد
عملکرد مناسب در مقابل تغییر شلوغی ارائه شدهاست؛ توانسرت ترا حرد قابرل
قبو ی این زمان پاسخ و مصرف پهنای باند را در قبرال هزینره فضرایی بیشرتر
 اما این مسأ ه همچنان باز است و نیاز به کارهای. بهبود دهد،RHF نسبت به
 کارا و موثر تکررارداده احسراس، برای ارائه یک روش جامع،بیشتری در آینده
.میشود
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