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“∆υναµικός Κατακερµατισµός Μεγάλων Ιεραρχικών Γράφων µε
Spark”

Περίληψη

Η θεωρία των γράφων στις µέρες µας εφαρµόζεται σε ένα µεγάλο εύρος τεχνολογικών
τοµέων και όχι µόνο. Παραδείγµατα χρήσης της θεωρίας των γράφων συναντώνται στα Μέσα
Κοινωνικής ∆ικτύωσης, στο ∆ιαδίκτυο, στις Τηλεπικοινωνίες κ.α.
Λόγω του εξαιρετικά µεγάλου µεγέθους των γράφων προκύπτει δυσκολία ως προς την
απεικόνιση και ανάλυση αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα, καθώς ο όγκος των δεδοµένων
είναι εξαιρετικά µεγάλος και η επεξεργαστική ισχύς που απαιτείται για την επεξεργασία τους
σηµαντική. Η λύση δίνεται µε τον κατακερµατισµό των γράφων (GraphPartitioning) σε
µικρότερα κοµµάτια.
Στην παρούσα εργασία βασιζόµενοι στην µελέτη και την υλοποίηση που παρουσιάζεται στο
[1], η οποία αφορά τον δυναµικό κατακερµατισµό ιεραρχικών γράφων σε δεδοµένα που
περιέχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, χρησιµοποιήσαµε το Framework του Spark [7], ενός
πολλά υποσχόµενου Framework για την ανάπτυξη συστηµάτων µεγάλης κλίµακας.
Υλοποιήσαµε και µελετήσαµε ένα σύστηµα δυναµικού κατακερµατισµού ιεραρχικών
γράφων, ούτως ώστε να εξετάσουµε εάν αυτό το Framework είναι συµβατό για τέτοιου
είδους εργασίες, τέλος αξιολογήσαµε τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εισαγωγή
Η θεωρία των γράφων στις µέρεςµας εφαρµόζεται σε ένα µεγάλο εύρος

τεχνολογικών

τοµέων και όχι µόνο. Ένα γράφηµα (ή γράφος) είναι η αφηρηµένη αναπαράσταση ενός
συνόλου στοιχείων, όπου µερικά ζευγάρια στοιχείων συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς. Τα
διασυνδεδεµένα στοιχεία αναπαριστώνται µε µαθηµατικές έννοιες οι οποίες ονοµάζονται
κορυφές ενώ οι δεσµοί που συνδέουν τα ζευγάρια των κορυφών ονοµάζονται ακµές.
Συνήθως, ένα γράφηµα απεικονίζεται σε διαγραµµατική µορφή ως ένα σύνολο κουκκίδων για
τις κορυφές, ενωµένα µεταξύ τους µε γραµµές ή καµπύλες για τις ακµές.Παραδείγµατα
χρήσης της θεωρίας των γράφων συναντώνταιστα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης µε την
απεικόνιση της διασύνδεσης µεταξύ ανθρώπων ή άλλων οντοτήτων(following, friends), στο
∆ιαδίκτυο όπου οι κορυφές αντιπροσωπεύουν ιστοσελίδες και οι ακµές τα links µεταξύ
αυτών (χρησιµοποιείται για το page ranking), καθώς και στις Τηλεπικοινωνίες όπου οι
κορυφές παίζουν τον ρόλο του συνδροµητή και οι ακµές αντιπροσωπεύουν τιςτηλεφωνικές
κλήσεις µεταξύ των συνδροµητών.
Ένας γράφος, στα µαθηµατικά, µπορεί να οριστείως ένα διατεταγµένο ζεύγος G=(V,E)το
οποίο περιλαµβάνει µια συλλογή από διακριτά αντικείµενα Vπου καλούµε κορυφές(Vertices)
ή κόµβους(Nodes) και ένα σύνολο Επου καλούµε ακµές. Κάθε ακµή σχετίζεται µε δυο
κορυφές.

Εικόνα1.1
Γράφος G(V,E)
1

1.2 Είδη Γράφων
Οι γράφοι µπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες βάση συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών που τους διακρίνουν και τους κατατάσσουν σε αυτές.
1. Undirected-graph: κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ακµές τους Εδεν έχουν
κατεύθυνση. ∆ηλαδή E(a,b)=E(b,a). εικόνα 1.1.
2. Directed-graph ή Digraph:κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ακµές τους Εέχουν
συγκεκριµένη κατεύθυνση προς µία µόνο κορυφή-node V

Εικόνα1.2
Digraph G(V,E)
3. Mixed-graph:κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιες ακµές Ε έχουν συγκεκριµένη
κατεύθυνση ενώ κάποιες άλλες όχι.

Εικόνα1.3
Mixed-graph G(V,E,A)
2

4. Multigraph: Είναι µη κατευθυνόµενοι γράφοι (Undirected-graph) που επιτρέπουν την
σε δύο, ή περισσότερες, ακµές Eνα ξεκινούν και/ή να τελειώνουν στην ίδια κορυφή.

Εικόνα1.4
Multrigraph G(V,E)

5.

Multidigraph ή Quiver: Είναι κατευθυνόµενοι γράφοι (Directed-graph) που

επιτρέπουν την σε δύο, ή περισσότερες, ακµές Eνα ξεκινούν και/ή να τελειώνουν στην
ίδια κορυφή.

1.3 Μέγεθος γράφων και Graph Partitioning
Λόγω του εξαιρετικά µεγάλου µεγέθους των γράφων στο ∆ιαδίκτυο, στις Τηλεπικοινωνίες
και στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης,όπου υπάρχουν δισεκατοµµύρια ακµές που ενώνουν
κόµβους, δηµιουργούνται γράφοι που δεν µπορούν να απεικονιστούν και να αναλυθούν, σε
εύλογο χρονικό διάστηµα, καθώς ο όγκος των δεδοµένων και της επεξεργαστική ισχύος που
απαιτείται για την ανάλυσή τους είναι πολύ µεγάλος µε τη σύγχρονη τεχνολογία. Η λύση
δίνεται µε τον κατακερµατισµό των γράφων (Graph Partitioning)σε µικρότερα κοµµάτια για
ευκολότερη επεξεργασία[5]. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται µε χρήση πλήθους
αλγορίθµων, ανάλογα µε την φύση και το περιεχόµενό τους, ώστε να προκύψουν µικρότεροι
γράφοιµε διαφορετική προσέγγιση και επεξεργασία ο καθέναςχωριστά.

3

Ως κατακερµατισµό γράφων (GraphPartitioning) ορίζουµε την διάσπαση ενός αρχικού
γράφουGσε µικρότερους. Στόχος του partitioningείναι η δηµιουργία υποσυνόλων του
Gτέτοια ώστε κάθε ένα να έχει όσο το δυνατόν µικρότερες εξαρτήσεις (ακµές) από τα
υπόλοιπα ώστε να γίνεται ευκολότερη η επεξεργασία τους ως ανεξάρτητοι γράφοι.
Ο κατακερµατισµός χρησιµοποιείται για να δώσει λύσεις σε µια ευρεία γκάµα προβληµάτων
engineering. Όπως εξόρυξη δεδοµένων(data mining), σχεδιασµός VLSI, Τηλεπικοινωνίες,
Παράλληλος Προγραµµατισµός, κ.α.

1.4Πολυπλοκότητα προβλήµατος
Η βελτιστοποίηση του κατακερµατισµού των γράφων είναι ένα σύνθετο πρόβληµα και
αποτελεί αντικείµενο µελέτηςτόσο της επιστήµης των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, όσο και
της επιστήµης των υπολογιστών.
Ο κατακερµατισµός των γράφων θεωρείται NP-hard πρόβληµα και για αυτό τον λόγο
χρησιµοποιούνται heuristics και προσεγγιστικοί αλγόριθµοι, ενώ δεν υπάρχειβέλτιστος
τρόπος για όλα τα προβλήµατα καθώς το κάθε ένα, από τη φύση του, απαιτεί και διαφορετική
προσέγγιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Σχετικές εργασίες
Έχουν γραφτεί αρκετά άρθρα και έχουν παρουσιαστεί αρκετοί αλγόριθµοι και τεχνικές εκ
των οποίων κάθε µία αποσκοπεί στην παρουσίαση λύσεων αναφορικά µε µια γκάµα Graph
Partitioning προβληµάτων. Παρακάτω θα αναφερθούµε σε τεχνικές επίλυσηςπροβληµάτων
στο πλαίσιο των Τηλεπικοινωνιών, του ∆ιαδικτύου και του Web log mining.

2.1.1Visualizing Massive Multi-Digraphs
Στηνεν λόγω µελέτη[2]παρουσιάζεται ένα ερευνητικό και απεικονιστικό σύστηµα µαζικής
πλοήγησης σε multidigraph. Αναλογιζόµενοι το σύνολο των κορυφών του γράφου ως τα
φύλλα ενός προκαθορισµένου δέντρου, δηµιουργείται ένας βοηθητικόςγράφος ιεραρχίας ο
οποίος παρέχει οπτικές αναπαραστάσεις για κάθε ιεραρχικό γράφο. Έτσι καθίσταται δυνατή η
πλοήγηση από το ένα επίπεδο της ιεραρχίας στο αµέσως επόµενο. Προκειµένου να παρέχεται
η δυνατότητα πλοήγησης και ελέγχου, ενσωµατώνονται µια σειρά από τεχνικές απεικόνισης,
όπως διαδραστικούς 2-D και 3-D χάρτες, στατιστικά και δυνατότητες µεγέθυνσης σε
ετικέτες. Το σύστηµα είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε πολλαπλά multigraphs µε µέγεθος
κορυφών V της τάξεως των 100 µε 250 εκατοµµυρίων.
Ο προσανατολισµός του συστήµατος είναι η διαχείριση γεωγραφικών συστηµάτων,
τηλεπικοινωνιακής κίνησης και δεδοµένων διαδικτύου. Λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων
το µείζον ζήτηµα είναι το bottleneck τον υπολογιστικών συστηµάτων από την σκοπιά της
CPU και της RAM καθώς επίσης και η απεικόνιση των πληροφοριών σε οθόνες.
Για την διαχείριση αυτών των προβληµάτων, δηµιουργήθηκε ένα ιεραρχικό δέντρο και τα set
των κορυφών αντιστοιχίζονται σε multidigraphs που παίζουν τον ρόλο των φύλλων του
δέντρου. Ορίζοντας µια κληρονοµική σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο των ακµών του
multidigraph και την προκαθορισµένη ιεραρχία, δίνεται η δυνατότητα οπτικοποίησης των
δεδοµένων σε τµήµατα, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατό να τα αντιλαµβάνεται ο χρήστης
µέσω της οθόνης του.
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Η πραγµάτωση αυτής της ιδέας βασίζεται στον ιεραρχικό διαχωρισµό του γράφου, έτσι ώστε
να αντιµετωπίζεται µε ενιαίο τρόπο τόσο το bottleneck όσο και το πρόβληµα της
οπτικοποίησης των δεδοµένων.Η διαχείριση πολύ µεγάλων γράφων επιτυγχάνεται µε την
δηµιουργία µιας ιεραρχίας στρωµάτων multidigraph. Κάθε στρώµα αντιπροσωπεύει έναν
multidigraph που λαµβάνεται από σχέσεις ισοδυναµίας οι οποίες ορίζονται στα set των ακµών
E του αρχικού multidigraph που δίνεται ως είσοδος. Κάθε στρώµα δηµιουργείται κάνοντας
διαχωρισµό των κορυφών του προηγούµενου επιπέδου και συσσωµατώνοντας τα αντίστοιχα
βάρη των ακµών.Η ακµή που ενώνει τα στρώµατα αντιπροσωπεύει µια σχέση ισοδυναµίας
των άκρων του προηγούµενο στρώµατος.Το σύνολο των ακµών σε ένα στρώµα των οποίων η
συσσωµάτωση παράγει µια ακµή σε παραπάνω επίπεδο ονοµάζεται edge-slice.

Εικόνα2.1
Απεικόνιση του Ιεραρχικού Γράφου[2]

Συνοψίζοντας, κύρια χαρακτηριστικά αυτού του συστήµατος, τα οποία το περιγράφουν και
πρέπει να αναφερθούν είναι:
•

Η δυνατότητα διαχείρισης, µέσω τµηµατοποίησης, µεγάλων σε µέγεθος γράφων σε
µικρότερους, οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε τους µητρικούς µέσω ενός ιεραρχικού
δέντρου.

•

Η διευκόλυνση αντίληψης των δεδοµένων από τον χρήστη χάρη στην γραφική
απεικόνιση αυτών σε τµηµατική µορφή.
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2.1.2 Hierarchical Graph Indexing
Σε αυτή την µελέτη[3] παρουσιάζονται αποδοτικές τεχνικές για τη διαχείριση γράφων που
αποτελούνται από εκατοντάδες εκατοµµύρια κορυφές V και ακµές E. Τέτοιας τάξης µεγέθους
γράφοι συναντώνται σε µεγάλους Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, και το περιεχόµενό τους
αφορά Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, δεδοµένα διαδικτύου, κ.α.. Οι τεχνικές που προτείνονται
στοχεύουν στην διαχείριση αυτών των γράφων όσον αφορά στην αποθήκευσή τους,
προκειµένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία τους όταν οπτικοποιούνται. Τα προβλήµατα που
συναντώνται είναι παρόµοια µε αυτά της προηγούµενης µελέτης[2].
Οι τεχνικές βασίζονται σε µια ιεραρχική αποσύνθεση των ακµών του γράφου η οποία
κληρονοµείται από

µια ιεραρχική αποσύνθεση των κορυφών. Αρχικά, για τον

κατακερµατισµό των ακµών Ε εφαρµόζεται µια παραλλαγή του kd-tree index, που
εναρµονίζεται µε την ιεραρχική αποσύνθεση και την κατανοµή των δεδοµένων, και
ονοµάζεται

GKD-tree,ακολούθως

εφαρµόζεται

ένα

R*-treeτο

οποίο

ευρετηριάζει

αναδροµικά τα φύλλα που έχουν φτιαχτεί προηγουµένως από το GKD-tree.Ο υπολογισµός
γράφου κατώτερου επιπέδου σε συνεχή ροή απαιτεί γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα η
οποία επιτυγχάνεται µε τον ευρετιριασµό και πιο συγκεκριµένα µε την ευθυγράµµιση του
δείκτη σε ένα προκαθορισµένο δέντρο, όπως παρατηρείται στην µελέτη, ανάλογα µε την
εισερχόµενη κατανοµή των δεδοµένων και στη συνέχεια µε την κατασκευή ενός δεύτερου
δείκτη για τα φύλλα του GKD-tree.
Συνοψίζοντας, κύρια χαρακτηριστικά αυτής της µεθόδου, τα οποία την περιγράφουν και
πρέπει να αναφερθούν είναι:
•

Η ιδέα του GKD*-tree βασιζόµενη στον ευρετηριασµό σε δύο επίπεδα, η οποία δίνει την
δυνατότητα ανάκτησης δεδοµένων που σχετίζονται µε την κίνηση µεταξύ δύο
οποιονδήποτε συνόλων ενός προκαθορισµένου partition των κορυφών Vτου γράφου.

•

Η δηµιουργία υπο-γράφων, οι οποίοι κληρονοµούν τα χαρακτηριστικά από το υψηλότερο
επίπεδο, διαχειρίσιµων λόγω µεγέθους

•

Η δυνατότητα αποδοχής γράφων σε µορφη ροής (streaming).

•

Η δυνατότητα πλοήγησης και zoom/unzoom σε µια περιοχή του γράφου.
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2.1.3Multilevel Algorithms for Partitioning Power-Law Graphs*
Στην εν λόγω µελέτη [4] παρουσιάζονται αλγόριθµοι που πραγµατοποιούν πολυεπίπεδο
κατακερµατισµό γράφων, των οποίων ο βαθµός κατανοµής ακολουθεί µια καµπύλη powerlaw. Αρχικά, η έρευνά τους επικεντρώθηκε σε νέα clustering-based σχήµατα που
αναγνωρίζουν και οµαδοποιούν κορυφές V, µε παρόµοια χαρακτηριστικά, οι οποίες είναι
συνδέονται µε ιδιαίτερο τρόπο. Στην συνέχεια παρουσιάζονται δύο κατηγορίες συστηµάτων
οµαδοποίησης. Το πρώτο σύστηµα χρησιµοποιεί τοπικές πληροφορίες προσπαθώντας να
εντοπίσει τις συστάδες των κορυφών, ενώ το δεύτερο ενσωµατώνει πληροφορίες που
λαµβάνονται µέσω µιας διαδικασίαςαναφερόµενη ως core-numbering η οποία µπορεί να
θεωρηθεί ως µία διαδικασία παρέχουσα πληροφορίες µη τοπικές για την συνολική δοµή του
cluster των γράφων.
Με αυτή την διαδικασία, υποστηρίζεται ότι είναι δυνατόν να υπερκεραστούν οι περιορισµοί
στους οποίους υπόκεινται άλλοι αλγόριθµοι. Χαρακτηριστικός περιορισµός τωναλγορίθµων
πολυεπίπεδου κατακερµατισµού,είναι πως έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν αρχικά σε
πεπερασµένο αριθµό δεδοµένων. Χρησιµοποιούν, δηλαδή, είτε την τοπολογία του πλέγµατός
τους, είτε την δοµή αραιότητας των πινάκων που ορίζονται σε αυτούς. Οι εξεταζόµενοι στην
παρούσα µελέτη γράφοι παρόλο που παρουσιάζουνακανόνιστη µορφή,εξακολουθούν να
έχουν ένα επίπεδο κανονικότητας. Πιο αναλυτικά, ο βαθµός κατανοµής των γράφων αυτού
του είδους είναι σχεδόν οµοιόµορφος, συνέπεια του γεγονότος των γεωµετρικών περιορισµών
των υποκειµένων πλεγµάτων. Τούτο εξυπηρετεί τον σκοπό σύγκλισηςτωναριθµητικών
µεθόδων µε τα στοιχεία ο οποίος για να επιτευχθεί απαιτείτην ύπαρξη καλών αναλογιών,
προϋποθέτοντας µια συνολική κανονικότητα στο γράφο.
Υπάρχει έτσι η δυνατότητα να γίνει διαχείριση και επεξεργασία, µέσω του παράλληλου
προγραµµατισµού, γράφων που προκύπτουν από αρκετές εφαρµογές πέρα από την επιστήµη
της πληροφορικής, όπως για παράδειγµα το page ranking, στο οποίο οι γράφοι που
προκύπτουν ακολουθούν την power-law καµπύλη.
Συνοψίζοντας, η µελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην δηµιουργία αλγορίθµων κατακερµατισµού
γράφων που ακολουθούν power law καµπύλες . Τέτοιοι γράφοι προκύπτουν από το pageranking, από τηλεπικοινωνιακή κίνηση, από δεδοµένα του διαδικτύου, κ.α..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Dynamic Partitioning of Big Hierarchical Graphs
3.1 Εισαγωγή
Σε αυτήν την µελέτη[1], οι συγγραφείς ασχολήθηκαν µε τον δυναµικό κατακερµατισµό
ιεραρχικών γράφων. Οι ιεραρχικοί γράφοι είναι multigraphs των οποίων οι κορυφές Vείναιτα
φύλλα ενός δέντρου ιεραρχίας ενώ οι ακµές E ενώνουν, ιεραρχικά, τα φύλλα. Πιο
συγκεκριµένα, εξετάζουν την διαχείριση εγγραφών σε ένα γράφο αυτού του είδους,
παρουσιάζοντας ένα µοντέλο το οποίοµπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια µεγάλη γκάµα
εφαρµογών, που σκοπό έχουντη διαχείριση και κατανοµή µεγάλων ροών δεδοµένων ώστε να
καθίσταται ευκολότερη η ανάκτηση και ανάλυσή τους.
Όπως και οι προηγούµενες µελέτες, έτσι και αυτή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια γκάµα
εφαρµογών, όπως για παράδειγµα στην ανάλυση της κίνησης των δεδοµένων του ∆ιαδικτύου,
στο Web log mining και στις Τηλεπικοινωνίες. Οι συγγραφείς υλοποίησαν ένα σύστηµα που
επέτρεψετην εφαρµογή της συγκεκριµένης µελέτης σε δεδοµένα τηλεπικοινωνιακής κίνησης
και ειδικότερα σε CDRs (Call Detail Records)τα οποία είναι δεδοµένα που παράγονται όταν
πραγµατοποιείται µια τηλεφωνική κλήση και περιέχουν διάφορα στοιχεία όπως τον καλόν και
τον καλούµενο, την ώρα κλήσης, την διάρκεια της κλήσης κ.α..

3.2Ιδέα Υλοποίησης
Η ιδέα υλοποίησης προκύπτει από τα δεδοµένα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων τα οποία
αφορούν CDRsκαι περιέχουν τεράστιο όγκο εγγραφών, αν αναλογιστεί κανείς ότιαφορούντις
τηλεφωνικές κλήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε µέρα και οι οποίες ανέρχονται σε
εκατοµµύρια. Επιπρόσθετα, οι κλήσεις αυτές γίνονται σε διαφορετικά κέντρα, µε αποτέλεσµα
τα δεδοµένα να είναικατανεµηµένα σε διαφορετικά συστήµατα και να γίνεται µία συνεχής
ροή (streaming) δεδοµένων προς το κεντρικό σύστηµα. Αυτό συνεπάγεται πως, εκτός από τον
µεγάλο όγκο και την κατανεµηµένη φύση των δεδοµένων, αδήριτη ανάγκη αποτελεί και η
διαχείριση και των ροών δεδοµένων.
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3.2.1Ορισµοί
Υπό αυτό το πρίσµα οι συγγραφείς επινόησαν ένα ιεραρχικό δέντρο Tτου οποίου τα φύλλα
Leaves(T) αποτελούνπαράλληλα και τις κορυφές Vενός multigraph G(T,V,E),ενώ οι ακµές
Εενώνουντους κόµβουςV.

Εικόνα3.1
HierarchyTree µε τους κόµβους του Γράφου σαν φύλλα.[6]
Επιπλέον,χρησιµοποιούνται subtrees τα οποία έχουν ως ρίζα έναν κόµβο Vόπου

∈

.

Μία κορυφή vτου δέντρου Τθεωρείται απόγονος της κορυφής uτου ιδίου δέντρου, εάν και
µόνο εάν υπάρχει ένα φθίνων µονοπάτι από την u στην v. Οι ακµές u και v ονοµάζονται
συγκρίσιµεςστο Τεάν µία από αυτές είναι απόγονος της άλλης και µη-συγκρίσιµεςστο Τεάν
καµία από τις δύο δεν είναι απόγονος της άλλης. Επίσης ορίζεται ως

ο αριθµός των

ακµών Επου πρέπει να προσπελαστούν για να φτάσουµε από το u στην ρίζα του δέντρου Τ.
Ως παράδειγµα, στηνεικόνα 3.2, παρουσιάζεται ένας ιεραρχικός γράφος, ο οποίος αφορά
CDRs, απεικονίζει την ιεραρχία, τα φύλλα του αντιπροσωπεύουν κόµβους τηλεφωνικών
αριθµών, ενώ οι ακµές µεταξύ των κόµβων, οι οποίες είναι κατευθυνόµενες,
αντιπροσωπεύουν µια τηλεφωνική κλήση. Οι διακεκοµµένες κόκκινες γραµµές απεικονίζουν
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την δυνατότητα εξαγωγής δεδοµένων µεταξύ δύο περιοχών,από διαφορετικό επίπεδο ή ακόµα
και τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται εντός µίας περιοχής.

Εικόνα3.2
Ιεραρχικός γράφος. [1]
Για να παρουσιαστούν τα set των ακµών µεταξύ των κόµβων Vστο Ταλλά και η σχέση
µεταξύ τους, ορίζεται ένας γράφος
µια κορυφή V [u,v] στο γράφο

. Έτσι κάθε πιθανό ζευγάρι κόµβων u,vστο Τσυνιστά
. Τα u συµβολίζουν τους κόµβουςπροέλευσης V εντός του

T και τα vαπεικονίζουν τους κόµβους προορισµούV εντός τουΤ. Οι ακµές Ετου
,

,

συµβολίζουν την κληρονοµούµενη από το δέντροΤιεραρχία.Εποµένως, για να υπάρξει
µια ακµή Ε µεταξύ των κόµβων
να είναι απόγονος του

και

, είτε ο κόµβος

στον γράφο

να είναι απόγονος του

πρέπει είτε ο κόµβος
στο Τ. Ο γράφος

χρησιµοποιείται στην εν λόγω υλοποίηση για τον ορισµό του partition scheme τωνακµώνΕ
του ιεραρχικού γράφου, καθώς επίσηςκαι για τηνµοντελοποίησηπιθανώνεπερωτηµάτων µέσω
των κόµβων V.
Κάθε κορυφή

,

∈

θεωρείται υποψήφια για την δηµιουργία partition

διαδικασία κατακερµατισµού διασπά προοδευτικά τον
partition
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. Η

δηµιουργώντας ένα δέντρο µε τα

. Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζεται το δέντρο µε τα partition

την ιεραρχία του γράφου της εικόνας 3.2

,

, το οποίο ακολουθεί

Εικόνα3.3
∆έντρο µε τα partition . [1]

3.2.2Επισκόπηση διαδικασίας κατακερµατισµού
Για την διαδικασία κατακερµατισµού απαραίτητος είναι ο ορισµός ενός thresholdτο οποίο
ορίζει τον µέγιστο αριθµό εγγραφών που µπορεί να περιέχει ένα partition
υποχρεωτικό κατακερµατισµό του.
Κατά την δηµιουργία του δέντρου δηµιουργείται µία ρίζα
partition

,

,

πριν τον

, η οποία υλοποιείται από ένα

στο οποίο περιέχονται όλες οι ακµές Eανάµεσα στα φύλλα του T και όλες οι

εγγραφές ανατίθενται σε αυτό το partition. Όταν ο αριθµός των εγγραφών ξεπεράσει το
thresholdπου έχειοριστεί τότε ξεκινάει η διαδικασία κατακερµατισµού του.
Η

διαδικασία

κατακερµατισµού

χρησιµοποιεί

έναν

προκαθορισµένο

αλγόριθµο

(partitionpolicy) ώστε να επιλέξει την διάσπαση του partitionείτε µε βάση την προέλευση είτε
τον προορισµό της εγγραφής. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας κωδικοποιούνται σε
Ακολούθως τα δεδοµένα του P[r,r]ανατίθενται στους κόµβους P [u,v]και το P ,

ένα σύνολο κόµβων V [u,v] τα οποία προστίθενται στο δέντρο

ως ανενεργός.
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ως παιδιάτου P[r,r].
ορίζεται

Κάθε φορά που κάποιο partitionξεπεράσει το threshold επαναλαµβάνεται η παραπάνω
διαδικασία µε χρήση του κόµβου V[u,v] που ξεπέρασε το thresholdαντί του V[r,r]. Κατ’
αυτόν τον τρόπο οι κορυφές στο

που δείχνουν ή έδειχναν προηγουµένως σε ένα ενεργό

partition, φτιάχνουν το ιεραρχικό δέντρο

. Τα φύλλα του

αντιπροσωπεύουν τα ενεργά

partition ενώ οι εσωτερικοί κόµβοι, συµπεριλαµβανοµένου και του root, είναι
συσσωµατώµατα αυτών.
Τέλος, κάθε κόµβος του ιεραρχικού δέντρου

χρησιµεύει για να εξαχθούν διάφορα

στατιστικά στοιχεία, όπως ο αριθµός των εγγραφών στα partition, top-k πηγές, προορισµοί,
κ.α..

3.2.3Partition Policies
Για να αποφασιστεί πως θα κατακερµατιστεί ένα partitionχρησιµοποιούνται ορισµένες
πολιτικές, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και διαχωρίζονται σε δύο γενικότερες µεθοδολογίες.
Η πρώτη µεθοδολογία αφορά τρόπους κατακερµατισµού που δεν έχουν καµία απολύτως
προηγούµενη πληροφορία ή στατιστικό για τα δεδοµένα.
•

Round-Robin Partitioning: Αυτός ο τρόπος κατακερµατισµού αποσκοπεί στη
δηµιουργία partitiontreeµε όσο το δυνατόν µικρότερη απόσταση µεταξύ των κόµβων
προέλευσης και προορισµού. Έτσι ο τρόπος επιλογής είναι εναλλάξ µεταξύ
προέλευσης και προορισµού.

•

Min-Split Partitioning: Αυτός ο τρόπος κατακερµατισµού αποσκοπεί στο να
δηµιουργηθούν όσο το δυνατόν λιγότερα νέα partition.Για τον λόγο αυτό κάθε φορά
που προκύπτει ανάγκη κατακερµατισµού επιλέγεται η πλευρά [u,v] από την οποία θα
προκύψουν τα λιγότερα νέα partitions.

Η δεύτερη µεθοδολογία αφορά τρόπους κατακερµατισµού που λαµβάνουν πληροφορίες για
τα δεδοµένα. Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε αφορά τοQuery-DrivenPartitioning. Για την
λειτουργία του απαιτείται ένα σύνολο από επερωτήµατα (queries) που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν πάνω στα δεδοµένα και τα οποία καθοδηγούν το partitioningστην επιλογή
των αντίστοιχων V[u,v] που τα εξυπηρετούν καλύτερα.
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3.2.3.1Query-DrivenPartitioning
Αν θεωρήσουµε πως υπάρχει ένα partition

,

και ένα query

,

τότε το partition

,

θα

είναι χρήσιµο αν και µόνο αν το u είναι συγκρίσιµο µε το u' και το v είναι συγκρίσιµο µε το
v'.Στην περίπτωση αυτή ορίζονται κάποιες µετρικές για να εξαχθεί το overhead που
προκύπτει και ως αποτέλεσµα αυτούαποφασίζεται και ο τρόπος σπασίµατος. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα [u, u'] και [v, v'] δεν είναι συγκρίσιµα, επιλέγεται κάποια άλλη µέθοδος
κατακερµατισµού.
Για την περίπτωση που τα [u, u'] και [v, v'] είναι συγκρίσιµα υπάρχουν τρείς διαφορετικές
περιπτώσεις:
i.

Το u να ισούται µε το u’

ii.

Το u να είναι απόγονος του u' (depth(u) > depth(u'))

iii.

Το u να είναι πρόγονος του u'(depth(u) < depth(u'))

Έχει οριστεί µια συνάρτηση fitness(u’,u)η οποία δείχνει το κατά πόσο το τµήµα των κόµβων
ενός δέντρου

είναι και φύλλα του υποδέντρου

fitness(u’,u)είναι ίσο µε 1 αφού το
περιέχει µέσα και το

περιέχει το

. Στις περιπτώσεις i και ii το

. Στην τελευταία περίπτωση επειδή το

το fitness(u’,u) υπολογίζεται διαιρώντας την απόλυτη τιµή των

αριθµών των φύλλων του

µε την απόλυτη τιµή των αριθµών των φύλλων του

.
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Στην συνέχεια για το partition P’, το οποίο έχει ξεπεράσει το threshold, υπολογίζεται το
overheadγια κάθε πλευρά (πηγή, προορισµός) που απαντάει στο query

Όπου το R
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Y

είναι το µέγεθος του P’ και k είναι ο αριθµός των partition που πρέπει να

δηµιουργηθούν.
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3.3Υλοποίηση συστήµατος
Για την υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η HBase[8], η οποία είναι µια µησχεσιακή κατανεµηµένη βάση δεδοµένων, που τρέχει πάνω από το HDFS, καθώς επίσης και
το Hadoop[9] MapReduce[10]το οποίο είναι ένα framework για την επεξεργασία και την
δηµιουργία µεγάλων dataset σε περιβάλλον παράλληλου προγραµµατισµού. Αυτά τα δύο
συστατικά χρησιµεύουν για την φόρτωση και τον κατακερµατισµό των δεδοµένων. Κάθε
partition υλοποιείται σαν ένα table της HBase.

Εικόνα3.4
Επισκόπηση του συστήµατος [1]
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.4 γίνεται χρήση ενός Buffer Storage στο οποίο κρατιούνται
όλες οι νέες εγγραφές και στο οποίο έχει τεθεί ένα όριο εγγραφώνπριν τη εκκίνηση της
διαδικασίας αποθήκευσης των δεδοµένων στην HBase. Στην συνέχεια πραγµατοποιείται
έλεγχος σε κάθε partition για να βρεθούν τυχόν partitions που έχουν υπερβεί το thresholdκαι
τα οποία χρήζουν κατακερµατισµού. Στη συνέχεια το Partitioning Engine αναλαµβάνει το
σπάσιµο του partition σε άλλα µικρότερα, ανάλογα µε το policy που χρησιµοποιείται αλλά
και το ιεραρχικό δέντρο

.Το ιεραρχικό δέντρο

αλλά και τα υπό partition αποθηκεύονται

ως metadata του συστήµατος.
Κάθε

διαδικασία

χειρισµού

δεδοµένων

Reduceδιαδικασιών.
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γίνεται

µε

χρήση

αντίστοιχων

Map-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 Dynamic Partitioning of Big Hierarchical Graphs with Spark

4.1 Εισαγωγή
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση του προηγούµενου συστήµατος σε
µία καινούργια πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων µεγάλης κλίµακας, το Apache Spark[7].
Επίσης θα γίνει µία ανάλυση της απόδοση του συστήµατος σε σχέση µε την αντίστοιχη
υλοποίηση σε HBaseκαι MapReduce.

4.2Apache Spark
Το Apache Spark, είναι ένα open-source framework για την επεξεργασία δεδοµένων µεγάλης
κλίµακας το οποίο δηµιουργήθηκε το 2009 στο AMPLab του Πανεπιστηµίου του Berkeley,
και το οποίο έγινε open source το 2010.
Η υλοποίηση του Spark έχει γίνει στην γλώσσα Scala[11], η οποία προάγει την ιδέα του
συναρτησιακού

προγραµµατισµού.Η

λογική

του

βασίζεται

στο

parallelin-

memorydataprocessingενώ µπορεί να χρησιµοποιήσει πολλά συστήµατα τόσο για την
εξεύρεση δεδοµένων όσο και για τον έλεγχό του σαν Cluster. Μία πλήρης εγκατάσταση του
Apache Spark βασίζεται στα ακόλουθα:
•

Data Storage (Network Storage, HDFS, Cassandraκ.α.)

•

API (Scala, Java, Python, R)

•

Resourse Management (Stand Alone, YARN, Mesos)
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Εικόνα4.1
Spark Cluster
Η καινοτοµία στην οποία βασίζεται το Sparkείναι το RDD[12] (resilient distributed dataset),
το οποίο αντιπροσωπεύει µια read-only συλλογή από αντικείµενα τα οποία είναι
κατανεµηµένα σε partitionσε διάφορους workersτου συστήµατος.Τα RDDεπιτρέπουν ένα
σύνολο από επεξεργασίες να γίνουν παράλληλα ενώ τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα µπορούν να
παραµείνουν στην µνήµη ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν ταχύτερα. Η ανοχή σε
σφάλµατα(fault-tolerance) προκύπτει από το γεγονός ότι τα RDD κρατάνε αρκετή
πληροφορία ως προς το πως και από που δηµιουργήθηκαν, ώστε σε περίπτωση σφάλµατος
κάποιου partition να είναι εύκοληηαναδηµιουργία τους. Τα RDDs µπορούν να προκύψουν µε
δύο τρόπους:
•

Από ένα αρχείο που είναι αποθηκευµένο στο σύστηµα αρχείων. Αν προέρχεται
από το HDFSκάθε blockτου HDFSαποτελεί και ένα partitionτου RDD.

•

Κάνοντας ‘parallelize’ ένα πίνακα (πχ από τοπικά αρχεία).

Το ApacheSparkπεριέχει αρκετές βιβλιοθήκες οι οποίες προσφέρουν αρκετές δυνατότητες
και επεκτάσεις σε θέµατα Machine Learning και Big Data analytics:
•

Spark SQLπαρέχει την δυνατότητα να πραγµατοποιούνται επερωτήσεις (queries) στα
dataset του Spark

•

Spark Streaming συµβάλλει στην εισαγωγή δεδοµένων σε µορφή streaming σε
πραγµατικό χρόνο

•

Spark MLlib είναι µια βιβλιοθήκη για µηχανική µάθηση
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•

Spark GraphX χρησιµοποιείται για παράλληλο υπολογισµό γράφων, επεκτείνοντας
τα RDD σε µορφή directed multigraph επισυνάπτοντας ιδιότητες σε κάθε ακµή και
κορυφή.

4.3Apache Spark vs Hadoop
Κύρια διαφορά µεταξύ των δύο τεχνολογιών είναι η ελευθερία που προσφέρει το Sparkέναντι
του Hadoop καθώς δεν απαιτεί την χρήση Map και Reduceαλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µία πληθώρα συναρτήσεων οι οποίες εφαρµόζονται µε διάφορους τρόπους πάνω στο RDD.
To Spark µπορεί να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα στην µνήµη, σε αντίθεση µε
τοMapReduce το οποίοκάθε MapReduceπρέπει να αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα στο
σύστηµα αρχείων, πριν την εκκίνηση του επόµενου σταδίου, επιταχύνοντας έτσι το συνολικό
σύστηµα αφού αποφεύγονται I/Oστον δίσκο.
Η ιδέα του Spark µοιάζει αρκετά µε αυτή των Distributed Database System,δεδοµένου ότι τα
δεδοµένα φορτώνονται στην µνήµη και γίνονται cache για περαιτέρω χρήση, ωστόσο, η
απόδοσή του µπορεί να µειωθεί σηµαντικά όταν τα δεδοµένα δεν χωράνε στην µνήµη, καθώς
απαιτείται η συνεχής εγγραφή και ανάγνωσή τους στον δίσκο. Για τον λόγο αυτό το
Sparkείναι πιο ευαίσθητο σε διακυµάνσεις των πόρων του συστήµατος ενώ για την εύρυθµη
λειτουργία του απαιτείται µεγάλη ποσότητας µνήµης RAM.
Το Spark χρησιµοποιεί µια τεχνική, µε την ονοµασία Lazy Calculation, η οποία δεν
πραγµατοποιεί κανέναν υπολογισµό µέχρις ότου τα αποτελέσµατά του να είναι απολύτως
απαραίτητα για την συνέχεια της επεξεργασίας.Η τεχνική αυτή βοηθάει στην βελτιστοποίηση
των υπολογισµών (συµπύκνωση, παραλληλοποίηση) αλλά και στην εξοικονόµηση πόρων του
συστήµατος.
Εκτός από τις βιβλιοθήκες που παρέχει το Sparkπαρέχει και APIγια την δηµιουργία
συναρτήσεων χρήστη για την επεξεργασία των RDD (UserDefinedFunctions - UDFs).
Συµπερασµατικά, το Spark υπερέχει σε διαδικασίες που περιέχουν επαναληπτικούς
υπολογισµούς πάνω στα ίδια δεδοµένα, χάρη στην δυνατότητα του caching. Επίσης, το Spark
χρησιµοποιεί διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων τα οποία συνδέονται σε σειρά
(pipeline)έτσι ώστε τα δεδοµένα εξόδου να µετατρέπονταιάµεσα σεδεδοµένα εισόδουστην
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επόµενη διαδικασία και να µην αναµένουν την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας.
Αντιθέτως, το Hadoop υπερέχει σε διαδικασίες που απαιτούν µία ανάγνωση των δεδοµένων,
όπως µετασχηµατισµούς δεδοµένων /ETL διαδικασίες, ο οποίος είναι και ο λόγος
δηµιουργίας του, και σε διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων που δεν χωράνε στην µνήµη.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την προτεινόµενη σύνθεση των δύο συστηµάτων για την
λειτουργία τους σε Cluster:

Spark1

Hadoop2

Cores

8-16 ανά κόµβο

4 ανά κόµβο

Memory

8GB τουλάχιστον έως
εκατοντάδες ανά κόµβο

24GB σύνολο

Disks

4-8 disks ανά κόµβο

4-6 2TB σύνολο

Network

10GB

1GB

Εικόνα4.2
Spark and Hadoop Recommended System Requirements

1

https://spark.apache.org/docs/1.4.0/hardware-provisioning.html
http://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP1/HDP-1.3.2/bk_cluster-planningguide/content/conclusion.html

2

19

Καθίσταται σαφές πως το Spark χρήζει µεγαλύτερηςυπολογιστικής ισχύος καθώςη συνολική
µνήµη του συστήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όσα είναι τα δεδοµένα προς
επεξεργασία. Εν αντιθέσει το Hadoop µπορεί να λειτουργήσει ευκολότερα µε λιγότερους σε
υπολογιστικούς πόρους.

4.4 Υλοποίηση
Η

υλοποίηση

του

συστήµατος

µοιάζει

DynamicPartitioningofBigHierarchicalGraphs[1]

αρκετά
µε

µε

την

µικρές

υλοποίηση

του

διαφοροποιήσεις.

Οι

διαφοροποιήσεις αυτές προκύπτουν από τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες
για το κάθε σύστηµα αλλά και ότι το σύστηµα στο Sparkδηµιουργήθηκε µε σκοπό την
διερεύνηση υλοποίησης αλλά και σύγκρισης µε το υπάρχον σύστηµα.
Η σηµαντικότερη διαφορά είναι η µή χρήση της HBASE[8], αλλά η αποθήκευση των
δεδοµένων

σε

αρχεία

κειµένου

µέσα

σε

ιεραρχικούς

φακέλους,

που

αντιπροσωπεύουνpartitionsκαι περιέχουν τις αντίστοιχες εγγραφές σε µορφή αρχείων
κειµένου. Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από την δυνατότητα του Sparkνα διαβάζει όλα
τα αρχεία των φακέλων και υποφακέλων και να δηµιουργεί ένα µοναδικό RDD που περιέχει
όλες τις εγγραφές. Για τον ίδιο λόγο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το SparkSQL, οπότε δεν
υπάρχει ανάγκη πινάκων.
Το σύστηµα βασίζεται σε µίακύρια διαδικασία (InsertionJob) και δύοβοηθητικές (Coordinator
- Partitioner). Επίσης για την εύρυθµη λειτουργία του βασίζεται σε ένα σύνολο µεταδεδοµένων (metadata) τα οποία καθοδηγούν τις διαδικασίες. Τα metadata αυτά αποτελούνται
από τα ακόλουθα:
•

Ιεραρχικό δέντρο προθεµάτων τηλεφωνικών αριθµών

•

Ιεραρχικό δέντρο µε όλα τα ενεργά partition, και το Pathτους στο σύστηµα αρχείων

•

Το threshold

•

Το partition policy που χρησιµοποιείται

Το Sparkέχει δηµιουργηθεί µε σκοπό την πλήρη ανεξαρτητοποίηση των κόµβων, ακόµα και
για εγγραφές στον δίσκο. Έτσι σε κάθε εγγραφή ενός RDDστον δίσκο δηµιουργεί πολλά
µικρά αρχεία σε έναν φάκελο, ένα για κάθε worker που χειρίστηκε δεδοµένα. Κάτι τέτοιο, αν
και αποδεκτό για κοινά συστήµατα αρχείων, κρίνεται άκρως αναποτελεσµατικό για το HDFS.
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Για τον λόγο αυτό για την εγγραφή των partitionστο HDFSχρησιµοποιείται η συνάρτηση
SaveAsHadoopFileαπό το HadoopFramework, ώστε να παραχθεί ένα µόνο αρχείο. Η
συνάρτηση αυτή δεν χρησιµοποιεί τις δυνατότητες του pipingκαθιστώντας έτσι την
διαδικασία εγγραφής την πιο αργή και ευάλωτη σε περιορισµούς χωρητικότητας τοπικού
δίσκου. Η υλοποίηση αυτή προτιµήθηκε καθώς η όλη διαδικασία γίνεται γρηγορότερη όσο
εξελίσσεται το δέντρο των partition παρόλη την αρχική καθυστέρηση -ειδικά στην ρίζα του
δέντρου.
Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται το blockδιάγραµµα της λειτουργίας του συστήµατος.

Εικόνα4.3
System Overview

4.4.1 Coordinator
Ο coordinatorείναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των λειτουργιώντου συστήµατος. Είναι
υπεύθυνος για την διατήρηση των Metadata και την λήψη εξωτερικών κλήσεων για αρχεία µε
καινούργια δεδοµένα.
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Κάθε φορά που δέχεται κλήση για νέα δεδοµένα καλεί το InsertionJob, παρέχοντάς του το
Pathτου αρχείου προς εισαγωγή, καθώς και µία λίστα µε όλα τα ενεργά partition.
Όταν ένα partition ξεπεράσει το µέγεθος του thresholdενηµερώνει σχετικά το Partitioner, το
οποίο αναδιαµορφώνει το partitiontree σύµφωνα µε το εκάστοτε partitionpolicy. Στη συνέχεια
ο Coordinatorκαλεί το InsertionJobδίνοντάς του σαν Inputτον φάκελο του partitionπου
ξεπέρασε το µέγεθος καθώς και την νέα λίστα µε τα ενεργά partition.

4.4.2InsertionJob
Η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή δεδοµένων στα αντίστοιχα partition.
Χρησιµοποιεί τα Metadataκαι το

InputPathπου

δέχεται από

τον

Coordinatorκαι

πραγµατοποιεί την αντιστοίχιση των εγγραφών στα κατάλληλα partition. Η διαδικασία αυτή
χρησιµοποιείται τόσο για την εισαγωγή νέων δεδοµένων όσο και για την διαίρεση κάποιου
partition που έχει ξεπεράσει το threshold.
Είναι η µόνη διαδικασία η οποία απαιτεί το Spark καθώς είναι η µοναδική που πραγµατοποιεί
οποιαδήποτε επεξεργασία πάνω στα δεδοµένα. Η λειτουργία του βασίζεται στην αντίστοιχη
ακολουθία:
1. Ανάγνωση δεδοµένων σε RDD
2. Για κάθε εγγραφή
2.1. Εύρεση σε ποιό Partitionπρέπει να τοποθετηθεί η εγγραφή
2.2. ∆ηµιουργίαKey-ValuePairµεkeyτοpartitionστο οποίο ανήκει και Valueτην εγγραφή
καθεαυτή
3. Κατανοµή

όλων

των

κοινών

keysσε

έναν

κόµβο

µε

χρήση

συναρτήσεων

κατακερµατισµού (HashPartitioning)
4. Αποθήκευση των εγγραφών, ανά partition, στον αντίστοιχο φάκελο
Αν και η διαδικασία αυτή µοιάζει αρκετά µε ένα Map-ReduceJob, στην πραγµατικότητα είναι
αρκετά πιο γρήγορη καθώς εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες pipingτου Sparkγια την άµεση
αποστολή και εγγραφή των δεδοµένων στο σωστό partition, χωρίς να αναµένει την
ολοκλήρωση όλων των Key-ValuePairs.
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4.4.3 Partitioner
Το Partitionerείναι υπεύθυνο για τον ανασχηµατισµό του δέντρου των partitionTpόταν κάποιο
ξεπεράσει

το

threshold.

Μέσα

στον

Partitionerυλοποιούνται

όλα

τα

partitionpolicyεπιτρέποντας την εύκολη και επεκτάσιµη υλοποίηση των policies.

4.5 Πειράµατα
Με στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων πραγµατοποιήσαµε µια σειρά από πειράµατα µε
διαφορετικού µεγέθους δεδοµένα εισόδου, µε πολλαπλές εισαγωγές δεδοµένων, αλλά και µε
µείωση υπολογιστικής ισχύος για να παρατηρήσουµε πώς ανταποκρίνεται το σύστηµα.
Εξετάσαµε τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάθε φορά η διαδικασία του
Partitioning, µε βάση το κάθε policy, το µέγεθος των δεδοµένων και των executors που
ορίζαµε κάθε φορά, καθώς επίσης και την ποιότητα των partitions που εξάγονταν µετά από
κάθε διαδικασία.

Για την ποιότητα των partitions ορίσαµε την µετρική P

partition υποθέσουµε ότι είναι το Pf Y , όπου P = 1 …

Xe . Σκοπός κάθε φορά είναι να

προκύψουν partitions µε µέγεθος µικρότερο ή ίσο από το threshold. Αν το µέγεθος του κάθε

partitions για την policy m ορίζεται P

Όσο µικρότερο είναι το P

P

Xe

g

Xe

g:

ij

= hT Pf Y −
YZ

g

και

g

είναι ο αριθµός των ενεργών

LO

Xe τόσο καλύτερα θεωρείται ότι έχει γίνει το partitioning.

Το threshold σε όλα τα πειράµατα ορίστηκε ίσο µε το συνολικό µέγεθος των δεδοµένων
διαιρεµένο µε το 100. Τέλος, για το policy του Query-Driven χρησιµοποιήσαµε 9 τυχαία
queries για να µπορέσουµε να το κατευθύνουµε.
Για την υλοποίηση του συστήµατος, εξασφαλίσαµε από το GRNET και την υπηρεσία του
Okeanos3πόρους για να στηθεί

ένα cluster στο cloud από 10 virtual machines. Κάθε

µηχάνηµα έχει 2 πυρήνες και 2gb RAM. Το λειτουργικό σύστηµα που εγκαταστάθηκε είναι
το Arch Linux µε kernel 3.18.6-1. Παράλληλα µε την εγκατάσταση του λειτουργικού
3

https://okeanos.grnet.gr
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συστήµατος έχει γίνει εγκατάσταση και του Hadoop 2.6.0, µε συνολικό χώρο για το HDFS
200gb καθώς επίσης και του Spark 1.4.0. Τόσο για το Hadoop όσο και για το Spark ορίσαµε
έναν Master και 10 Slaves.
Για την παραγωγή των δεδοµένων δηµιουργήθηκε µια γεννήτρια που παράγει τυχαία
αριθµούς τηλεφώνων, σε µορφή text file, µε βάση το Wikipedia 4και την λίστα που παραθέτει
σχετικά µε τα προθέµατα για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Οι τηλεφωνικοί αριθµοί είναι της
µορφής των σταθερών τηλεφώνων που χρησιµοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Η λίστα
της Wikipedia χρησιµοποιήθηκε επίσης και για την δηµιουργία του δέντρου ιεραρχίας

και

αποτελείται από 5 επίπεδα. Την Χώρα που βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας και
συνιστά µία οντότητα, τις Ευρύτερες Περιοχές που βρίσκονται στο αµέσως επόµενο επίπεδο
ιεραρχίας αποτελούµενο από 8 οντότητες, τους Νοµούς στο τρίτο επίπεδο µε 49 οντότητες,
τους ∆ήµους ως τέταρτο επίπεδο µε 236 οντότητες και τέλος στο χαµηλότερο επίπεδο που
προκύπτει κάθε φορά συναντάµε τους τηλεφωνικούς αριθµούς τους οποίους και παράγουµε.

4.5.1Σύγκριση των policies για 20Μ vs 200M εγγραφών
Στο πρώτο πείραµα εικόνα 4.4που πραγµατοποιήθηκε δηµιουργήσαµε ένα dataset εισόδουµε
20M εγγραφές και µέγεθος 440MB, ενώ το threshold ορίστηκε στα 4MB, έτσι ώστε να
εξετάσουµε τους χρόνους που χρειάζονται για να γίνει το partitioning. Στην συνέχεια
δηµιουργήσαµε ένα dataset εισόδου µε δεκαπλάσιες εγγραφές 200Μ και µέγεθος 4.4GB, ενώ
το threshold ορίστηκε στα 40MB, για να παρατηρήσουµε την χρονική διαφοροποίηση
επεξεργασίας των δεδοµένων.
Βάση των γραφηµάτων, αρχικά, συµπεραίνουµε ότι όσο αυξάνεται το µέγεθος των
δεδοµένων που εισάγουµε αυξάνονται και οι χρόνοι επεξεργασίας και κατακερµατισµού των
partitions. Αυτό συµβαίνει γιατί, κατά την πρώτη είσοδο των δεδοµένων και εφόσον το
δέντρο

δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα, όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο Partition

(Ελλάδα) - (Ελλάδα). Συνεπώς γίνεται αποθήκευση των δεδοµένων από µόνο έναν executor,
οπότε και ο φόρτος εργασίας αυξάνεται όσο αυξάνονται τα δεδοµένα προς επεξεργασία. Στην
συνέχεια η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων, που µοιράζονται σε περισσότερα από ένα
partitions ανάλογα µε το πρόθεµά τους και το πως διαµορφώνεται το δέντρο

4

https://el.wikipedia.org/wiki/Τηλεφωνικοί_κωδικοί_της_Ελλάδας
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,

πραγµατοποιείται από όλους τους executors παράλληλα. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα
πειράµατα που θα παρουσιαστούν.

20M vs 200M
Partitioning Time (seconds)

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000

20m

1500

200m

1000
500
0
Round-Robin

Min-Split

Query-Driven

Partitioning Job

Εικόνα4.4
20M vs 200M Partitioning time

4.5.2Σύγκριση των policies µε σταδιακή είσοδο δεδοµένων 50Μ εγγραφών
Στο πείραµα που ακολουθεί χρησιµοποιήσαµε το dataset των 20M εγγραφών σαν αρχικό
dataset και στην συνέχεια δηµιουργήσαµε άλλα 10 dataset των 3M εγγραφών για να τα
εισάγουµε σταδιακά. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήσαµε και τα τρία
policies κατακερµατισµού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στις εικόνες 4.5. Από τις
µετρήσεις προκύπτει ότι το policy του Min-Split είναι η ταχύτερη πολιτικήκατακερµατισµού.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δηµιουργεί τα λιγότερα δυνατά partition κάτι το οποίο
αυξάνει την συγκέντρωση δεδοµένων και δηµιουργεί λιγότερα block στο HDFS. Επίσης, η
διαδικασία κατακερµατισµού αποστέλλει δεδοµένα σε λιγότερουςκόµβους µειώνοντας τον
αριθµό των executors που απαιτούνται για την εγγραφή στο HDFS.
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Εικόνα4.5
50M Partitioning Time
Η επεξεργασία µε τα άλλα δύο policies παρατηρούµε ότι είναι αρκετά κοντά σε χρόνους διότι
η µόνη διαφοροποίησή του policy Round-Robin µε του Query-Driven, είναι πως στο δεύτερο
η επεξεργασία και το partitioning γίνονται µε στόχο να υλοποιούνται τα partitions τα οποία
θα ανταποκρίνονται στα queries που έχουµε εξ’ αρχής επιβάλει. Σε αντίθετη περίπτωσηπου
ένα partition,δεν ανταποκρίνεται σε κάποια από αυτά τα queries χρησιµοποιείται το policy
του Round-Robin.
P

Xe , καθώς επίσης και τον τελικό αριθµό των

Στον εν λόγω πείραµα εξετάσαµε ακόµα την ποιότητα του κάθε policyεικόνα 4.6, όπως
ορίστηκε παραπάνω µε την µετρική

ενεργών partitionsεικόνα 4.7 που προκύπτει για κάθε περίπτωση. Ο τελικός αριθµός των
ενεργών Partitions έρχεται να επιβεβαιώσει τον λόγο για τον οποίο το policy του Min-Split

είναι γρηγορότερο, αφού είναι κατά πολύ µικρότερος σε σχέση µε τα άλλα policies. Για τα
χρόνους ήταν µικρές,έτσι και οι διαφορές του P

Xe αλλά και των ενεργών partitions

policies Round-Robin και Query-Drivenπαρατηρούµε ότι,όπως και οι διαφορές στους

είναι µικρές.
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4.5.3Σύγκριση των policies 1B vs 1.5B vs 2B εγγραφές
Στα επόµενα πειράµαταεικόνες 4.8, 4.9, 4.10εξετάζουµετην αύξηση του χρόνου επεξεργασίας
των δεδοµένων καθώς το µέγεθός τους αυξάνεται σηµαντικά σε σχέση µε τα δεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες µετρήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιήθηκε ένα
αρχικό data set εισόδου µε 500M εγγραφές για όλες τις µετρήσεις, ενώ στις µετρήσεις που
ακολούθησαν οι εγγραφές προοδευτικά αυξάνονταν ανά 500M εγγραφές(1η 500Μ, 2η 1Β, 3η
1.5Β). Αντίστοιχα τα thresholds ορίστηκαν σε 200MB, 300MB και 400MB. Από τα
αποτελέσµατα εξάγεται το συµπέρασµα ότι όσο αυξανόταν το threshold και το µέγεθος των
εγγραφών που εισάγονταν την πρώτη φορά διατηρούνταν σταθερό, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της επεξεργασίας και κατακερµατισµού των δεδοµένων µειωνόταν αντίστοιχα. Το
αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο καθώς µειωνόταν ο αριθµός των προς δηµιουργία partitions.
Για τα δεδοµένα που ακολούθησαν στις επόµενες εισαγωγές πέρα των πρώτων 500Μ και µε
το ιεραρχικό δέντρο για τα ενεργά partitions ήδη διαµορφωµένο, παρατηρούµε αύξηση των
χρόνων ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναλογικήτης αύξησης των δεδοµένων.
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Συνολικά και για τα τρία πειράµατα το policy του Min-Split φαίνεται να υπερέχει σε
ταχύτητα έναντι των άλλων εικόνα 4.14. Όπως γίνεται σαφές και από τις εικόνες 4.11, 4.12,
4.13, οι οποίες δείχνουν τον τελικό αριθµό ενεργών partition για κάθε policy, η πολιτική MinSplit δηµιουργεί τα λιγότερα ενεργά Partitions µετά το πέρας των διαδικασιών και γι’ αυτό
ολοκληρώνεται η διαδικασία σε µικρότερο χρόνο σε σύγκριση µε τα άλλα policies.
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4.5.4Σύγκριση των policies για 1B εγγραφές µε σταδιακή µείωση των executors
Στο τελευταίο πείραµα εξετάσαµε την συµπεριφορά των policies και εν γένει του συστήµατος
µειώνοντας των αριθµών των executors από 10 σε 8 και τελικά σε 5.
Υπό τις δεδοµένες συνθήκες, παρατηρούµε µια αύξηση των χρόνων περάτωσης των
διαδικασιών όσο µειώνεται ο αριθµός των executors. Η αύξηση δεν είναι δραµατική διότι δεν
υπάρχουν µέθοδοι που να απαιτούν µεγάλη υπολογιστική ισχύ. Η αύξηση οφείλεται εξ
ολοκλήρου στον χρόνο αναµονής των προς αποθήκευση δεδοµένων, ο οποίος µεγαλώνει όσο
µικραίνει ο αριθµός των executors, καθώς κάθε executor δηµιουργεί και αποθηκεύει σε ένα
partition.
Η πιο αξιοσηµείωτη αύξηση παρατηρείται στο policy του Query-Driven µε 5 executors,
καθώς σε αυτό το policy απαιτείται να γίνουν υπολογισµοί στα δεδοµένα έτσι ώστε να
εξαχθεί το fitness και το overhead, και µε βάση αυτά να επιλεχτεί η βέλτιστη διαδροµή
repartitioning για κάθε partition που ικανοποιεί κάποιο query. Αυτό απαιτεί περισσότερη
υπολογιστική ισχύ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης του συστήµατος οδηγούµαστε στο
συµπέρασµα ότι το Spark αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο Frameworkγια την ανάπτυξη
συστηµάτων

µεγάλης

κλίµακας

καθώς

παρέχει

πολύ

µεγαλύτερες

δυνατότητες

παραµετροποίησης των διαδικασιών του, σε σχέση µε το MapReduce.
Κύριος περιορισµός, όπως προκύπτει από τα πειράµατα, αποτελεί το µέγεθος του διαθέσιµου
τοπικού αποθηκευτικού χώρου για την προσωρινή αποθήκευση των δεδοµένων. Κάτι τέτοιο
θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί αν τα δεδοµένα αποθηκεύονταν σε ένα σύστηµα αρχείων που
ευνοεί τα µικρά αρχεία, έναντι των µεγάλων όπως HDFS.
ΑνκαιτοSparkαποτελείέναIn-MemoryProcessingFrameworkµπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ
αποδοτικά, ακόµα και για διαδικασίες ενός περάσµατος των δεδοµένων (όπως κατανοµή
LogFiles). Επίσης καθιστά αρκετά εύκολη την διαδικασία µεταφοράς προγραµµάτων από το
Hadoop καθώς υλοποιεί πλήρως συναρτήσεις Mapκαι Reduce αλλά και παρέχει πλήρη
υποστήριξη του HadoopFramework.
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