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Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների 
կատարման աշխատաժամանակի գնահատումկատարման աշխատաժամանակի գնահատումկատարման աշխատաժամանակի գնահատումկատարման աշխատաժամանակի գնահատում    

    
Արթուր Արթուր Արթուր Արթուր Լալայան Լալայան Լալայան Լալայան     

    
Հանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեր. ր. ր. ր. զուգահեռ մշակում, mapreduce, grep, wordcount, 

սեղմման մեթոդներ, ռեգրեսիա, որոշման ծառ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ համակարգեր, որոնց 

օգտագործումը հանգեցնում է տվյալների ահռելի քանակության ստեղծ-
մանը, և այդ տվյալների կառավարումը, պահպանումը և մշակումը 
պահանջում են հատուկ ենթակառուցվածքների օգտագործում [2, 1]: 
Կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ և փորձեր ծրագրավոր-
ման այնպիսի տեխնոլոգիայի ստեղծման ուղղությամբ, որը թույլ կտա 
զուգահեռաբար մշակել մեծածավալ տվյալները մի քանի համակարգ-
չային հանգույցների վրա: Այդպիսի տեխնոլոգիա է MapReduce-ը, որի 
իրականացումն առկա է Hadoop և Spark միջավայրերում։ Այս միջավայ-
րերը կարող են օգտագործել մի քանի օգտատերեր, ուստի մշակվել են 
օգտատերերի տարբեր առաջադրանքների հերթականության պլանավոր-
ման ալգորիթմներ, որոնք հիմնվում են ալգորիթմի մոտավոր աշխատա-
ժամանակի գնահատման վրա [1, 38]։ Տվյալների մշակման ալգորիթմի 
աշխատաժամանակը կախված է բազմաթիվ գործոններից, որոնցից ամե-
նագլխավորը մշակման միջավայրն է։ Մյուս կողմից մեծածավալ տվյալ-
ների մշակման միջավայրերում կիրառվում են տվյալների սեղմման 
տարբեր մեթոդներ, և տարբեր մեթոդներով սեղմված տվյալները մշակ-
վում են տարբեր ժամանակահատվածներում, ուստի ալգորիթմի նվազա-
գույն աշխատաժամանակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել 
ճիշտ սեղմման մեթոդ։ Հետևաբար մեծածավալ տվյալների մշակման 
միջավայրերում ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնա-
հատումն արդիական խնդիր է։ Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել 
մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների 
կատարման աշխատաժամանակի գնահատման համար տարբեր 
տեսակի ռեգրեսիոն մոդելների կիրառման արդյունքները և հիմնավորել 
լավագույն մոդելի ընտրությունը։ 

Ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատում։ Ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատում։ Ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատում։ Ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատում։ 
Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների կա-
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տարման աշխատաժամանակը հիմնականում կախված է միջավայրից, 
որտեղ կատարվել է մշակումը, համակարգչային հանգույցների քանա-
կից, մշակման ալգորիթմից, մուտքային տվյալների ծավալից և սեղմման 
գործոնից։ Այսպիսով՝ ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի 
գնահատման համար անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի տվյալների 
հավաքածու, որը կպարունակի վերոնշյալ գործոնների տարբեր արժեք-
ների դեպքում ալգորիթմի կատարման աշխատաժամանակը, և հիմն-
վելով ստացված տվյալների հավաքածուի վրա՝ ստեղծել այնպիսի 
ռեգրեսիոն մոդել, որը որոշակի ճշտությամբ կգնահատի տվյալների 
մշակման ալգորիթմի աշխատաժամանակը։ Տվյալների հավաքածուն 
ստեղծելու համար կիրառվել են մեծածավալ տվյալների մշակման 
Hadoop և Spark միջավայրերը, որոնք կազմված են եղել մինչև 16 համա-
կարգչային հանգույցներից։ Որպես տվյալների մշակման ալգորիթմներ 
ընտրվել են ծանր և թեթև տեսակի համապատասխանաբար wordcount և 
grep ալգորիթմները, որոնք ժառանգում են MapReduce տեխնոլոգիան և 
մուտքում ստանում են տարբեր ծավալի տեքստային տվյալներ։ Այդ 
տվյալները կարող են լինել առանց սեղմման կամ սեղմված Hadoop և 
Spark միջավայրերում աջակցվող gzip, bzip2, lzo, snappy, lz4, zstd սեղմման 
մեթոդներից որևէ մեկով։ Այսպիսով՝ տվյալների հավաքածուի ստեղծման 
համար տարբեր ծավալի տեքստային տվյալների վրա իրականացվել են 
փորձարկումներ՝ օգտագործելով վերոնշյալ գործոնների բոլոր հնարա-
վոր համակցությունները (2 միջավայր, տարբեր քանակի հանգույցներ՝ 
առավելագույնը 16, 2 ալգորիթմ, առանց սեղմման և 6 տարբեր մեթոդնե-
րով սեղմված տարբեր ծավալի մուտքային տվյալներ): Ստեղծված տվյալ-
ների հավաքածուի միջոցով ալգորիթմների կատարման ժամանակի 
գնահատումը ռեգրեսիոն խնդիր է։ Այսպիսով՝ ալգորիթմների կատար-
ման ժամանակի գնահատման համար կատարվել են տվյալների հավա-
քածուի հավելում, այնուհետև տվյալների հավաքածուի բաժանում 
ուսուցման և թեստավորման բաժինների։ Տվյալների հավաքածուի վրա 
կիրառվել են գծային, քառակուսային, գրադիենտ բուսթինգ, որոշման ծառ 
և պատահական անտառ ռեգրեսիոն մոդելները, և յուրաքանչյուր մոդելի 
համար որոշվել են լավագույն հարաչափերը (պարամետրերը)։ Ստաց-
ված տարբեր ռեգրեսիոն մոդելների արդյունքները համեմատելու համար 
օգտագործվել է միջին քառակուսային սխալանքը (RMSE) և R2 ցուցանիշը: 
Վերջնական արդյունքները ներկայացված են 1-ին աղյուսակում։ 
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Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
Ալգորիթմների աշխատաժամանակի գնահատման տարբեր ռեգրեսիոն Ալգորիթմների աշխատաժամանակի գնահատման տարբեր ռեգրեսիոն Ալգորիթմների աշխատաժամանակի գնահատման տարբեր ռեգրեսիոն Ալգորիթմների աշխատաժամանակի գնահատման տարբեր ռեգրեսիոն 

մոդելների արդյունքներմոդելների արդյունքներմոդելների արդյունքներմոդելների արդյունքներ 

ՄոդելՄոդելՄոդելՄոդել    
RRRR2222    ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ    RMSERMSERMSERMSE    

ՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցում    ԹեստավորումԹեստավորումԹեստավորումԹեստավորում    ՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցում    ԹեստավորումԹեստավորումԹեստավորումԹեստավորում    

Գծային 0,6544 0,6448 643 657 

Քառակուսային 0,9086 0,9055 331 337 

Գրադիենտ 
բուսթինգ 

0,9619 0,9631 211 214 

Որոշման ծառ 0,9944 0,9938 81 86 

Պատահական 
անտառ 

0,9944 0,9938 81 86 

 

Ներկայացված մոդելները՝ որպես մուտքային տվյալներ, ստանում են 
մշակման միջավայրը, ալգորիթմը, միջավայրում համակարգչային հան-
գույցների քանակը, մուտքային տվյալների ծավալը, առկայության դեպ-
քում՝ նաև սեղմման մեթոդը և այս տվյալների հիման վրա որոշակի սխա-
լանքով գնահատում են տվյալների մշակման ալգորիթմի աշխատաժա-
մանակը։ Աղյուսակում ռեգրեսիոն մոդելները դասավորված են միջին 
քառակուսային սխալանքի նվազման կարգով: Ինչպես երևում է աղյուսա-
կից, ամենափոքր սխալանք և հետևաբար ամենամեծ R2 ցուցանիշն ունեն 
որոշման ծառ և պատահական անտառ ռեգրեսիոն մոդելները։ Հաշվի 
առնելով, որ աղյուսակի արդյունքները կլորացված են՝ այս երկու մոդել-
ների արդյունքները գրեթե ամբողջությամբ համընկնում են։ Այս փաստը 
բացատրվում է նրանով, որ պատահական անտառը ռեգրեսիոն մոդելը 
կիրառում է բազմաթիվ որոշման ծառեր, և հաշվի առնելով այն, որ որոշ-
ման ծառը ավելի թեթև, արագագործ ռեգրեսիոն մոդել է և ավելի նախ-
ընտրելի է։ Սրա հետևանքով ալգորիթմների կատարման աշխատաժա-
մանակը գնահատելու համար փորձարկված մոդելներից լավագույն արդ-
յունքը ստացվում է որոշման ծառ կիրառելու դեպքում, որի միջին հարա-
բերական քառակուսաին սխալանքը չի գերազանցում 10 %-ը։ Երբ տվյալ-
ների մշակման ալգորիթմի աշխատաժամանակը մինչև 4000 վայրկյանն 
է, որոշման ծառ ռեգրեսիոն մոդելի հարաբերական սխալանքը 6 %-ից քիչ 



– 91 – 

է, իսկ 4000 վայրկյանից հետո այն հասնում է մինչև 10 %: Որոշման ծառ 
ռեգրեսիոն մոդելի հարաբերական սխալանքի կախվածությունը տվյալ-
ների մշակման ալգորիթմի կատարման աշխատաժամանակից պատկեր-
ված է 1-ին նկարում։ 

 

 
    

Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1. . . . Որոշման ծառ օգտագործելու դեպքում հարաբերական սխալի Որոշման ծառ օգտագործելու դեպքում հարաբերական սխալի Որոշման ծառ օգտագործելու դեպքում հարաբերական սխալի Որոշման ծառ օգտագործելու դեպքում հարաբերական սխալի 
կախվածությունը կատարման ժամանակից։կախվածությունը կատարման ժամանակից։կախվածությունը կատարման ժամանակից։կախվածությունը կատարման ժամանակից։    

 
Մեծածավալ տվյալների մշակման Hadoop և Spark միջավայրերը 

հիմնականում տեղադրված են լինում ամպային հարթակներում, որոնց 
օգտագործելու համար մատակարարները պահանջում են որոշակի 
գումար, որն էլ իր հերթին կախված է ամպային միջոցների օգտագործ-
ման ժամանակից։ Հետագայում նպատակ է հետապնդվում մշակել այն-
պիսի համակարգ, որը որպես մուտքային տվյալ կստանա միայն տվյալ-
ների ծավալը և մշակման ալգորիթմը, և այս տվյալների հիման վրա 
օգտագործելով մշակված ռեգրեսիոն մոդելը՝ օգտատերերին կառաջարկի 
մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրն ու սեղմման մեթոդը, որի 
դեպքում տվյալների մշակման ալգորիթմի աշխատաժամանակը և 
հետևաբար օգտատիրոջ ծախսը կլինեն նվազագույնը։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ մեծածավալ տվյալների մշակման Hadoop և Spark միջա-
վայրերում ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատ-
ման համար կատարվել են տարբեր ծավալի մուտքային տվյալների 
մշակում և արդյունքների հավաքագրում։ Ստացված արդյունքների վրա 
կիրառվել են մի քանի ռեգրեսիոն մոդելներ, և ամենալավ արդյունքը 
ցուցադրել է որոշման ծառ մոդելը, որի հարաբերական միջին քառակու-
սային սխալանքը չի գերազանցում 10 %-ը։ Մշակված մոդելը թույլ կտա 
օգտատերերին գնահատել տվյալների մշակման ժամանակը տարբեր 
գործոնների ազդեցության դեպքում և կախված այդ գնահատումից՝ ընտ-
րել արդյունավետ մշակման միջավայր և սեղմման մեթոդ, ինչի արդյուն-
քում տվյալների մշակման ալգորիթմի աշխատաժամանակը կլինի նվա-
զագույնը, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի օգտատիրոջ ծախսի կրճատ-
մանը: 

    
    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Hadoop MapReduce Job Scheduling Algorithms Survey and Use Cases, 
June 2019, Modern Applied Science 13(7), DOI: 10.5539/mas.v13n7p38․  

2. Peyravi, N., Moeini, A. Estimating runtime of a job in Hadoop 
MapReduce. Journal of Big Data 7, 44 (2020).  
https://doi.org/10.1186/s40537-020-00319-4. 
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Оценка времени выполнения алгоритма Оценка времени выполнения алгоритма Оценка времени выполнения алгоритма Оценка времени выполнения алгоритма     
в средах обработки больших данныхв средах обработки больших данныхв средах обработки больших данныхв средах обработки больших данных    

АртурАртурАртурАртур    ЛалаянЛалаянЛалаянЛалаян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: параллельная обработка, mapreduce, grep, wordcount, 
методы сжатия, регрессия, дерево решений 

В настоящее время существует множество систем, создающих 
огромное количество данных, а управление, хранение и обработка данных 
требуют использования специальных сред и большого количество 
ресурсов. Эти среды могут использоваться несколькими пользователями, 
поэтому были разработаны алгоритмы планирования порядка выполнения 
множества различных пользовательских задач, основанные на оценке 
приблизительного времени выполнения задач. Время обработки входных 
данных зависит от многих факторов: от среды обработки данных до 
методов сжатия. Данные, сжатые различными методами, обрабатываются 
за разные отрезки времени, поэтому для достижения минимального 
времени обработки необходимо правильно выбрать метод сжатия. Таким 
образом, для оценки времени работы алгоритмов в крупномасштабных 
средах Hadoop и Spark обрабатывались входные данные различных 
размеров, затем на полученных результатах использовалoсь несколько 
регрессионных моделей, причем наилучший результат продемонстриро-
вала модель дерева решений, которая оценивает время работы алгоритмов 
с относительной среднеквадратичной ошибкой не более 10 %. Разработан-
ная модель позволит пользователям оценить время обработки данных при 
воздействии различных факторов, и в зависимости от этой оценки выбрать 
эффективную среду обработки и метод сжатия, в результате чего время 
работы алгоритма обработки данных будет минимальным, что в свою 
очередь приведет к сокращению расхода пользователя.    
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Estimation of Estimation of Estimation of Estimation of AAAAlgorithm Execution Timelgorithm Execution Timelgorithm Execution Timelgorithm Execution Time    
in Big Data Processing Environmentsin Big Data Processing Environmentsin Big Data Processing Environmentsin Big Data Processing Environments    

    
ArthurArthurArthurArthur    LalayanLalayanLalayanLalayan    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: parallel processing, mapreduce, grep, wordcount, compression 

methods, regression, decision tree 
Currently, there are many systems that create a huge amount of data, and 

the management, storage and processing of data require the use of special 
environments and a large amount of resources. These environments can be used 
by multiple users, so algorithms have been developed for scheduling the order 
of execution of many different user tasks based on an estimation of the 
approximate running time of the tasks. The processing time of the input data 
depends on many factors: from data processing environment to compression 
methods. Data compressed by different methods is processed in different 
periods of time, so to achieve the minimum processing time, there is a need to 
choose the correct compression method. Thus, to estimate the running time of 
algorithms in large-scale Hadoop and Spark environments, input data of various 
sizes were processed, then several regression models were used on the obtained 
results, and the best result was demonstrated by the decision tree model that 
estimates the running time of algorithms with a relative root-mean-square error 
of no more than 10 %. The developed model will allow users to estimate the 
data processing time under the influence of various factors, and depending on 
this assessment, choose an effective processing environment and compression 
method, as a result of which the working time of the data processing algorithm 
will be minimal, which in turn will reduce user consumtion. 
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