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Hadoop Hadoop Hadoop Hadoop միջավայրում տվյալների սեղմմիջավայրում տվյալների սեղմմիջավայրում տվյալների սեղմմիջավայրում տվյալների սեղմմմմման մեթոդների ան մեթոդների ան մեթոդների ան մեթոդների 
ազդեցության վերլուծությունազդեցության վերլուծությունազդեցության վերլուծությունազդեցության վերլուծություն    

Լալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան Արթուր    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառբառբառբառեր. եր. եր. եր. մեծածավալ տվյալներ, տվյալների մշա-
կում, mapreduce, զուգահեռ մշակում, grep, արտադրողականության 
բարձրացում 

Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներկայումս տեխնոլոգիական առաջընթացի 
շնորհիվ աննախադեպ արագությամբ են աճում տվյալները, որոնց 
հավաքումը, պահպանումը, մշակումը և վերլուծությունը օրեցօր 
դառնում են ավելի բարդ [2, 285]: Մեծածավալ տվյալները նոր և 
հետաքրքիր մարտահրավերներ են ստեղծում բազմաթիվ ոլորտ-
ներում՝ սկսած տնտեսական և գործարարական գործունեությու-
նից մինչև պետական կառավարում [16, 1]։ Տվյալների վերլուծու-
թյան, տարածման, փոխանցման և մշակման համար ստեղծվել են 
բազմաթիվ գործիքամիջոցներ և միջավայրեր, որոնցից կարևորա-
գույններից է Hadoop-ը [1, 1], որը թույլ է տալիս բաժանել մեծածա-
վալ տվյալները մի քանի բլոկների, այնուհետև կատարել այդ բլոկ-
ների զուգահեռ մշակում: Մեծածավալ տվյալների հետ աշխա-
տանքը պահանջում է շատ միջոցներ, ուստի ստեղծվել են տվյալ-
ների սեղմման բազմաթիվ ալգորիթմներ, որոնք նվազեցնում են 
տվյալների զբաղեցրած տարածքը, որն էլ իր հերթին տվյալների 
մշակման փուլում նվազագույնի է հասցնում մուտք/ելք գործո-
ղությունից հարկադրված ժամանակի ուշացումը: Մյուս կողմից 
տվյալների սեղմման ալգորիթմները մեծացնում են պրոցեսորի 
աշխատանքը։ Սեղմման բարձր գործոնը կարող է թեթևացնել 
մուտք/ելքին դիմումները, բայց ծանրաբեռնել պրոցեսորի աշխա-
տանքը, մինչդեռ թույլ սեղմման գործոնը կարող է ծանրաբեռնել 
մուտք/ելքը, բայց թեթևացնել պրոցեսորի աշխատանքը: Հետևա-
բար արտադրողականության բարձրացման համար անհրաժեշտ է 
միջավայրում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ պրոցեսորը չսպա-
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սի մուտք/ելքին։ Այսպիսի արդյունավետ փոխանակում գտնելը 
արդիական մարտահրավեր է։ 

Hadoop Hadoop Hadoop Hadoop միջավայրի կառուցվածքը։միջավայրի կառուցվածքը։միջավայրի կառուցվածքը։միջավայրի կառուցվածքը։    Hadoop ծրագրային միջա-
վայրը հիմնված է ցածր գների համակարգիչներից բաղկացած 
խմբի (կլաստերի) վրա։ Այն օգտագործում է ծրագրավորման պարզ 
կաղապարներ և թույլ է տալիս տվյալները բաշխել համակարգչա-
յին նշված խմբում [12]: Hadoop-ը տվյալների պահպանման համար 
օգտագործում է HDFS (Hadoop distributed file system) [13, 662], որը 
թույլ է տալիս օգտագործողի տվյալները պահել նիշքերի (ֆայլերի) 
տեսքով (նիշքը բաժանվում է մեկ կամ մի քանի բլոկների, և այդ 
բլոկները պահվում են մի շարք հանգույցներում)։ HDFS-ն ունի 
Master-Slave («վարպետ-ստրուկ») ճարտարապետություն, որտեղ 
«Ստրուկ» հանգույցներում պահվում են նիշքի բլոկները, իսկ 
«Վարպետ» հանգույցը իրականացնում է նիշքային համակարգի 
կառավարման գործառույթներ։ Hadoop-ում հաջորդ կարևորագույն 
բաղադրիչն է MapReduce տեխնոլոգիան, որն սկզբից ևեթ մշակվել 
է Google կազմակերպության կողմից [15, 34-35]։ Այն բաղկացած է 
երկու հիմնական փուլերից (map և reduce) և ներկայացնում է 
ծրագրավորման կաղապար, որի նպատակն է մեծածավալ տվյալ-
ները միաժամանակ զուգահեռաբար մշակել տարբեր համակարգ-
չային հանգույցների վրա: 

Ներկայումս Hadoop-ն աջակցում է տվյալների սեղմման Gzip, 
Bzip2, Lzo, Snappy, Lz4 և Zstandard մեթոդները։ Դրանց մի մասն են 
«տրոհվող» (Splittable) ալգորիթմները, որ նշանակում է, թե map 
փուլում օգտագործողի սահմանած տվյալների վերամշակման 
առաջադրանքները կարող են աշխատել զուգահեռաբար: Վերո-
նշյալ մեթոդներից միայն Bzip2-ն է լռելյայն «տրոհվող», սակայն 
4MC գրադարանի [10] կիրառումը Lzo, Lz4 և Zstandard մեթոդները 
նույնպես դարձնում է «տրոհվող»։ Gzip ալգորիթմը LZ77 և 
Հաֆֆմանի կոդավորման համադրություն է [7, 2]: Bzip2-ը [14, 28-29] 
օգտագործում է Burrows-Wheeler տեքստի սեղմման ալգորիթմը    
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[6,  731] և Հաֆֆմանի կոդավորումը: Snappy-ին Google-ի կողմից 
ստեղծված տվյալների արագ սեղմման և տարրալուծման գրա-
դարան է [11], որը նույնպես հիմնված է LZ77 գաղափարների վրա 
[18, 4]։ LZO սեղմման ալգորիթմը LZ77 սեղմման ալգորիթմի վերա-
փոխված տարբերակն է [3, 108-109]: LZ4-ը հինգ հաջորդական քայ-
լերից բաղկացած ալգորիթմ է, որը հիմնված է հեշավորման վրա [5, 
111]։ Zstandard սեղմման ալգորիթմը նույնպես հիմնված է LZ77-ի 
վրա, որը մշակվել է Facebook-ի համար, որ, բացի Հաֆֆմանի 
կոդավորումից, օգտագործում է նաև բառարաններ [19, 6-7]: 

Ներկայումս այս ոլորտում գոյություն ունեն բազմաթիվ 
ուսումնասիրություններ, որոնք հիմնված են տարբեր կազմա-
ձևման հարաչափերի (պարամետր) փոփոխման միջոցով Hadoop-ի 
էներգաարդյունավետության մեծացման [17, 61-65] կամ սեղմման 
ալգորիթմների կիրառման միջոցով արտադրողականության ավե-
լացման և էներգիայի սպառման կրճատման վրա [4, 23-28]։ 

Տվյալների Տվյալների Տվյալների Տվյալների սեսեսեսեղմմանղմմանղմմանղմման    մեթոդների ազդեցությունը մեթոդների ազդեցությունը մեթոդների ազդեցությունը մեթոդների ազդեցությունը HadoopHadoopHadoopHadoop----ում։ ում։ ում։ ում։ 
Hadoop-ում տվյալների սեղմման ազդեցությունը ուսումնասիրելու 
համար ընտրվել է grep ալգորիթմը [8, 36], որը մուտքային տեքս-
տային նիշքում որոնում է մուտքային արտահայտությանը համա-
պատասխան տվյալների հավաքածուներ, իսկ որպես մուտքային 
տվյալներ ընտրվել են Վիքիպեդիայի արխիվի տվյալները [9]։ 
Մուտքային տվյալների չափը կազմում է 4 GB: Փորձերը կատար-
վել են մեկ «Վարպետ» և չորս «Ստրուկ» հանգույցներից կազմված 
Hadoop միջավայրում, իսկ որպես մուտքային տվյալներ օգտա-
գործվել են Hadoop-ում աջակցվող բոլոր հնարավոր սեղմման 
ալգորիթմներով սեղմված տարբերակները։ Արդյունքում grep 
ալգորիթմը տարբեր մեթոդներով սեղմած միևնույն մուտքային 
նիշքը մշակում է տարբեր ժամանակահատվածներում (նկ. 1)։ 
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Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. grepgrepgrepgrep    ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր 
ալգորիթմների կիրառման դեպքումալգորիթմների կիրառման դեպքումալգորիթմների կիրառման դեպքումալգորիթմների կիրառման դեպքում        

 
Ինչպես երևում է 1-ին նկարում, grep ալգորիթմը ամենաարագը

աշխատել է «տրոհվող» Zstandard և Lz4 մեթոդներով սեղմված 
մուտքային տվյալների դեպքում։ Այն նույնիսկ 10
ավելի արագ է աշխատել, քան առանց սեղմման մուտքային տ
ների դեպքում։ Այս ամենը բացատրվում է նրանով, որ 
ալգորիթմներով տվյալների սեղմման դեպքում յուրաքանչյուր բլոկ 
առանձին կերպով հնարավոր է դառնում վերականգնել սեղմած 
վիճակից։ Սրա հետևանքով տեղի է ունենում կատարման ժա
նակի կրճատում, որը առաջանում է նիշքի բլոկների զու
բար վերականգնման և մշակման շնորհիվ։ «Չտրոհվող
ների դեպքում պատկերը հակառակն է։ Այս դեպքում անհնար է 
զուգահեռաբար վերականգնել տվյալները սեղմած վիճակից, քանի 
որ բլոկները միմյանց հետ անմիջականորեն կապված են։ Ու
տվյալների զուգահեռ վերականգնում և մշակում անհնար է։ Մուտ
քային տվյալների չափը սեղմումից հետո կազմել է սկզբնական 
վիճակում գտնվող նիշքի 15 % – 30 %-ը, հետևաբար սեղմումը այս 
դեպքում հանգեցրել է ֆիզիկական տարածքի 70 %

 
ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր ալգորիթմի աշխատաժամանակը տարբեր սեղսեղսեղսեղմմանմմանմմանմման    

ալգորիթմը ամենաարագը 
մեթոդներով սեղմված 

մուտքային տվյալների դեպքում։ Այն նույնիսկ 10 % – 11 %-ով 
մուտքային տվյալ-

Այս ամենը բացատրվում է նրանով, որ «տրոհվող» 
դեպքում յուրաքանչյուր բլոկ 

առանձին կերպով հնարավոր է դառնում վերականգնել սեղմած 
տեղի է ունենում կատարման ժամա-

ի բլոկների զուգահեռա-
Չտրոհվող» ալգորիթմ-

ների դեպքում պատկերը հակառակն է։ Այս դեպքում անհնար է 
ռաբար վերականգնել տվյալները սեղմած վիճակից, քանի 
ները միմյանց հետ անմիջականորեն կապված են։ Ուստի 

ների զուգահեռ վերականգնում և մշակում անհնար է։ Մուտ-
յին տվյալների չափը սեղմումից հետո կազմել է սկզբնական 

ը, հետևաբար սեղմումը այս 
% – 85 % խնայ-
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ման: Երեք ամենաարագ մշակումների դեպքում ընդհանուր բոլոր 
հանգույցների պրոցեսորների միջին ծանրաբեռնվածությունը
պատկերված է 2-րդ նկարում։ 

 

Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2. . . . Հանգույցների պրոցեսորներիՀանգույցների պրոցեսորներիՀանգույցների պրոցեսորներիՀանգույցների պրոցեսորների    միջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումը
 
 
Ինչպես երևում է նկարում՝ առաջին 15 վայրկյանների ըն

քում պրոցեսորների միջին օգտագործումը ավելի մեծ է սեղմված 
տվյալների դեպքում, սակայն եթե դիտարկենք գումարային պրո
ցեսորի օգտագործումը ալգորիթմի աշխատանքի ամբողջ ըն
քում, ապա կտեսնենք, որ սեղմման դեպքում այն ավելի փոքր է 
առանց սեղմման մուտքային տվյալների համեմատ, քանի որ սեղմ
ված նիշքերը ավելի արագ են մշակվել։ Գործառնական (օ
տիվ) հիշողությունների միջինացված օգտագործումը բոլոր հան
գույցներում պատկերված է 3-րդ նկարում։ 

շակումների դեպքում ընդհանուր բոլոր 
պրոցեսորների միջին ծանրաբեռնվածությունը 

 
միջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումը    

Ինչպես երևում է նկարում՝ առաջին 15 վայրկյանների ընթաց-
օգտագործումը ավելի մեծ է սեղմված 

ների դեպքում, սակայն եթե դիտարկենք գումարային պրո-
սորի օգտագործումը ալգորիթմի աշխատանքի ամբողջ ընթաց-

դեպքում այն ավելի փոքր է 
մուտքային տվյալների համեմատ, քանի որ սեղմ-

Գործառնական (օպերա-
ների միջինացված օգտագործումը բոլոր հան-
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Նկար 3Նկար 3Նկար 3Նկար 3. . . . Հանգույցների ՕՀՀանգույցների ՕՀՀանգույցների ՕՀՀանգույցների ՕՀ----ներիներիներիների    միջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումը

 
 
Նկատենք, որ սեղմած տվյալների հետ աշխատանք

քում օգտագործվել է ավելի շատ գործառական հիշողություն
սովորական մուտքային տվյալների դեպքում։ 

Եզրակացություն։Եզրակացություն։Եզրակացություն։Եզրակացություն։    Այսպիսով` Hadoop միջավայրում տվյալ
ների սեղմման տարբեր մեթոդների օգտագործումը հանգեցնում է 
տվյալների զբաղեցված տարածքի, ինչպես նաև տվյալների մշակ
ման ժամանակի կրճատման, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է մի
ջավայրի արտադրողականության բարձրացմանը։ Հոդվածում 
որպես տվյալների մշակման ալգորիթմ օգտագործվել է 
տվյալների սեղմման մեթոդների օգտագործման շնորհիվ ալ
րիթմի աշխատանքի ժամանակը կրճատվել է 10 % – 

 
    

 

միջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումըմիջինացված օգտագործումը    

Նկատենք, որ սեղմած տվյալների հետ աշխատանքի արդյուն-
հիշողություն, քան 

միջավայրում տվյալ-
օգտագործումը հանգեցնում է 

և տվյալների մշակ-
մանակի կրճատման, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է մի-

րի արտադրողականության բարձրացմանը։ Հոդվածում 
ների մշակման ալգորիթմ օգտագործվել է grep-ը, և 

մեթոդների օգտագործման շնորհիվ ալգո-
 11 %-ով։ 
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Анализ влияния методов сжаАнализ влияния методов сжаАнализ влияния методов сжаАнализ влияния методов сжатия данных в среде тия данных в среде тия данных в среде тия данных в среде HadoopHadoopHadoopHadoop    

Лалаян АртурЛалаян АртурЛалаян АртурЛалаян Артур    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: большие данные, обработка данных, mapreduce, 
параллельная обработка, grep, повышение производительности 

В настоящее время технический прогресс приводит к беспрецедент-
ному увеличению объема данных, сбор, хранение, обработка и анализ 
которых с каждым днем становятся все сложнее․ Большие данные 
являются ресурсоемкой проблемой и требуют параллельной обработки. 
Было создано множество инструментов и сред для анализа, распростране-
ния, передачи и обработки данных. Одним из самых важных из них 
является Hadoop. Сжатие данных играет важную роль в таких средах. Это 
позволяет уменьшить размер данных, хранящихся на диске, но перед их 
обработкой возникает необходимость распаковать их, что потребует 
большей загрузки процессора. Hadoop поддерживает несколько методов 
сжатия, которые имеют различные коэффициенты сжатия. Основная цель 
этой работы – понять, как метод сжатия влияет на производительность 
среды Hadoop. Для этого был применен алгоритм Grep к данным, сжатым 
несколькими механизмами. Опыт показывает, что сжатие данных в Hadoop 
уменьшает размер данных, хранящихся на диске, и может улучшить 
оптимизацию производительности и помочь снизить энергопотребление. В 
этой статье показано, как использование алгоритмов сжатия влияет на 
оптимизацию производительности и как сжатие влияет на использование 
процессора и памяти в среде Hadoop. 
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TheTheTheThe AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis ofofofof the the the the IIIImpact of Data Compression Methodsmpact of Data Compression Methodsmpact of Data Compression Methodsmpact of Data Compression Methods    
in the Hadoop Environmentin the Hadoop Environmentin the Hadoop Environmentin the Hadoop Environment    

Lalayan ArthurLalayan ArthurLalayan ArthurLalayan Arthur    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: big data, data processing, mapreduce, parallel processing, grep, 
performance improvement 

Currently, technological progress is leading to an unprecedented increase 
in the amount of data, the collection, storage, processing and analysis of which 
are becoming harder every day․ Big data is a resource-intensive problem 
requiring parallel processing. Many tools and environments have been created 
for analyzing, distributing, transferring and processing data. One of the most 
important of them is Hadoop. Data compression plays an important role in such 
environments. It allows to reduce the size of data stored on disk, but before 
processing it, there is a need to decompress it, which will require more CPU 
usage. Hadoop supports several compression methods that have different 
compression ratios. The main goal of this work is to understand how the 
compression method affects the performance of the Hadoop environment. For 
this purpose the Grep algorithm was applied on data compressed by several 
mechanisms. Experience shows that compressing data in Hadoop reduces the 
size of the data stored on disk and can improve performance optimization and 
help reduce power consumption.This article shows how the use of compression 
algorithms will affect performance optimizations and how compression affects 
CPU and memory usage in the Hadoop environment. 
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