 Milkدر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻼن دادهﻫﺎ

زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ  MITﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺪﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ) (MITزﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ Milk
ﻧﺎم دارد .زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ
ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .راﻫﮑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آدرسﻫﺎی دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﮐﻼن دادهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن از ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺮماﻓﺰار
ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ دارﻧﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از ﮐﻼن دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺻﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﮐﺎﻫﺶ داده و از
ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  MITو ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  CSAILزﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Milkرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻣﺮوزی ﮐﻪ از ﮐﻼنﻫﺎ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی  Milkﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟ راز ﻧﻔﻬﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﻤﻊآوری و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ در
ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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راﻫﮑﺎر
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی در ده روز
ﻣﺘﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﮐﺎﻣﻞ از دادهﻫﺎی درون ﺣﺎﻓﻈﻪ را واﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهای ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﮐﻮﭼﮏ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﻼن دادهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،روش ﻓﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارد ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﺶ ﺷﺪه ﻣﺠﺎور درﺧﻮاﺳﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
در ﻋﻮض ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آدرسﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اداﻣﻪ آدرسﻫﺎی ﻣﺠﺎور را
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ دادهای ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد را درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﺪ Milk .اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮑﺴﺮی ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  OpenMPاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ OpenMP .ﯾﮏ
راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ
از زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﯽ ،ﺳﯽ ﭘﻼس ﭘﻼس ﯾﺎ ﻓﻮرﺗﺮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ OpenMP.ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  ،Milkﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﺪ را ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺘﯿﻮ زاﻫﺎرﯾﺎ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در ﻣﻮرد  Milkﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ Milk» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف را ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ «.ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن اﯾﻦ
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد را اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮازی و
روشﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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