ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ

زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وب و آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه رو ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪلﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی در وب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرن وب راﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮ را وادار ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

Web Workers
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ وب ،وب ورﮐﺮ ) (Web Workerﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺎر آن از
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  HTMLﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
وبورﮐﺮﻫﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﺪا از  HTML5ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  HTML5ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮏ  APIدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ را در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ) (threadﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه اﺟﺮا و ﮐﺎرﮐﺮد
واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺮ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ و اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن آن ﭘﺮدازش ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻨﯽ  (unresponsiveﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن آن ﭘﺮدازش ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮ را وادار ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
رﺷﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎراﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وبورﮐﺮ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ زﻣﺎنﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ،در روﻧﺪ ﮐﺎر آن وﻗﻔﻪای ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی واﺳﻂ ﮐﺎﺑﺮ آن دﺳﺘﻪ از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ورﮐﺮﻫﺎ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ  DOMدﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای )multi-
 (threadﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای در ﺳﺎﯾﺮ
زﺑﺎنﻫﺎ ،وبورﮐﺮﻫﺎ اﺷﯿﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻓﻈﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮای اﻣﻮری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ و
ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ از وبورﮐﺮﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ رﻓﺘﻪ و در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮدازش ﻣﻮازی را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
http://pmav.eu/stuﬀ/javascript webworkers/
وبورﮐﺮﻫﺎ در دو ﻧﻮع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورﮐﺮﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وب ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ورﮐﺮ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ورﮐﺮﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﺎ
آدرس  URLﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ  constructorآن ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﯾﺪ .ورﮐﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﮐﺮوم ،ﺳﺎﻓﺎری ،اﭘﺮا و ﻧﺴﺨﻪ  10اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ،در ﺳﺎﻓﺎری ﻧﺴﺨﻪ  iOSو ﻣﺮورﮔﺮ آﻧﺪروﺋﯿﺪ
ﻧﺴﺨﻪ  2و  2.1ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﺟﺪول (1اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ورﮐﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

Parallel.js
ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای در ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Parallel.jsوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی وبورﮐﺮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی در ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه آن ﮐﻢﺗﺮ از  2ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﻣﺮورﮔﺮ در
ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ  Node.jsدر ﺳﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ وبورﮐﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را در  Worker threadورﮐﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺪ ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻫﻢ در ورﮐﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪان راﺣﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راهدﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  Parallel.jsﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺰاع زﯾﺒﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ورﮐﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در رﺷﺘﻪ واﻟﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮاﺑﻊ و آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﮏ ورﮐﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﮕﺎم ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ واﺳﻂ  MapReduceﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داده را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دلﺧﻮاﻫﯽ  Worker threadﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮدازشﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎر
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﭘﺮدازش در رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻔﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .وبورﮐﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  Parallel.jsﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده و ﺣﺘﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.

Intel River Trail
ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ ) ،(River Trailﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﺘﻞ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮدازش ﻣﻮازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  Parallel JavaScriptﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮازی ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﻤﻦ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﻗﺮار دﻫﺪ .رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﺮداری ) (SSE/AVXآن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺪون
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ را درﮔﯿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎ  HTML5، Canvasو  WebGLﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
از  OpenCLﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و روی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  OpenCLﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺪان اﯾﭻ ﺳﺎزﻧﺪه زﺑﺎن ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮزﯾﻼ ﮐﻪ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﻞ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 (IDF 2011) 2011ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﻤﺎاﺳﮑﺮﯾﭙﺖ درآﯾﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  6و  7اﮐﻤﺎاﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،وﺟﻮد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ
ﯾﮏ ﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ParallelArrayﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺷﯽ را
ﺑﺎ دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ آراﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ آراﯾﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  Canvasرا ﺑﻪ ﯾﮏ
 ParallelArrayﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺌﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻣﻮازی
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ  map، reduce، combine، ﬁlter، scan، scatter، ﬂatten، partitionو  getروی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن و ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ
و در ﺟﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ  WebGLﭘﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی وب و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ

ﺑﺪون ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ،ﺣﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ
وﺿﻮح و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﻞ ) ،(IDF 2011ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  3ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  8ﻫﺴﺘﻪای از ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﻪ  45ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ  15ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ وب ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﭘﺮدازش ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﭘﺮدازشﻫﺎی آﻣﺎری ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دادهای و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﻨﮕﯿﻦ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن آن ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﻤﺎاﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻋﻼم ﻣﻮزﯾﻼ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی از رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ در آورﯾﻞ  2013ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  Nightly Buildsﻣﻮﺗﻮر ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
 SpiderMonkeyﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺞﮐﺎو
ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻮازی دلﺧﻮاه ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  github.com/rivertrailدرﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺧﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ  Intel's OpenCL SDKﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
http://www.intel.com/go/opencl
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺑﺎ  APIآن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ذﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﮐﺮوم ﯾﺎ ﺳﺎﻓﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺪل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و  APIآن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ:
http://rivertrail.github.io/interactive
اﻟﺒﺘﻪ ،اﮔﺮ از ﻣﺮورﮔﺮی ﻏﯿﺮ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺪون اﻓﺰوﻧﻪ رﯾﻮرﺗﺮﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ اﮐﻤﺎاﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﭻ اﻓﺰوﻧﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮازی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 25ﻣﺮداد 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/1256 :

