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Streszczenie 

W zarządzaniu rozwiązaniami z dziedziny sieciowych kopii zapasowych istotną role odgrywa skracanie czasu 
tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików, a także ograniczanie kosztów przechowywania wielu punktów 
przywracania (zmaterializowanych migawek). W ostatnim dziesięcioleciu optymalne rozwiązania ochrony danych 
uległy znacznym przeobrażeniom, w miarę jak napędy taśm ustępują miejsca magazynom dyskowym, a zamiast 
kopii zapasowych pojedynczych plików coraz częściej tworzy się kopie zapasowe obrazów całych woluminów. 
Ta ostatnia ewolucja staje się szczególnie ważna ze względu na rozwój środowisk wirtualnych. Rozwój 
magazynów danych w chmurze przynosi nowe wyzwania w zarządzaniu magazynowaniem danych. 

Ten raport przedstawia ewolucję technologii deduplikacji i porównuje tradycyjne metody deduplikacji z blokiem 
o stałym i zmiennym rozmiarze z technologią Progressive Deduplication™ (deduplikacji progresywnej), 
zastosowaną w urządzeniu WD Arkeia. Deduplikacja progresywna jest rozwiązaniem doskonalszym od 
deduplikacji z blokiem o stałym i zmiennym rozmiarze, ponieważ zapewnia większą szybkość tworzenia kopii 
zapasowych i oferuje lepsze współczynniki kompresji: 

Wyższy stopień kompresji 

 Technologia Progressive Deduplication (deduplikacji progresywnej) wyszukuje w obrębie pliku znane bloki. 
W odróżnieniu od metod opartych na blokach o zmiennym rozmiarze, stosowanych przez firmy Quantum 
i Data Domain, deduplikacja progresywna nie definiuje granic bloków na podstawie zawartości pliku. 

 Deduplikacja progresywna używa bloków o różnych rozmiarach dla różnych typów plików. Optymalne 
dobranie rozmiaru bloku pozwala zastosować maksymalną kompresję możliwą dla danego typu pliku. 
Na przykład, dla plików utworzonych w programie Microsoft

®
 PowerPoint

®
 optymalny rozmiar bloku 

wynosi 2048 bajty; natomiast w przypadku danych o charakterze zasadniczo losowym, takich jak pliki 
MPEG, użycie bloku o rozmiarze mniejszym niż rozmiar pliku nie poprawia stopnia kompresji. 

Szybsza kompresja 

 W przypadku plików znanych i przeskanowanych wcześniej sekcji nieznanych plików wydajność 
deduplikacji progresywnej jest taka sama jak deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze. Te dwa przypadki 
obejmują przeważającą większość danych napotykanych podczas tworzenia kopii zapasowych. 

 Deduplikacja progresywna przyspiesza porównywanie nowych bloków z blokami znanymi. Szybkie 
algorytmy wykrywają prawdopodobnie identyczne bloki, a bardziej obciążające procesor algorytmy 
obliczają ich skróty (ang. „hash”) dla potwierdzenia, że bloki rzeczywiście są takie same. To dwufazowe 
podejście jest nazywane „dopasowaniem progresywnym”. 

Technologia deduplikacji progresywnej zastosowana w urządzeniu WD Arkeia została opracowana przez 
matematyków specjalnie na potrzeby tworzenia kopii zapasowych w sieci. Szybka kompresja zestawów kopii 
zapasowych jest istotna przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, deduplikacja po stronie źródła 
przyspiesza tworzenie kopii zapasowej przez to, że zmniejsza ilość danych, jakie muszą zostać przesłane w sieci 
LAN lub SAN. Po drugie, zmniejszona objętość zestawów kopii zapasowych umożliwia przechowywanie większej 
liczby punktów przywracania na nośnikach o tej samej pojemności. Po trzecie, replikacja zestawów kopii 
zapasowych do magazynów danych w chmurze jest tym tańsza, im mniejsze są te zestawy. 

Organizacje coraz częściej przechowują kopie zapasowe w magazynach dyskowych, zastępujących wcześniej 
używane napędy taśm, a chmury publiczne i prywatne oferują bezpieczne przechowywanie danych poza siedzibą 
firmy bez uciążliwego i kosztownego transportu fizycznych nośników. Ze względu na wysoki koszt transferu danych 
w sieci WAN, deduplikacja jest kluczową technologią umożliwiającą rozwój rynku kopii zapasowych w chmurze. 

Technologia Progressive Deduplication została opracowana w firmie Kadena Systems z siedzibą w Santa Clara 
w stanie Kalifornia. Pierwszy patent na technologię deduplikacji progresywnej został zgłoszony w 2004 roku, 
a przyznany w 2008 roku. Firma Kadena została przejęta przez firmę Arkeia Software w listopadzie 2009, 
a w grudniu 2012 ta ostatnia została przejęta przez firmę WD. 
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Co to jest deduplikacja danych? 

Deduplikacja to swego rodzaju „globalna kompresja”, polegająca na wyszukiwaniu identycznych bloków 
w różnych plikach. Kiedy dana zawartość jest przechowywana tylko raz, a ta sama zawartość występuje w wielu 
różnych plikach, stopień kompresji może zostać znacznie zwiększony, a to pozwala ograniczyć zajętość 
magazynów danych. Kompresja globalna nie jest tym samym co „kompresja lokalna” i używa innych algorytmów. 
Strategie kompresji lokalnej skupiają się na kompresowaniu pojedynczych plików i wykorzystują takie algorytmy 
jak DEFLATE (tzw. „zip”), JPEG i MPEG. 

Kompresja globalna ma szczególne znaczenie dla tworzenia kopii zapasowych z następujących względów: 

1. W obrębie jednego przedsiębiorstwa podobne dane znajdują się często na różnych komputerach 
(podobne dokumenty, podobne systemy operacyjne, podobne bazy danych itd.) 

2. Kolejne kopie zapasowe tego samego komputera często zawierają dane, które tylko nieznacznie różnią 
się od poprzedniej wersji tych samych danych. 

Strategie leżące u podłoża kompresji 
lokalnej i deduplikacji są często 
podobne. Oba te procesy polegają na 
identyfikowaniu powtarzających się 
sekwencji bajtów. Dana sekwencja 
bajtów jest zapisywana tylko raz, 
a przy kolejnym napotkaniu tej samej 
sekwencji zapisywane jest tylko 
odwołanie do jej pierwszego 
wystąpienia. 

„Deduplikację danych” jako technikę 
kompresji danych umożliwiło 
wynalezienie w latach osiemdziesiątych XX wieku tzw. skrótów kryptograficznych (ang. „hash digest”), które mogą 
służyć jako „sygnatury” bloków danych lub plików. Uważa się, że jeśli dwie sygnatury są takie same, 
odpowiadające im bloki danych również są identyczne. (Prawdopodobieństwo napotkania dwóch różnych bloków 
danych o identycznej sygnaturze jest mniejsze od prawdopodobieństwa wystąpienia losowych błędów w pamięci 
półprzewodnikowej). 

Przewaga deduplikacji nad kompresją lokalną polega 
na jej zakresie. Im większy zakres deduplikacji, tym 
wyższy ogólny współczynnik kompresji. Na przykład 
deduplikacja zawartości jednego komputera 
z systemem Windows 2012 Server nigdy nie pozwoli 
osiągnąć tak wysokiego współczynnika kompresji jak 
deduplikacja zawartości wielu komputerów z systemem 
Windows 2012 Server. 

Podobnie, deduplikacja „migawki” dysku utworzonej 
w pewnym punkcie czasu nigdy nie zapewni równie 
wysokiego stopnia kompresji co deduplikacja wielu 
migawek tego samego dysku utworzonych w pewnym 
przedziale czasu. Im większy jest zakres danych 
poddawanych deduplikacji, tym częściej napotyka się 
podobne dane na różnych komputerach i w różnych 
migawkach, a zatem uzyskuje się wyższy stopień 
kompresji danych. 

Korzyści z deduplikacji wzrastają razem z czynnikami, 
które poprawiają współczynnik deduplikacji. (Zobacz 
Rysunek 2.) O ile korzyści w sytuacji „Te same bloki 
w różnych punktach czasu” mają szczególne znaczenie 
dla tworzenia kopii zapasowych, o tyle trzy pozostałe 
czynniki są istotne zarówno dla pierwotnego, jak 
i wtórnego magazynowania danych. 

Typ kompresji Poziom kompresji Przykłady 

Lokalna 

Pliki i bloki 
(pliki i zestawy 

danych mniejsze od 
plików) 

DEFLATE 
(LZ77, LZ78) 

JPEG 
MPEG 

Globalna 

Pliki i systemy plików 
(pliki i zestawy 

danych większe od 
plików) 

Deduplikacja, 
Różnicowanie na 
poziomie bajtów 

Rysunek 1. Porównanie kompresji globalnej i lokalnej 

Rysunek 2. Czynniki poprawiające współczynnik deduplikacji 
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Tradycyjne strategie deduplikacji danych 

Techniki deduplikacji danych stosuje się już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w celu zmniejszenia objętości 
danych 9zarówno magazynowanych, jak i transmitowanych). Narzędzie rsync, dostępne na licencji „open source”, 
wykorzystuje deduplikację do zmniejszenia koniecznej przepustowości podczas synchronizowania plików w sieci. 
Pierwszymi popularnymi produktami wykorzystującymi deduplikację były narzędzia do ochrony danych 
opracowane przez firmę Data Domain oraz narzędzia 
firmy Riverbed do optymalizacji wydajności sieci WAN. 

Pierwszym elementem deduplikacji danych jest użycie 
skrótów („hashy”) zamiast porównywania wszystkich 
bajtów danych. Jeśli skróty są takie same, przyjmuje się, 
że dane są również takie same. Prawdopodobieństwo 
kolizji skrótów spada wraz ze wzrostem długości 
skrótów. Po prawej stronie przedstawiono kilka 
powszechnie stosowanych skrótów kryptograficznych. 

Drugim elementem deduplikacji danych jest ziarnistość deduplikacji oraz strategia dzielenia większych zestawów 
danych (np. strumieni, plików) na mniejsze bloki. Badania nad deduplikacją prowadzone na przestrzeni ostatniej 
dekady koncentrowały się na strategiach dzielenia plików na mniejsze bloki. 

Trudności. Inną perspektywę trudności związanych z deduplikacją ilustruje Rysunek 4 (poniżej). Tabela 
przedstawia cztery scenariusze deduplikacji uszeregowane według wzrastającego poziomu trudności. W dalszych 
sekcjach przedstawiono sposoby rozwiązywania trudności w każdym z tych czterech scenariuszy. 

Zakres deduplikacji Istotna nowość Przykład Duplikaty 

Identyczne pliki w różnych 
systemach plików 

Ziarnistość na poziomie 
plików: Eliminacja 

identycznych duplikatów 

Pliki systemu 
operacyjnego 

 

Jak wyżej + podobna 
zawartość różnych wersji 

pliku (dane dodane) 

Ziarnistość na poziomie 
bloków: deduplikacja z blokiem 

o stałym rozmiarze  

Pliki programu 
Outlook (.PST) 

 

Jak wyżej + podobna 
zawartość różnych wersji 
pliku (dane wstawione) 

Ziarnistość na poziomie 
bloków: deduplikacja z blokiem 

o zmiennym rozmiarze 

Pliki programu 
Powerpoint (.PPT) 

 

Jak wyżej + powtarzająca się 
zawartość w obrębie obrazu 

dysku 

Ziarnistość na poziomie 
bloków: Deduplikacja 

progresywna 

Obrazy woluminów 
(VMDK) 

 

Rysunek 4. Scenariusze deduplikacji 

 

Eliminacja identycznych duplikatów. Pierwszym przykładem zastosowania deduplikacji była technika znana 
jako eliminacja identycznych duplikatów (ang. „single-instance storage”, SIS). Technika ta polega na 
przechowywaniu tylko jednej kopii wielu identycznych plików. Zamiast przechowywania wielu „kopii” tego samego 
pliku, zapisywano jedynie odwołanie do pierwszej kopii. Zdarza się, że zawartość plików jest taka sama, nawet 
jeśli nazwy, uprawnienia lub inne metadane tych plików są różne. W metodzie SIS po raz pierwszy zastosowano 
skróty kryptograficzne do porównywania zawartości plików, co pozwoliło wyeliminować porównywanie wszystkich 
bajtów. Jeśli skróty dwóch plików są takie same, przyjmuje się, że pliki są również takie same. 

Skrót  
Algorytm 

Długość skrótu 
(w bajtach) 

MD-5 16 

SHA-1 20 

SHA-2 32 

SHA-2 64 

Rysunek 3. Przykłady algorytmów skrótu 
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Metoda SIS okazała się szczególnie przydatna do eliminowania duplikatów plików w systemach dystrybucji 
poczty elektronicznej oraz do eliminowania wielu wystąpień tych samych plików w systemach operacyjnych na 
komputerach należących do tej samej sieci. W przypadku tworzenia kopii zapasowych niedogodność metody SIS 
polega na tym, że zmiana nawet jednego bajtu w określonym pliku pociąga za sobą konieczność ponownego 
zapisania całego pliku. 

Deduplikacja z blokiem o stałym rozmiarze. deduplikacja z blokiem o stałym rozmiarze polega na dzieleniu 
pliku na pewną liczbę bloków o takiej samej wielkości (zwykle od 4 kb do 64 kb). Zamiast porównywania skrótów 
całych plików, porównuje się osobno poszczególne, niezachodzące na siebie bloki. 

Deduplikacja na poziomie bloków wymaga bardziej intensywnych obliczeń niż deduplikacja na poziomie plików, 
ale przynosi większe korzyści w sytuacji, gdy objętość dużych plików wzrasta, ponieważ dane są dodawane na 
ich końcu, oraz gdy między jedną a drugą operacją tworzenia kopii zapasowych (lub na różnych komputerach) 
zmieniają się klastry bajtów w obrębie plików. Przykładami dużych zestawów danych, w których występują 
stosunkowo niewielkie zmiany, są repozytoria poczty elektronicznej (np. pliki .PST programu Microsoft Outlook), 
pliki dzienników zdarzeń i pliki niektórych baz danych. 

Największą wadą deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze jest to, że metody tej nie można zastosować do 
znanych plików, w których nowe dane są dopisywane na początku lub wstawiane w środku. Takie wstawienie 
danych powoduje zmianę położenia granic znanych bloków, a co za tym idzie, wcześniej zidentyfikowane bloki 
nie są już rozpoznawalne. Zobacz Rysunek 10. 

Deduplikacja z blokiem o zmiennym rozmiarze. Deduplikacja z blokiem o zmiennym rozmiarze polega na 
definiowaniu granic bloków na podstawie uprzednio określonych sekwencji bajtów w pliku. Pozwala to 
zidentyfikować dane zmodyfikowane, jak również dane dopisane na początku, na końcu lub wewnątrz pliku. 
Kiedy dane są wstawiane do pliku, granice bloków wyznaczone przez sekwencje bajtów przesuwają się razem 
z zawartością pliku. 

 

 
deduplikacja z blokiem o zmiennym rozmiarze zawsze wymaga bardziej intensywnych obliczeń niż deduplikacja 
z blokiem o stałym rozmiarze, ponieważ konieczne jest wstępne przeskanowanie całego pliku bajt po bajcie 
w celu wyznaczenia granic bloków. Szczególnie intensywnego przetwarzania wymagają pliki, w których dane są 
rozłożone losowo przed wyznaczeniem granic bloków. 

Rysunek 5. Przykład dystrybucji rozmiarów bloków o zmiennym rozmiarze w pliku o wielkości 1 MB przy 
blokach o średnim rozmiarze 1 kB 
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Problem ze spadkiem wydajności deduplikacji dodatkowo pogarsza fakt, że deduplikacja z blokiem o zmiennym 
rozmiarze nie pozwala na proste sterowanie rozmiarami bloków. Chociaż można zdefiniować średni rozmiar 
bloku, dystrybucja rozmiarów bloków jest bardzo szeroka, co ilustruje Rysunek 5. Bloki mogą mieć rozmiar od 
jednego bajta po wielkość całego pliku. To z kolei komplikuje magazynowanie bloków i pociąga za sobą 
konieczność specjalnego traktowania bloków o bardzo nietypowych rozmiarach. 

Jak szeroka jest dystrybucja rozmiarów bloków? Dla bloków o średnim rozmiarze „n” rozkład 
prawdopodobieństwa rozmiaru bloku „x” w deduplikacji z blokiem o zmiennym rozmiarze można obliczyć 
z następującego wzoru: 

ρ(x) = 
   

 

 
 
 

 
 

Rysunek 5 przedstawia reprezentatywny przykład pliku o wielkości 1 MB przy docelowym „średnim rozmiarze 
bloku” wynoszącym 1 kB. Można zauważyć, co następuje: 

 53% bloków (wg liczby) jest krótszych od połowy lub dłuższych od dwukrotności średniego 
rozmiaru bloku 

 50% bloków (wg objętości) jest krótszych od połowy lub dłuższych od dwukrotności średniego 
rozmiaru bloku 

Bloki o bardzo małym rozmiarze są niepraktyczne w deduplikacji, ponieważ koszt zarządzania odwołaniami do 
bardzo małych bloków przewyższa korzyści płynące z pominięcia duplikatów danych. Również niepraktyczne są 
bloki o bardzo dużym rozmiarze, ponieważ duży rozmiar ogranicza ich przydatność do deduplikacji, a scenariusz 
ten zbliża się do scenariusza deduplikacji z ziarnistością na poziomie plików. Z tego względu uzyskanie 
przydatnych rezultatów w praktyce wymaga specjalnego traktowania pewnych danych, a ten wzrost złożoności 
pogarsza wydajność deduplikacji. 

Deduplikacja progresywna. Deduplikacja progresywna łączy najważniejsze zalety deduplikacji z blokiem 
o stałym i zmiennym rozmiarze. Podobnie jak w deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze, deduplikacja 
progresywna jest szybka, ponieważ stały rozmiar bloków ułatwia zarządzanie danymi. Ponadto, dzięki 
zastosowaniu bloków o stałym rozmiarze staje się praktyczna deduplikacja uwzględniająca zawartość plików, 
co zostanie omówione w dalszej części tego raportu. 

Podobnie jak w deduplikacji z blokiem o zmiennym rozmiarze, deduplikacja progresywna zapewnia wysoki 
stopień kompresji, ponieważ toleruje nie tylko dane „dodawane” na końcu pliku i dane „modyfikowane”, ale 
również dane „wstawiane” wewnątrz pliku. Granice bloków mogą znajdować się w dowolnych miejscach w pliku. 
Jednak — w odróżnieniu od deduplikacji z blokiem o zmiennym rozmiarze — zawartość znana jest przetwarzana 
z taką samą szybkością jak w deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze. 

Poniższe sekcje szczegółowo przedstawiają proces deduplikacji progresywnej. 
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Deduplikacja progresywna: opis techniki 

Deduplikacja progresywna jest rozwiązaniem alternatywnym dla tradycyjnych metod deduplikacji. Technologię 
tę można wdrażać w wielu różnych kombinacjach. Te opcje — wraz z opcjami zastosowanymi w urządzeniu 
WD Arkeia — przedstawiono poniżej: 

Cecha deduplikacji Dostępne opcje 
Opcje zastosowane 

w urządzeniu  
WD Arkeia 

Etap Na bieżąco lub w przetwarzaniu 
końcowym 

Na bieżąco 

Lokalizacja Źródłowa lub docelowa Obie 

Zakres Jeden komputer lub wiele 
komputerów 

Wiele komputerów 

Rysunek 6. Charakterystyka deduplikacji 

Niektóre z tych cech mają wpływ na pozostałe. W przypadku tworzenia kopii zapasowych, gdzie aplikacje 
agentów muszą być zainstalowane (dynamicznie lub statycznie) na komputerze klienckim, deduplikacja na tym 
komputerze (czyli po stronie źródła) jest w oczywisty sposób lepszym rozwiązaniem niż deduplikacja w lokalizacji 
docelowej. Po pierwsze, deduplikacja po stronie źródła przyspiesza tworzenie kopii zapasowych przez to, że 
kompresuje zestawy kopii zapasowych przed przesłaniem ich na serwer kopii zapasowych lub serwer 
multimediów w sieci lokalnej. Po drugie, wykonywanie deduplikacji po stronie źródła pozwala rozłożyć obciążenie 
na wszystkich klientów, których kopie zapasowe są tworzone. Taka architektura typu „scale-out” jest znacznie 
bardziej ekonomiczna od architektury „scale-up”, w której całe obciążenie związane z deduplikacją jest 
przenoszone na jeden lub kilka serwerów multimediów. 

W przypadku tworzenia kopii zapasowych deduplikacja po stronie źródła narzuca także przetwarzanie na bieżąco. 
Skoro deduplikację wykonuje komputer kliencki, nie ma powodu przetwarzać tych samych danych więcej niż raz. 

Wyznaczanie granic bloków. Tym, co odróżnia deduplikację progresywną od innych metod deduplikacji, jest 
przede wszystkim strategia wyznaczania granic bloków. W deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze wybiera się 
rozmiar bloku odpowiedni dla repozytorium danych (zwykle 16 kb lub 32 kb), a wszystkie pliki są dzielone na 
nienakładające się bloki o tym rozmiarze. Deduplikacja z blokiem o stałym rozmiarze nie radzi sobie w sytuacji, 
kiedy nowe dane zostały wstawione wewnątrz pliku. Deduplikacja z blokiem o zmiennym rozmiarze wyszukuje 
w pliki wstępnie zdefiniowane sekwencje bajtów. Ten proces skanowania plików oraz duża rozpiętość rozmiarów 
bloków spowalniają proces deduplikacji. 

Podobnie jak deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze, deduplikacja progresywna dzieli plik na bloki o tym 
samym rozmiarze. Jednak w odróżnieniu od deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze, w deduplikacji 
progresywnej bloki mogą nakładać się na siebie, dzięki czemu granice bloków mogą znajdować się w dowolnym 
miejscu. Deduplikacja progresywna rozpoznaje bloki, których granice zostały przesunięte, a dzięki temu toleruje 
bajty wstawione wewnątrz pliku. Korzyści z tolerowania wstawionych bajtów znacznie przewyższają straty na 
„ujemnej kompresji” nakładających się bloków. 

Optymalny rozmiar bloku dla poszczególnych typów plików. Drugim charakterystycznym elementem 
deduplikacji progresywnej jest dobieranie rozmiaru bloku do typu pliku. W deduplikacji z blokiem o stałym 
rozmiarze ten sam rozmiar bloku jest stosowany do plików wszystkich typów. W deduplikacji progresywnej 
natomiast rozmiar bloku (np. 1 kb, 2 kb, 4 kb, 8 kb, 16 kb lub 32 kb) zależy od typu pliku. Ta strategia ma duży 
wpływ na współczynniki kompresji, ponieważ pliki różnych typów kompresują się w różnym stopniu przy różnych 
rozmiarach bloków. Więcej informacji o optymalizowaniu rozmiarów bloków zawiera następna sekcja. 

Ruchomy przedział w deduplikacji progresywnej. Deduplikacja progresywna używa ruchomego przedziału 
(„okna”) do szacowania potencjału wystąpienia identycznych bloków począwszy od każdego bajtu w pliku. 
Pozwala to odnaleźć identyczne bloki niezależnie od miejsca ich wystąpienia w pliku. Trudnością tego 
rozwiązania jest znaczne obciążenie procesora w przypadku „naiwnych” implementacji. 
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„Naiwna” implementacja mogłaby na przykład identyfikować tożsame bloki na podstawie skróty kryptograficznego 

danych. Dla bloku o rozmiarze B i pliku o rozmiarze F bajtów, implementacja naiwna oznacza, że aplikacja 

musi obliczyć aż F – B + 1 skrótów. Porównanie tego rozwiązania z obliczaniem skrótów 
 

 
 w deduplikacji 

z blokiem o stałym rozmiarze nie wypada zadowalająco. Ponieważ generowanie skrótów jest kosztowne, 
obliczanie F – B + 1 skrótów dla pliku o rozmiarze F jest praktyczne tylko w przypadku bardzo małych plików. 
W efekcie „naiwna” implementacja strategii ruchomego przedziału nie zapewnia koniecznej wydajności. 

Implementacja zastosowana w urządzeniu WD Arkeia jest inna. WD Arkeia używa szybkiego, lekkiego algorytmu 
do określenia, czy dane w ruchomym przedziale prawdopodobnie pasują do jednego z bloków w puli znanych 
bloków. Prawdopodobnie pasujące bloki są weryfikowane przy użyciu „cięższego” algorytmu obliczającego skrót. 
Ponieważ ponad 99% prawdopodobnych bloków okazuje się dokładnymi duplikatami, dopasowanie progresywne 
jest niezwykle wydajne. Deduplikacja progresywna wzięła swoją nazwę właśnie od opatentowanej przez firmę 
WD technologii „dopasowania progresywnego”. 

Tę dwufazową strategię dopasowania ilustruje Rysunek 7. O powodzeniu tej strategii decyduje lekki algorytm 
o bardzo niskiej stopie fałszywych wyników pozytywnych. Przepustowość tej strategii jest duża z dwóch 
powodów. Po pierwsze, ponieważ deduplikacja po stronie źródła rozkłada obciążenie na wszystkie komputery 
klienckie, wykorzystanie procesora jest niewielkie, a dla każdego klienta można wykorzystać tablice skrótów, 
przyspieszające ich wyszukiwanie. 

Po drugie, „ruchomy przedział” jest faktycznie ruchomy tylko wtedy, gdy plik (lub strumień) jest nieznany. 
W przypadku napotkania znanego pliku wydajność algorytmu ruchomego przedziału jest porównywalna 
z wydajnością deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze. Przesuwanie przedziału jest konieczne tylko wówczas, 
gdy w przedziale pojawiają się nieznane dane. 

Rysunek 7. Wyszukiwanie identycznych bloków z użyciem strategii dopasowania progresywnego 
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Wybieranie rozmiaru bloku według typu pliku 

Tradycyjna deduplikacja z blokiem o stałym rozmiarze ma jedną istotną zaletę: używanie bloków o stałym 
rozmiarze ułatwia ich przechowywanie, indeksowanie i replikację. Z tego samego powodu pliki są dzielone na 
bloki o tej samej wielkości w systemach plików. 

To podejście traci jednak okazję do dalszej optymalizacji, ponieważ nie uwzględnia faktu, że różne rodzaje 
danych pozwalają uzyskać optymalną deduplikację przy różnych rozmiarach bloków. Użycie optymalnego 
rozmiaru bloku dla każdego typu pliku pozwala zwiększyć osiągany współczynnik kompresji. 

Dowody empiryczne. Tę „utraconą okazję” przedstawia poniższy wykres. Kiedy setki plików są poddawane 
deduplikacji przy różnych rozmiarach bloków, osiąga się różne współczynniki kompresji. Reprezentatywnym 
przykładem jest próbka 1 322 rzeczywistych plików programu Microsoft Powerpoint (PPT) znajdujących się na 
jednym komputerze. Współczynnik kompresji jest najwyższy (3,5x) przy blokach o rozmiarze 1 kb. Zwiększenie 
rozmiaru bloku do 8 kb powoduje, że współczynnik kompresji spada do 2,4x. Użycie optymalnego rozmiaru bloku 
poprawiło współczynnik kompresji o niemal 50%. Podobne zjawisko można zaobserwować dla innych typów 
plików. 

W przypadku plików skompresowanych algorytmem MPEG (Motion Picture Experts Group), współczynnik 
kompresji wzrasta wraz z rozmiarem bloku. To samo dotyczy wszystkich plików, w których dane są praktycznie 
losowe: im większy rozmiar bloku, tym lepiej. Najlepszą strategią dla tego rodzaju plików jest zwykle eliminacja 
identycznych duplikatów (SIS). 

 
Rysunek 8. Przykłady różnych współczynników kompresji dla różnych rozmiarów bloku w deduplikacji 

Wyjaśnienie. Co wyjaśnia takie kształty krzywych na wykresie? Za taki wynik testów empirycznych odpowiadają 
trzy główne czynniki. 

1. Jest oczywiste, że im mniejszy blok w deduplikacji, tym większe prawdopodobieństwo, że dany blok 
będzie się powtarzał w wielu plikach. Można się spodziewać, że ciąg „nie” będzie występował częściej niż 
ciąg „być albo nie być”. 

2. Gdy jednak bloki stają się zbyt małe, wzrasta nadkład wynikający z konieczności przechowywania 
metadanych o każdym wystąpieniu bloku. Zbyt duża ilość metadanych zaczyna przeważać na 
korzyściami uzyskanymi z deduplikacji. 
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3. A wreszcie, wydajność kompresji lokalnej np. algorytmu DEFLATE) pojedynczych bloków jest tym 
większa, im większe są bloki. Współczynnik kompresji lokalnej tekstu będzie większy dla bloku 
o wielkości 32 kb niż dla bloku o wielkości 1 kb. Dzieje się tak z tej samej przyczyny, dla której większe 
zestawy plików zazwyczaj poddają się deduplikacji lepiej niż zestawy mniejsze. 

Te zależności przedstawia schemat na Rysunku 9. 

Rysunek 9. Wpływ rozmiarów bloku w deduplikacji na współczynnik kompresji 

Wpływ. Optymalny współczynnik kompresji różnych rodzajów danych wymaga zastosowania różnych rozmiarów 
bloków. Jak pokazała analiza zestawów kopii zapasowych tworzonych przez klientów firmy WD, optymalny 
rozmiar bloku zazwyczaj plasuje się między 1 kb a 64 kb. Deduplikacja na poziomie bloków nie daje korzyści 
w przypadku plików zawierających dane losowe; najlepszy efekt daje traktowanie takich plików jako 
niepodzielnych całości. Przykłady plików zawierających dane losowe: 

1. pliki skompresowane, np. przy użyciu algorytmu DEFLATE, JPEG lub MPEG; im doskonalsza lokalna 
kompresja takich plików, tym bardziej dane wynikowe są zbliżone do losowych; 

2. pliki zaszyfrowane 
3. dane naukowe, w których regularności są ukryte za fasadą wartości losowych. 
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Istotność wstawiania danych 

Oś czasu ma szczególne znaczenie w procesie tworzeniu kopii zapasowych, który musi umożliwiać przywrócenie 
określonego pliku (lub całego dysku twardego) do stanu z określonego punktu w przeszłości. W efekcie tworzone 
są kolejne kopie zapasowe tych samych plików, w miarę jak pliki te są modyfikowane przez oprogramowanie lub 
przez użytkowników. Zrozumienie, w jaki sposób pliki ulegają modyfikacjom, jest istotne dla wybrania wydajnej 
metody kompresowania kopii zapasowych plików lub migawek obrazu dysku. 

Zwykle pliki są modyfikowane na trzy sposoby. Rzeczywiste aplikacje używają różnych kombinacji tych trzech 
wariantów modyfikowania plików: 

1. Modyfikowane są 
bajty w pliku. 
Wielkość pliku 
pozostaje 
niezmieniona; 
zmieniają się tylko 
wartości 
poszczególnych 
bajtów. W praktyce 
ten typ modyfikacji 
występuje rzadko. 

2. Bajty są wstawiane 
lub usuwane 
wewnątrz pliku. 
Zmiany te powodują 
zmianę rozmiaru 
pliku. 

3. Bajty są dodawane lub 
usuwane na końcu 
pliku. Jest to specjalny 
przypadek „wstawiania” lub „usuwania” bajtów, bardzo często spotykany w praktyce. 

Gdyby modyfikacje plików polegały wyłącznie na zmianach bajtów (bez zmiany wielkości pliku) i na dodawaniu 
bajtów do pliku, deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze zapewniałaby współczynniki kompresji porównywalne 
z tymi, które daje deduplikacja z blokiem o zmiennym rozmiarze. Jeśli jednak dane są wstawiane do pliku lub 
usuwane z niego. granice bloków o stałym rozmiarze ulegają przesunięciu względem zawartości pliku, 
a wszystkie bloki znajdujące się za punktem wstawienia lub usunięcia zawierają teraz inne dane. 

Algorytmy deduplikacji z blokiem o zmiennym rozmiarze zaczęto stosować właśnie dlatego, że wstawianie 
danych jest typową operacją w wielu rodzajach oprogramowania. Przykładami tego scenariusza są bazy danych, 
dokumenty i obrazy dysków. Metoda bloków o zmiennym rozmiarze daje najlepsze rezultaty, kiedy jest 
stosowana dla wielu plików, a nie w obrębie pojedynczych dużych plików lub strumieni bajtów, ponieważ początek 
pliku zawsze stanowi granicę znanego bloku. Dla porównania, deduplikacja progresywna jest równie efektywna 
w obrębie dużych plików (np. obrazów VMDK) lub strumieni bajtów. 

 
 

Rysunek 11. Porównanie podejścia do modyfikacji pliku w różnych strategiach deduplikacji 

Rysunek 10. Porównanie bloków stałych wymaganych do przechwycenia (1) pliku, 
(2) tego samego pliku po dodaniu bajtów, (3) tego samego pliku po wstawieniu bajtów 
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Współczynniki kompresji 

[Uwaga: Współczynnik kompresji jest stosunkiem objętości danych przed deduplikacją i po niej. Wartość 
„po deduplikacji” jest sumą ilości miejsca potrzebnej do przechowania (1) odwołań do bloków wchodzących 
w skład pliku oraz (2) wszystkich unikatowych bloków. W tym dokumencie pojęcie współczynnika kompresji 
jest używane jako jaśniejsze od procentowego wskaźnika wzrostu objętości lub procentowego wskaźnika 
zaoszczędzonego miejsca.] 

Rezultat deduplikacji w bardzo dużym stopniu zależy od danych źródłowych. Tak jak algorytm DEFLATE, 
używany często w popularnych narzędziach do „zipowania” plików, niekiedy nie jest w stanie skompresować 
określonego pliku lub nawet daje na wyjściu plik większy, rezultat deduplikacji danych w określonej kolekcji plików 
zależy w bardzo dużym stopniu od profilu danych źródłowych. 

Jak ilustruje Rysunek 2współczynnik kompresji wzrasta wraz z dodawaniem większej liczby podobnych plików do 
jednego repozytorium. Odpowiednio preparując kolekcję plików, można osiągnąć niemal dowolnie wysoki 
współczynnik kompresji. Aby uzyskać współczynnik kompresji rzędu 100 do 1, wystarczy utworzyć repozytorium 
zawierające sto kopii tego samego pliku. Częstsze zastosowanie replikacji pozwoli uzyskać wyższy współczynnik 
deduplikacji. 

Pierwsze implementacje traktowały deduplikację jako etap „przetwarzania końcowego” — operację wykonywaną 
na gotowych zestawach kopii zapasowych. W 2013 roku kilku znanych producentów nadal porównuje serię 
100 codziennie tworzonych „pełnych kopii zapasowych” z tym samym zestawem 100 kopii zapasowych po 
deduplikacji — tak jakby nie były im znane korzyści przyrostowych kopii zapasowych plików. 

Najbardziej efektywne podejścia do deduplikacji polegają na ścisłym zintegrowaniu jej z procesem tworzenia kopii 
zapasowych. Deduplikacja musi stanowić uzupełnienie przyrostowych kopii zapasowych plików i przyrostowych 
kopii zapasowych bloków (w przypadku obrazów dysku). Zapisywanie replikowanych danych przed deduplikacją 
może poprawiać współczynniki kompresji, ale wydłuża proces tworzenia kopii zapasowej. 

W praktyce współczynniki deduplikacji należy obliczać względem przyrostowych kopii zapasowych (jedna pełna 
kopia zapasowa, a po niej wyłącznie kopie przyrostowe) zapisywanych na dysku. W tym scenariuszu 
deduplikacja jest najbardziej efektywna, gdy: 

 Duże pliki są modyfikowane przyrostowo (ponieważ większość bloków w większości plików nie zmienia 
się między kolejnymi migawkami), lub 

 Na różnych komputerach napotykane są podobne, ale nie identyczne pliki, lub 

 Obrazy dysków zawierają porzucone bloki (np. w obrazach dysków maszyn wirtualnych) 

Podczas gdy rzeczywiste współczynniki kompresji w dużym stopniu zależą od danych źródłowych, przy tworzeniu 
kopii zapasowych deduplikacja pozwala osiągnąć od dwu- do dziesięciokrotnie lepszych współczynników 
kompresji w porównaniu z przyrostowymi kopiami zapasowymi. 

Na koniec należy zauważyć, że przy deduplikacji znika naturalna redundancja pełnych kopii zapasowych. Jeśli 
administrator wykonuje co tydzień pełne kopie zapasowe, a kopie przyrostowe codziennie, większość plików 
będzie się znajdować w kopiach zapasowych z kolejnych tygodni. W przypadku zniszczenia nośnika kopii 
zapasowej z określonego tygodnia, potrzebne pliki mogą nadal istnieć na innych nośnikach. Ponieważ 
deduplikacja eliminuje tę naturalną redundancję zestawów kopii zapasowych, konieczna jest niezawodna ochrona 
tych zestawów na wypadek uszkodzenia nośnika. Firma WD zaleca przechowywanie zestawów kopii zapasowych 
po deduplikacji w macierzach dyskowych RAID-6 (raczej niż RAID-5). Macierze RAID-6 używają dwóch dysków 
parzystości zamiast tylko jednego, jak to ma miejsce w systemach RAID-5. 
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Podsumowanie i wnioski 

Deduplikacja dowiodła swojej efektywności jako strategia kompresowania dużych obrazów dyskowych lub kolekcji 
plików. 

Eliminacja identycznych duplikatów (SIS), historycznie pierwsza metoda deduplikacji, została niemal wszędzie 
zastąpiona deduplikacją z blokiem o stałym rozmiarze, ponieważ ta druga metoda oferuje lepsze współczynniki 
kompresji. Deduplikacja z blokiem o stałym rozmiarze nie toleruje jednak wstawiania bajtów do plików i z tego 
względu została w znacznej mierze zastąpiona deduplikacją z blokiem o zmiennym rozmiarze. Deduplikacja 
z blokiem o zmiennym rozmiarze zapewnia lepsze współczynniki kompresji, ale znacznie obciąża procesor, 
a słaba kontrola rozmiaru bloków uniemożliwia dobieranie go odpowiednio do aplikacji, w której utworzono pliki. 

Deduplikacja progresywna toleruje wstawianie bajtów, a jednocześnie umożliwia precyzyjną kontrolę rozmiaru 
bloków. Kontrola rozmiaru bloków umożliwia uwzględnienie typów plików i pozwala uzyskać lepsze współczynniki 
kompresji. Ponieważ rozmiar bloków w deduplikacji progresywnej jest stały, znane dane są przetwarzane równie 
szybko co w deduplikacji z blokiem o stałym rozmiarze. 

Użycie doskonalszej metody deduplikacji w procesie tworzenia kopii zapasowych oferuje takie korzyści jak 
zwiększenie szybkości procesu i obniżenie kosztów magazynowania danych i infrastruktury sieciowej. O ile każde 
rozwiązanie jest kompromisem między czasem (mniej obliczeń) a miejscem (lepsza kompresja), deduplikacja 
progresywna zapewnia lepsze wyniki ogólne dzięki zastosowaniu nowych i ulepszonych algorytmów. 

Serwis i dokumentacja: 

http://www.arkeia.com/r/support 
http://www.arkeia.com/r/wiki 

 

Western Digital, WD, i logo WD są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. 
W Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Arkeia 
i Progressive Deduplication są znakami towarowymi firmy 
Western Digital Technologies, Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły 
zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są 
inne firmy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
specyfikacji produktu bez uprzedzenia. 

 

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Western Digital 
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612 

USA 

 

2579-800022-L00 Grudzień 2013 

 


	Spis treści
	Streszczenie
	Co to jest deduplikacja danych?
	Tradycyjne strategie deduplikacji danych
	Deduplikacja progresywna: opis techniki
	Wybieranie rozmiaru bloku według typu pliku
	Istotność wstawiania danych
	Współczynniki kompresji
	Podsumowanie i wnioski



