
 

1740 

 

  
  

  
    

 

. یکی از جنبه هاي مهم پردازش ابري که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد پردازش روي مجموعه داده هاي بسیار بزرگ است -  دهیچک
یکی از بسترهاي کد باز است که ) Hadoop(هدوپ . توسعه داده شده استطراحی و براي پردازش این داده ها مدل ها و چهارچوب هاي گوناگونی 

در چندین سرور با هزینه اي  امکان ذخیره سازي اطالعات ،در این بستر. و پردازش حجم اطالعات بسیار باال طراحی شده است براي ذخیره سازي
براي مدیریت هاي فشرده  و همچنین کار با داده) cluster-based(اي هاي خوشه پذیر بودن در محیط به دلیل انعطاف شود وپایین فراهم می 

توان هدوپ را   میآن به وسیله است که  Clouderaیکی از راههاي پیاده سازي تجاري هدوپ، استفاده از  .استفاده می شودابري سیستمهاي 
-نگاشتروشهاي  سپس. پیاده سازي گردید  clouderaبوسیله   Hadoopبستر  مطالعه، ابتدادر این . اندازي، پیکربندي و مدیریت کرد نصب، راه

با . تشریح و مورد بررسی قرار میگیرد HadoopDBو روشهاي ترکیبی مانند  ،)Parallel Databases(عماري موازي م ، )Map – Reduce(کاهش 
مزایاي  ، سعی در بهره گیري ازMapReduceو  DBMSبا ترکیبی از معماري  HadoopDB به این نتیجه رسیدیم که بررسی و مقایسه روشهاي فوق، 

 -همچنین بدلیل رایگان و متن باز بودن این سیستمها، از هزینه بسیار کمتري نسبت به اکثر پایگاه داده هاي موازي . هر کدام از روش ها دارد
  .برخوردار استتجاري 

  MapReduce( ،Cloudera(کاهش  -نگاشت، )Hadoop(هادوپ  ،)Cloud Computing(محاسبات ابري  - کلید واژه

 

 مقدمه .1

رشد چشمگیر حجم داده ها را داریم به عنوان نمونه امروزه 
اگر . (میلیون عکس در فیسبوك ذخیره می شود 200روزانه 

در نظر بگیریم، این تعداد عکس برابر 100KBحجم هر عکس را 
میلیارد  140در حال حاضر فیسبوك ) ترابایت در روز 20است با 

  . عکس را در خود ذخیره کرده است
چگونه فیسبوك داده  :مطرح میشود که  تحال این سواال

 میلیون کاربر خود را نگهداري و پردازش می کند؟ 300هاي 
 عکس راپردازش می کند؟ 600,000چگونه فیسبوك در هر ثانیه 

چگونه گوگل و یاهو کل اینترنت را ایندکس گذاري کرده و نتایج 
  جستجوي میلیونها کاربر را در کسري از ثانیه نمایش می دهند؟

حل نرم افزاري مشکل پردازش داده هاي حجیم به کمک 
بدین صورت انجام می پذیرد که  ابتدا داده ها  رایانش ابري

مختلف ذخیره میشود سپس اشین هاي تقسیم و  برروي م

روي ماشینهاي مختلف به صورت موازي اجرا میگردد  پردازش ها
، داده هاي هر ماشین توسط خودش پردازش می شود و در آخر 

 .[10]جمع آوري میگردد  نتایج
شرکت گوگل در پی افزایش حجم تبادل اطالعات، به دنبال 

ورهاي خود بود که راه حلّی براي افزایش سرعت و راندمان سر
منحصر به فردي براي خود ابداع ) Distribution(سیستم توزیع 

در پی . بود Google File Systemکه مخفف  GFSکرد به نام 
به فکر گسترش این  Apacheاین موفقیت، انجمن توزیع 

) Hadoop(تکنولوژي در سطح وسیع تري افتاد و سیستم هدوپ 
شده ي داده ها روي کالسترها  سپس رایانش توزیع .به وجود آمد

بوسیله یک مدل برنامه نویسی ساده با نام نگاشت کاهش شکل 
  .[1]گرفت

پیاده   clouderaبوسیله   Hadoopبستر در این تحقیق 
نگاشت کاهش چارچوب نرم افزاري  سپس .[9]سازي گردید

)MAP – Reduce(عملیات انجام که به [3]درآن تشریح گردید 

  و بررسی سرویس نگاشت کاهش درآن Hadoopپیاده سازي چهارچوب کد باز 

  
  2، محمد رضا سلطان آقایی1پروین احمدي

 parvin_ahmadi85@yahoo.com، شگاه آزاد اسالمی واحد بابلدان ،دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1
  msoltanaghaii@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،  استادیار مهندسی کامپیوتر، 2
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 هزاران بین ازداده ها که عظیمی حجم برروي وتحلیلی محاسباتی

اند در کمترین زمان ممکن می پردازد و بررسی و  شده توزیع گره
 )Map–Reduce(مقایسه روشهاي نگاشت کاهش 

p2pMapReduce[5]، موازي معماري )ParallelDatabases([4]،  
HadoopDB   مزایا و معایب و هدف اصلی  و [7]می پردازیم

روش هاي فوق توضیح داده شده است این روشها در بخش هاي 
  .بعدي مورد بررسی قرار میگیرد

2. Hadoop  
) Open source(یک نرم افزار کد باز ) Hadoop(هدوپ 

است که براي تقسیم بندي و توزیع فایل هاي متمرکز به کار می 
ارائه می شود و ) Apache(هدوپ تحت لیسانس آپاچی . رود

  . [6]توسط جاوا برنامه نویسی شده است
 HDFSو  Map Reduceهدوپ از دو بخش کلّی به نام 

این سیستم در واقع جهت اجرا بر روي . تشکیل شده است
براي درك بهتر این موضوع به . چندین سرور طراحی شده است

  .[7] تصویر زیر دقّت کنید
 

  
 HDFSمعماري : 1شکل 

سیستم بدین صورت عمل میکند که اطالعات دریافت شده 
در ) مگابایتی 64بطور پیشفرض بالك هاي (به صورت تکه تکه 

در تصویر . آمده و هر تکه در یک سرور جداگانه ذخیره می شود
می ) Master(در واقع همان سرور اصلی  Namenodeباال سرور 

را به عهده ) Slave(باشد که وظیفه ي کنترل سرور هاي دیگر 
نیز بر روي سرور اصلی اجرا می شود  Map Reduceبخش . دارد

بر  Hadoop Distributed File Systemیا همان  HDFSو بخش 
سرورهاي جانبی وظیفه ي . روي سرورهاي جانبی اجرا می شود

ذخیره سازي اطالعات را بر روي هارد دیسک هاي خود به عهده 
واست فراخوانی یک فایل را یعنی زمانی که کاربر درخ. دارند

صادر می کند، سرور اصلی از طریق آدرس هایی که در اختیار 
دارد، بالك هاي مورد نظر را از سرور هاي مختلف فراخوانی کرده 
و پس از سر هم کردن و تکمیل کردن فایل، آن را به کاربر 

  .تحویل می دهد
م این الگوریت. می شود Data Replicationاما نکته مربوط به 

برنامه طوري نوشته شده است که چندین نسخه کپی از بالك ها 
بر روي دیگر سرور ها قرار می گیرد و این امر دو مزیت بزرگ 

اول این که شما در مقابل خطاهاي سخت افزاري از قبیل : دارد
در  …سوختن هارد دیسک، اشکاالت سخت افزاري سرورها و 

سرور ها به دالیلی از  امان هستید و در صورتی که هر یک از
شبکه خارج شوند، اطالعات مورد نظر از روي سرور هاي دیگر 

مزیت دوم این قابلیت این است که شما . فراخوانی می شوند
ندارید و می توانید از  RAIDدیگر نیازي به استفاده از تکنولوژي 

  .حداکثر فضاي هارد دیسک هاي خود استفاده کنید
ي ذخیره سازي و فراخوانی سیستم هدوپ در واقع برا

) در حد گیگابایت، ترابایت و یا حتی پتابایت(اطالعات حجیم 
این اطالعات می تواند شامل فایل و . مورد استفاده قرار می گیرد

براي مثال چندي قبل شرکت یاهو که بزرگترین . یا پردازش باشد
را در اختیار دارد، موفق شد رقم  سیستم هدوپ

ام عدد پی و چند رقم بعد و قبل آن  2000،000،000،000،000
سرور صورت  1000را محاسبه کند این عملیات که بر روي 

روز به طول انجامید، در حالی که اگر این  23گرفته به مدت 
سال به  503عملیات را بر روي یک سیستم اجرا کنیم، حدود 

  .[7]طول خواهد انجامید
، چه تعدادي براي پیاده سازي هدوپ، کمترین تعداد سرور

  است؟
هرچند پیاده سازي سیستم هدوپ بر روي یک تک سیستم 
کامپیوتري پیشنهاد نشده است اما نصب و راه اندازي آن تنها 

با . براي تست و کسب تجربه روي یک سیستم امکانپذیر است
سرور هستیم لذا -توجه به اینکه در این سیستم نیاز به ایجاد نود

اندازي سیستم ذخیره سازي هدوپ در صورتی که مایل به راه 
یک ( براي سازمان خود هستید از چهار سیستم کامپیوتري 

  .استفاده کنید) سیستم مرکزي و سه نود
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آپاچی هدوپ؛ قابلیت گسترش پذیري به بیش از صدها و 
هزاران ماشین را دارد وداده هاي حجیم و پردازشها روي شبکه 

شرکتهایی  . ع میگردنداي از کامپیوترها به صورت کارآمد توزی
...... IBM,yahoo , google, facebook , twitter,بزرگی همچون 

  مزایاي هدوپ عبارتند از. از هدوپ استفاده می کنند
 عدم نیاز به کامپیوترهاي سریع و قدرتمند  
  شناسایی کامپیوترهاي معیوب در حین پردازش و

   مدیریت پردازشها
  حاوي دادهارسال محاسبات به سمت کامپیوتر   
  قابلیت گسترش و توسعه آسان کالسترها و...  

 [9] کلودرا وسیلهپیاده سازي هدوپ ب .3

 clusterبراي  Hadoopپیاده سازي استفاده از تکنولوژي این 

در محیط   linuxکردن چندین سیستم تحت سیستم عامل
و به صورت محلی را انجام Vmware Workstationمجازي ساز 

 .  میدهد
ي نصب این تکنولوژي تمامی سیستم عامل هایی که برا    

 روي آنها نصب و پیاده سازي شوند Hadoopقرار است تکنولوژي 

براي .  بیتی استفاده کنند 64نیار دارند که از سیستم عامل  
شده انتخاب  Centosبه نام  linuxنسخه اي از  انجام این کار

م عامل بر بیتی می باشد، این سیست 64داراي نسخه  است که
روي   Hadoopو در نهایت میگردد نصب  Vmwareروي محیط 

بعد از به پایان . شود این سیستم عامل نصب و پیاده سازي می
ماشین مجازي ما  rebootبا زدن گزینه  CentOSرسیدن نصب  

restart  می شود . 
اولین کاري که باید انجام دهیم تنظیمات شبکه ماشین 

 connect,  root user وصل شده و با  linuxبه . مجازي  است
ابتدا باید ماشین مجازي را به شبکه اینترنت وصل کنیم . میشویم

  . کنیم downloadتا بتوانیم فایل هاي مورد نیاز را 
براي پیکر بندي شبکه با استفاده از دستورات ،فایلی که 

  فایل. پیکر بندي شبکه روي آن است را باید تغییر دهیم

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  مشخص کننده
با تغییر  . استاولین کارت شبکه نصب شده روي سیستم 

configuration  آن می توانیم به آنIP  وصل شده  و مشخصات

 service networkسپس با استقاده از دستور  .الزم را به آن دهیم

wizard   کنیمشبکه ماشین مجازي را دوباره راه اندازي می .  
میتوانیم به ماشین مجازي با   puttyابزاري به اسم بوسیله 

   .دمتصل ش  sshاستفاده از پروتکل 
،به آدرس آن ماشین مجازي  puttyبعد از باز کردن نرم افزار 

به جاي این که از داخل . متصل شویم sshبا استفاده از پروتکل 
از ابزار سعی می کنیم که تایپ شود،  فرمانها ، vmwareمحیط 
putty   آدرس آن ماشینی که می خواهیم به آن کرده و استفاده

  :و به ماشین مجازي متصل شویم وصل شویم را وارد کنیم
Host name: root @192.168.1.4  

یک ماشین مجازي جدید ایجاد می کنیم که بتوانیم 
clustering  چون براي  .را اجرا کنیمcluster   کردن به چند
. می گذاریم centOS Clientاسم آن را . ي نیاز داریمماشین مجاز

استفاده می  centOS 64به تنظیمات ماشین مجازي رفته از فایل 
 networkکنیم و به همین ترتیب در قسمت  تنظیمات شبکه 

adaptor  و گزینهbridg  و ماشین مجازیمان . را انتخاب می کنیم
  . را روشی میکنیم

 rebootبعد از انجام عملیات نصب ماشین مجازي دوم گزینه 

دوباره تنظیمات مربوط به پیکر بندي شبکه را روي . را می زنیم 
و ماشین مجازي  را با .  این ماشین مجازي  انجام می دهیم

. می کنیم  start مجددا shutdown –r nowاستفاده از دستور 
تا به ماشین مجازي . را باز می کنیم  puttyیک نسخه دیگر از 

  . جدیدمان وصل شویم
 linuxاولین کار براي نصب تکنولژي هاي وب باید قابلیت 

SE براي غیر فعال کردن .  را روي ماشین مجازي غیر فعال کنیم
SE Linux   نیاز داریم که فایلConfiguration  را تغییر دهیم  .

  :آن را باز می کنیم  viبراي این کار با استفاده از دستور 
vi  /etc / selinux / config   

باز شد ، مقدار    selinuxهمانطور که می بینیم فایل 
SELINUX= enforcing  را به مقدارdisable   تغییر داده و

سپس با استفاده از دستور . می کنیم  saveسپس فایل را 
shutdown-rnow  ماشین مجازي راreboot حال . می کنیم

به  puttyاشین مجازي ما قابل استفاده است که با استفاده از م
حال چک می کنیم که ماشین مجازي .  می شویم connectآن 

  .به اینترنت وصل شده باشد
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استفاده می کنیم  cloudera از نرم افزار Hadoopبراي نصب 
این نرم .  نصب می شود  linuxکه فقط بر روي سیستم عامل 

پس از . قابل دانلود میباشد www.cloudere.com افزار از سایت 
باید به فایل مورد نظر زیر  cloudera managerنصب  نرم افزار 

  : مجوز اجرا  صادر شود
Chmod u+x cloudera-manager-installer.bin   

  :و سپس با دستور زیر اجرا می شود
./cloudera –manager-installer.bin 

که . می شویم  clouderaوارد محیط نصب بدین صورت 
به اینترنت متصل شده و   installerمحیط گرافیکی است خود 
 downloadرا   cloudera managerفایل هاي مورد نیاز روي 

پس از نصب . میکند و بر روي ماشین مورد نظر ما نصب می کند
cloadera manager ي براي استفاده بر روserver آماده است .
نیاز به محیط تحت وب  cloudera managerحال براي مدیریت 

  clouderaداریم ، وارد مرورگر می شویم و به محیط مدیریتی 
ماشینی که  IPبراي این کار نیاز داریم که . متصل می شویم

cloudera manager  7180روي آن نصب شده را بزنیم و از پورت 
اگر از مرورگرمان . به آن محیط مدیریتی دسترسی پیدا کنیم

نتوانستیم به یک محیط مدیریتی متصل شویم دلیل آن این 
این اجازه را به ما نمیدهد بنا بر این در   firewall linuxاست که 
 Service iptables stopبا استفاده از دستور   serverماشین 

  . ی کنیمرا غیر فعال م  linuxدیواره آتش 
پیش  password و user nameبراي ورود به محیط مدیریتی 

وارد . را می زنیم  loginوارد کرده و . است  admin-adminفرض 
  continueمحیط مدیریتی شده و دراین  قسمت بر روي گزینه 

که می   hostدر این قسمت مشخص کننده .کلیک می کنیم
 free editionنسخه . ندخواهیم محیط مدیریتی آنها را مدیریت ک

در صورتی که نیاز به . عدد سیستم را دارد50 ساپورت  قابلیت  
  می باشد licenseسیستم باشد الزم به خریداري  50بیش از 

 add new host to cluster، IPدر پایین این صفحه مدیریتی 
سیستم هایی که می خواهیم محیط مدیریتی آنها را مدیریت 

به   linuxبراي این کار یک . وارد می کنیم  clusteringکند براي 
آن را دارد کرده و بر روي  IPداشتیم که  CentOS clientاسم 

  . کلیک می کنیم  find hostگزینه 
میبینیم که ماشین ما در قسمت باال اضافه شده و آماده 

ماشین IPپیکر بندي است در این قسمت ما میتوانیم چندین 

داخل یک خط جدا وارد می شود ،و  IPر مجازي را وارد کنیم، ه
  . خود مدیریت به ماشین ها متصل می شود

را  continueبعد از اضافه کردن تمامی ماشین ها گزینه 
 password ، sshو   usernameدر این قسمت نیاز داریم . میزنیم

بدهیم که  managerبه محیط مدیریت را به قسمت   loginبراي 
ها و ماشین هاي دیگر متصل شود و  hostبا استفاده از آن به 

 .تضیمات و برنامه هاي مورد نظرش را روي آن نصب کند
و در . استفاده می کند user rootبه طور پیش فرض از 

این . پایین ماشین هایی که قبالً آنها را وارد کرده ایم می دهیم
user name  وpassword  و براي اتصال .روي کالینت قرار دارد

کلیک می  start installation میباشد ، بر روي  clientسرور به 
خود این محیط به صورت اتوماتیک به ماشین هاي دیگر . کنیم

متصل شده وبا استفاده از اینترنت نرم افزار هاي مورد نیازش را 
download  و بر روي آن نصب می کند ،.  

اطالعات از اینترنت  GBحدود یک  downloadبعد از 
ما تمامی نرم افزا هاي مورد نیاز براي پیکر بندي   clientماشین 

بر روي آن   cloudera managerتوسط   Hadoopو اجرا شدن 
کلیک می   continueدر ادامه بر روي . دانلود شد و نصب شد

  .کنیم
ز اجرا شود ا clusterسرویس هایی که می خواهیم بر روي 

 HDFS)Hadoop distribution fileلیست  مربوطه شامل 

service( ،Map reduce با استفاده از ...  وcore Hadoop   انتخاب
 file zipمی توان یک   Hadoopپس از نصب . و نصب می شود
همینطور در قسمت . را دریافت کرد clientبراي تنظیمات 
administrator  انند تغییر می توانیم یک سري تنظیماتی م

password  ،log هایی که براي شبکهclustery انجام داد.  
SCP)Sequre Copy ( فرمانی است درLinux  که براي کپی

کردن فایل ها بین ماشین ها از آن استفاده می شود ، که براي 
این   clientدر سیستم هاي . مورد نیاز است Hadoopنصب 

 Yum installستور با استفاده از د. فرمان باید نصب باشد

openssh-client  [9]فرمان مورد نظر نصب می گردد.  
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  [3] (Map Reduce)نگاشت کاهش  .4
یک مدل برنامه نویسی موازي جهت پردازش داده هاي روي 

  )map(کالسترها  می باشد که از دو فاز اصلی شامل فاز  نگاشت 
  . تشکیل شده است )reduce(و فاز کاهش 
ورودي را دریافت می کند و آن    Masterنود: Map فاز اول

را به قسمت هاي کوچکتر تبدیل می نماید و آن ها را بین 
خود ممکن است   workerنود . تقسیم می کند  workerنودهاي 

این مرحله را تکرار کند و در نتیجه یک ساختار درختی به وجود 
 .می آید

جواب قسمت هاي کوچک شده   Masterنود  :Reduceفاز 
را دریافت می کند و آنها را با یکدیگر ترکیب می کند تا خروجی 

  . مورد نظر تشکیل شود
و  Mapبراي پیاده سازي این دو مرحله نیاز به دو توابع 

Reduce  ین روش، یک مدل برنامه نویسی ساده است ا. میباشد
که براي حل مسائل محاسباتی در مقیاس وسیع و نیز به صورت 

و بستري امن و مقیاس پذیر . گیرد فاده قرار میتوزیعی، مورد است
  . براي توسعه کاربردهاي توزیعی فراهم میکند

. هستند Master/Slaveمدل  Map Reduceپیاده سازیهاي 
بدین مفهوم که گره کاربر یک کار را به گره سرویس دهنده می 
دهد و گره سرویس دهنده چند تا از کارگران بیکار را انتخاب می 

را محول  reduceیا  mapبه هر کدام از آنها یک وظیفه کند و 
کامل شدند ، گره  reduceو  mapوقتی تمام وظایف . می کند

اگر کارگري . سرویس دهنده نتیجه را به گره کاربر بر می گرداند
دچار نقص شود ، وظیفه اش را مجددا کارگر دیگري اجرا می 

عهده سرویس  از Map Reduceاما پیاده سازیهاي جاري . کند
  .دهنده هاي معیوب برنمی آیند

5. P2P Map Reduce [5] 

 masterهدف این است که ببینیم  چگونه می توان معماري 

slave  اي را که در پیاده سازیهايMap Reduce  استفاده می
شود ، اصالح کرد ، به گونه اي که براي سناریوهاي ابري پویا 

 مناسب تر باشد Intercloudsمانند 

را معرفی می کنیم که از مدل  p2p Map Reduceچارچوب 
P2P  براي مدیریت مشارکت نودهاي نوبت دار ، نقایص مستر ، و

به روش غیر متمرکز اما موثر ، استفاده  Map Reduceبازیابی کار 
 .می کند

) 1. دو چیز است   P2P Map Reduceهدف از چارچوب 
وضعیت کار روي یک اداره کردن نقایص مستر به وسیله تکرار 

 Mapحمایت از کاربردهاي ) 2مجموعه از مسترهاي پشتیبان 

Reduce   روي شبکه هاي پویا که این شبکه هاي پویا از نودهایی
ایجاد شده اند که به هم متصل می شوند و سیستم را با نرخ غیر 

  [6]قابل پیش بینی ترك می کنند

  )Parallel Databases(عماري موازي م .6
وازي به نوعی از معماري گفتع می شود که در این عماري مم

نوع معماري سعی شده است که با پیاده سازي روش هاي کار 
پردازش هاي موازي می . موازي کارایی سیستم را افزایش دهیم

وظایف مختلف از قبیل خواندن   تواند در بخش هاي مختلف و
ازي داده ها، تولید فهرست ها و پردازش پرس و جو ها پیاده س

همچنین در این نوع سیستم ها داده ها می توانند از لحاظ . شود
 .قرار گیري فیزیکی در قسمت هاي مختلف قرار گرفته باشند

ایده اصلی در معماري موازي استفاده از پردازش هاي موازي در 
مراحل مختلف تا آنجا که امکان دارد براي بهبود کارایی سیستم 

  .[4]تاس

  استفاده معماري ترکیبی مورد .7
همانگونه که قبال گفته شد، هدف اصلی در این مطالعه، 

 رویکرد هر دو ویژگیهاي بهترین از که سیستمی معماري طراحی
 هاي داده پایگاه هاي مکانیزم به این معنی که از. کند استفاده
 وري باالتر استفاده کند و از ویژگیهاي بهره و کارایی براي موازي

 تحمل پذیري، مقیاس براي Map Reduce بر مبتنی هاي سیستم
  .پذیري باال بهره بگیرد انعطاف و خطا

به  Map Reduceایده اصلی در این سیستم، استفاده از
عنوان الیه ارتباطی وهماهنگ کننده فعالیت ها بین چندین گره 

که یک نمونه پیاده  Hadoopمی باشد که براي این منظور از 
میباشد،  Map Reduceسازي شده معروف بر اساس روش 
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 DBMSیک پایگاه داده  از طرفی هر گره از. استفاده کرده است
بدین جهت به این روش ترکیبی، . کند می استفاده عادي

HadoopDB [7]گفته میشود .  
استفاده میکند، معماري  Hadoopاز  HadoopDBاز آنجا که 
 است، با این تفاوت که پیمانه هایی به Hadoopکلی آن مشابه 

را با  HadoopDBشکل زیر معماري سیستم . آن اضافه شده است
  :جزئیات آن نمایش میدهد

  

 
 HadoopDB [7]ساختار 1شکل

که ترکیب شده است از پایگاه داده هایی که در هر یک از 
گره ها قرار دارد و پیمانه هاي اضافه شده که شامل موارد زیر 

  :میباشند
- Database Connector : توابع الزم براي اتصال به پایگاه داده

 .و غیره ODBCو  JDBCهاي مختلف، همانند 
- Catalog  : در این پیمانه، اطالعات مربوط به توصیف پایگاه

 .داده ها نگهداري میشود
- SMS Planner : این پیمانه که نام کامل آنSQL to Map 

Reduce to SQL  میباشد، وظیفه تبدیل درخواستهاي
را بر عهده  Map Reduceبه کارهاي  SQLورودي با فرمت 

 .دارد

  نتیجه گیري .8
 بر  تحلیلی و محاسباتی عملیات انجام در مسئله چگونگی

اند  شده توزیع گره هزاران بین که ها داده از عظیمی حجم روي
یک  Map Reduceدر رویکرد اول، . دو رویکرد کلی مطرح شد

مدل برنامه نویسی ساده براي حل مسائل مختلف محاسباتی در 
. مقیاس وسیع بوده و به صورت توزیعی مورد استفاده قرار میگیرد

در رویکرد معماري موازي ایده اصلی بر اساس استفاده از پردازش  
هدف . موازي در مراحل مختلف براي بهبود کارایی سیستم است

 بهترین از که سیستمی ريمعما اصلی این تحقیق، طراحی
 مکانیزم در این روش، از. کند استفاده رویکرد هر دو ویژگیهاي

وري باالتر  بهره و کارایی براي موازي هاي داده پایگاه هاي
 Map بر مبتنی هاي سیستم استفاده گردید و از ویژگیهاي

Reduce  پذیري باال  انعطاف و خطا تحمل پذیري، مقیاس براي
  Map Reduceاز ) HadoopDB(این معماري در . بهره گرفته شد

گره ها  بین ها فعالیت کننده هماهنگ و ارتباطی الیه عنوان به
 می استفاده عادي DBMS یک از استفاده شد از طرفی هر گره

مقایسه نتایج مشاهده شده و مقایسه با نتایج آزمایش ها   با. کنند
نتیجه میشود که سیستم پیشنهادي، داراي مقیاس  [4]مرجع 

می باشد همچنین  parallel databasesپذیري باالتر نسبت به 
را دارد و از طرفی کارایی در  Hadoopتوانایی تحمل خطا در حد 

  . را نیز برآورده میکند parallel databasesحد 

   سپاسگزاري
جنـاب آقـاي   دانم از اینجانب پروین احمدي بر خود الزم می

دکتر محمد رضا سلطان آقایی و آقـاي دکتـر فرامـرز صـافی کـه      
  .ام نمودند تشکر نمایمصبورانه راهنماي من بوده و یاري
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