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 :چکیذُ 

اعالػات  ٍگزس اص التلاد ػٌتی ٍ اص هیاى سفتي هشصّای خغشافیایی تشای وؼة ٍ واس ٍ تِ  حدن سٍصافضٍى افضایؾ تِ تَخِ تا

 الىتشًٍیىی، اهشٍصُ یىی تداست ٍ سیتاًىذا حَصُ دس خلَف تِ هداصی فضای دس تثغ آى ؿذت یافتي سلاتت تاػث ؿذُ اػت

 تضسي یا والى تؼیاس ّای دادُ هدوَػِ سٍی پشداصؽ تاؿذ هی تَخِ اوثش ػاصهاى ّا  هَسد وِ دادُ واٍی هْن چالؾ ّای اص

 . اػت وشدُ هؼغَف خَد تِ سا اعالػات فٌاٍسی دس حَصُ هتخللیي ٍ هحمماى اص تؼیاسی تَخِ دادُ اػت وِ

 اص یىی (Hadoop)ّادٍج ًدام ایي واس هذل ّا ٍ سٍؽ ّای گًَاگًَی عشاحی ٍ اسائِ ؿذُ اػت .تشای پیادُ ػاصی ٍ ا

 اػت . ؿذُ عشاحی تاال تؼیاس اعالػات حدن پشداصؽ ٍ ػاصی رخیشُ وِ تشای تاص اػت وذ هحلَالت 

دلیل داؿتي  تِ ّوچٌیي د فشاّن هی آٍس ای پاییي ّضیٌِ تا ػشٍس چٌذیي دس اعالػات ػاصی ٍ پشداصؽ رخیشُ اهىاى ّذٍج، 
ٍ  (Parallel architecture) هؼواسی هَاصی دٍ ٍیظگی هْن یؼٌی پزیشی دس پزیشؽ  همیاع تاالی دادُ تَػظ  اًؼغاف

 دس ایي تحمیك اص آى اػتفادُ ؿذُ اػت . (Map – Reduce)  سٍؽ ًگاؿت واّؾ

 ّای دادُ پایگاُ اوثش تِ ًؼثت ووتشی تؼیاس ش ٍ ّضیٌِتَػؼِ تیـت اص ػیؼتوْا، ایي تَدى تاص هتي ٍ سایگاى تذلیل ّوچٌیي

 .اػت تشخَسداس تداسی

 پیادُ ػاصی تؼتش ّادٍج ٍ ػپغ تـشیح تِ آى، ٍ سٍؽ ّای واستشدی  هذل ّا  دادُ ّای تضسي ٍ هؼشفی اص پغ همالِ ایي دس

 .اّین پشاخت خَ حَصُ  ایي دس هغشح تشسػی لاتلیت ّای ٍیظُ ٍ سٍؿْای هؼواسی هَاصی ًٍگاؿت واّؾ

 

 
  (MapReduce)واّؾ ًگاؿت  ، (Hadoop) ّادٍج  دادُ، تاًىذاسی، والى دادُ ّای تضسي، دادُ واٍی، : ٍاطُ ولیذ
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Abstract 

Due to the increasing volume of data and the transition from a traditional economy And the 
elimination of geographic boundaries For business and hence intensifying competition Has 
resulted in the virtual space, especially in the field of banking and commerce One of the 

major challenges in data mining is that most of organizations focus on processing the data set 
is very large or huge data The attention of many researchers and experts in the field of 

information technology. 

To implement and do a variety of models and methods developed and presented. 

Hadoop is an open source product that is designed for storing and processing data volume is 

very high.  Hdoop, storage facilities and processing across multiple servers to provide low 
cost . Also, due to their flexibility in accepting a large scale by two important features, 

namely a parallel architecture, and mapping technique reduces (Map - Reduce) was used in 
this study. It is also free and open source systems, further development and cost much less 
than most commercial databases .  

The implementation of the Apache Hadoop will be considered in this document and then 
describes and evaluate methods to reduce parallel architecture. 
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 هقذهِ

ّای تضسگی هاًٌذ گَگل یا ًاػا رخیشُ ٍ  ّا وِ تَػظ ػاصهاى  ّای ػظیوی اص دادُ تشای اؿاسُ تِ حدن  Big Dataػثاست
ای تضسگی اػتفادُ  ّای دادُ ایي ػثاست تیـتش تشای اؿاسُ تِ هدوَػِ گیشد. اها تِ تاصگی، ؿًَذ هَسد اػتفادُ لشاس هی تحلیل هی

ّای دادُ ػٌتی ٍ هؼوَلی لاتل هذیشیت ًیؼتٌذ.  َد وِ تِ لذسی تضسي ٍ حدین ّؼتٌذ وِ تا اتضاسّای هذیشیتی ٍ پایگاُؿ هی

گزاسی، تحلیل ٍ  ٍخَ، اؿتشان ػاصی، خؼت آٍسی، رخیشُ خوغ اػتخشاج،ّا هشتَط تِ   س تا ایي ًَع دادُهـىالت اكلی دس وا
ِ ایي دلیل  ًوایؾ آى ّای  وٌذ وِ تا اػتفادُ اص تحلیل حدن ّش سٍص خزاتیت ٍ همثَلیت تیـتشی پیذا هیّا اػت. ایي هثحث، ت

ٍ   پضؿىیتاًىی، تشی سا تشای هماكذ هختلف، اص خولِ هماكذ تداسی،  ّای تْتش ٍ پیـشفتِ تَاى تحلیل ّا، هی تیـتشی اص دادُ

ّای ػظین، تَػظ داًـوٌذاى  سد ًیاص دس پشداصؽ دادُّای هَ وشد. تیـتش تحلیل تشی سا دسیافت اهٌیتی اًدام داد ٍ ًتایح هٌاػة

ٍخَی ایٌتشًت،  ؿٌاػی ٍ هحیغی، خؼت ّای پیچیذُ فیضیه، تحمیمات صیؼت ػاصی ؿثیِاًٌذ َّاؿٌاػی، طًتیه، دس ػلَهی ه
، Big Data ای دادُ  ؿذُ دس هدوَػِ ای رخیشُ گیشد. حدن دادُ هالی ٍ تداسی هَسد اػتفادُ لشاس هی ،ّای التلادی تحلیل

ّای هَتایل، حؼگشّای  ّا اص هدوَػِ تضسگی اص تدْیضات ٍ اتضاسّای هختلف هاًٌذ گَؿی  آٍسی دادُ خاعش تَلیذ ٍ خوغ ػوَهاً تِ

ّای  ، ؿثىRFID2ِّای تـخیق ّا، دػتگاُ ّا، هیىشٍفَى ، دٍستیي، تشاوٌؾ ّای تاًىیافضاسّای هختلف ًشم 1هحیغی، الي
دادُ دس حال تَلیذ  3اگضاتایت 2,5ای دس حال افضایؾ اػت، تِ عَسی وِ دس ّش سٍص،  وٌٌذُ خیشُػین ٍغیشُ تا ػشػت  حؼگش تی

ِ  .اػت ِ خالة تَخِ دس ایي صهیٌِ آى اػت و ِ اوٌَى دس اختیاس ها اػت، تٌْا دس  دادُ  دسكذ 99ًىت ػال اخیش تَلیذ  2ّایی و

شُ گیشی اص هٌاتغ دادُ هتٌَع تاویذ داسد وِ دس ساػتای َّؿوٌذی ػاصهاًی اػاػاً تش وـف داًؾ تِ ٍاػغِ تْ .ؿذُ اػت

پـتیثاًی اص اتخار تلویوات تْتش هَسد اػتفادُ لشاس خَاٌّذ گشفت. تىٌیه ّای دادُ واٍی دس وـف داًؾ اص پایگاُ ّای دادُ 
 .هَخَد تؼیاس حائض اّویت ّؼتٌذ

یثاؿذ اهشٍص تش خالف گزؿتِ تا سؿذ سٍص افضٍى تشاوٌؾ ّای یىی اص هْوتشیي ایي ًَع پایگاُ دادُ ّا پایگاُ دادُ ّای تاًىی ه

ِ اوثش تشاوٌؾ ّا تلَست حضَسی ٍ فیضیىی تَدًذ  هداصی تاًىی تا حدن ػظیوی اص اعالػات سٍتشٍ ّؼتین، تش خالف گزؿتِ و
ّی ٍ خَد پشداص اهشٍص اوثش تشاوٌؾ ّای تاًىی تلَست الىتشًٍیىی ٍ دس فضای هداصی هیثاؿٌذ تا ٍخَد پایاًِ ّای فشٍؿگا

ّای تا كٌذٍق ٍ خَد پشداص ّای تذٍى كٌذٍق ٍ خَد دسیافت ّا ٍ ّوشاُ تاًه ٍ ایٌتشًت تاًه ٍ آًی تاًه ّا ووتشیي هثالغ 

 تَػظ هـتشیاى اص عشیك ػیؼتن ّای الىتشًٍیىی هزوَس پشداخت هی ؿَد .

هتٌَع تاًىی كَست ٍ سٍی دادُ ّای هختلف  دادُ واٍی تخللی وٌٌذ ٍتاًه ّا ایي اعالػات ػظین سا پشداصؽ  ٌّگاهیىِ
 [1] َسد اسصیاتی ٍ حوایت ٍالغ هیـًَذ.هـتشیاى ٍفاداس تاًه اص عشیك ایي تشاوٌؾ ّا ؿٌاػایی ٍ  ه آًگاُپزیشد 

ایي حدن تاالی اعالػات تشاوٌؾ ّا هاًٌذ یه گٌح گشاًثْا تشای ػیؼتن ّای تاًىی اػت ٍلی الصهِ آى دادُ واٍی ٍ اػتخشاج 

 .آى دس تخؾ ّای تؼذی خَاّین پشداخت سٍؽ ّای  دس ایي همالِ تِ تـشیح  .[2]ایي والى دادُ هیثاؿذ ؾ اص دسٍى داً

ِ خذهاتچالؾ ّای تاًىْا دس ػالْای آتی  ّا تذٍى ٍلفِ  سػاًی ّوضهاى تِ ّوِ آى سؿذ ػشیغ تؼذاد واستشاى ٍ ًیاص سٍص افضٍى ت

 هوىي اػت. تا ووتشیي ّضیٌِ اال، تذٍى اختالل ٍ  لغؼی ٍ، تذٍى هحذٍدیت صهاًی ٍ هىاًی، تا ػشػت ت

ّای هشتَعِ اػت وِ  ّای هختلف ٍ پشداصؽ ّای ػظین، اًدام تحلیل سٍ دس صهیٌِ هَاخِْ تا دادُ یىی دیگش اص هـىالت پیؾ 

وشدى  ّا تشای تْیٌِ ٌاػة آىّا ٍ ًگْذاسی ه  ذیشیت ایي ًَع دادُهّا سا تَلیذ وٌذ وِ  تَاًذ حدن تؼیاس صیادی اص دادُ خَد، هی
 FaceBook حدن اعالػات ػایت ّایی چَى هثال تشاًگیض اػت تؼیاس چالؾػشػت هحاػثات تؼیاس ػٌگیي تحلیلی، اهشی 
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3 Exabyte 



                                          

4 

 

,Google, Yahoo  ُدس دًیا تیؾ اص یه فیؼثَن ؿثىِ اختواػی  هی ؿًَذ. ٍ پشداصؽچگًَِ ٍ تا چِ تىٌَلَطی رخیش

هیلیَى تلَیش دس ایي ؿثىِ اختواػی تِ اؿتشان گزاؿتِ هیـَد ٍ تِ عَس هیاًگیي  399تیؾ اص هیلیاسد واستش داسد ٍ سٍصاًِ 

واستش سا دس وؼشی اص  ْافیؼثَن دادُ ّای هیلیًَتِ حدن اعالػات ایي ؿثىِ اختواػی افضٍدُ هیـَد . 4تشا تایت  599سٍصاًِ 

 ى پزیش ًوی تاؿذ .ٍ ایي واس تا سٍؽ ّای دادُ واٍی ػٌتی اهىا ثاًیِ پشداصؽ هیىٌذ

 ( Big Dataدادُ ّای تضسي ) 

رخیشُ  ّای تضسي ػاصهاىؿشوت ّا ٍ ّا وِ تَػظ   ّای ػظیوی اص دادُ تِ حدن  Big Dataػثاستّواًغَسیىِ لثال اؿاسُ ؿذ 

ٌتی لاتل ّای دادُ ػ وِ تِ لذسی تضسي ٍ حدین ّؼتٌذ وِ تا اتضاسّای هذیشیتی ٍ پایگاُاعالق هیگشدد ؿًَذ  هی پشداصؽٍ 
 [3]هذیشیت ًیؼتٌذ.

 هـتشن هیثاؿٌذ: اكلی ٍیظگی 3دادُ ّا ی تضسي داسای 

 حدن تؼیاس صیاد اعالػات 
  ُػشػت تاالی تَلیذ ٍاًتمال داد 

 تٌَع تؼیاس گؼتشدُ دادُ ّا 
 

 :در سِ بعذ در حال رضذ ّستٌذ ایي ابعاد عبارتٌذ از  ّا اهرٍزُ دادُ 

 : حجن دادُ ّا(  1

ظگی والى دادُ ّا حدن ػظین دادُ ّای آًْا تاؿذ اهشٍصُ ؿشوت ّای تضسي فٌاٍسی اعالػات  هاًٌذ گَگل، ؿایذ هْوتشیي ٍی

ِ ّای اختواػی هاًٌذ فیغ تَن تِ تٌْایی سٍصاًِ  تشاتایت اعالػات خذیذ تَلیذ ٍ رخیشُ هیىٌٌذ تِ  599آهاصٍى، یاَّ ٍیا  ؿثى
همذاس دادُ تَلیذ   1تلَیش ؿواسُ ىلذ ػاػت ٍیذئَ آپلَد هیـَد یَتیَب دس ّش دلیمِ ی YouTubeػٌَاى هثال دس ػایت 

 [4]ثاًیِ سا ًوایؾ هیذّذ . 69ؿذُ تَػظ ؿشوت ّای هْن دس دًیا سا دس هذت 

 :سرعت (  2

ػشػت ػشػت دادُ تِ ایي هؼٌی اػت وِ دادُ ّا اص عشیك هٌاتغ هختلف تا چِ ػشػتی تَلیذ ٍ هٌتمل هیـًَذ . تشای هثال 

وِ تَػظ حؼگش ّا تَلیذ هیـَد تؼیاس تاال تَدُ وِ ػالٍُ تش رخیشُ ػاصی، ایي اعالػات تایذ دس لحظِ ٍ تلَست دادُ ّایی 

 529آًی هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس تگیشًذ هثال تَػظ یه تیغِ تَستیي گاص وِ تِ هٌظَس تَلیذ تشق تِ واس هی سٍد سٍصاًِ 

تشخی اص همذاس دادُ   1. تلَیش ؿواسُ ػذد اص ایي تیغِ ّا ٍخَد داسد  29یي اعالػات تَلیذ هی ؿَد وِ دس ّش تَست 5گیگاتایت
 [4]ثاًیِ سا ًوایؾ هیذّذ . 69هْن تَلیذ ؿذُ دس دًیا سا دس هذت 

 یا گًَاگًَی دادُ ّا : تٌَع(  3

                                                 
4 Terabyte 

5 Gigabyte 
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ُ دادُ ػٌتی لاتل رخیشُ ػاصی هیثاؿٌذ اها تشخی دیگش ا ِ تَدُ ٍ دس پایگا یا ًیوِ ػاختاس  ص دادُ ّاتشخی اص دادُ ّا ػاخت یافت

اػت ّوچٌیي  7هاًٌذ اػٌاد ٍ ػَاتك خذهات دادُ ؿذُ تِ هـتشیاى ٍ حتی تلاٍیش ٍ فیلن ّا تذٍى ػاختاس  ٍ یا  6یافتِ اًذ 

هاؿیي ٍ دادُ ّای سػاًِ ّای اختواػی ٍ فؼل ٍاًفؼاالت ٍب ػایت ّاٍ ػٌؼَس ّا، هٌاتغ خذیذ اعالػات تَلیذ ؿذُ  تَػظ 

ٍ ّیچ لالة تؼییي ؿذُ ای تشای ٍسٍد  هَتایل وِ تا ؿثىِ ّای تیشًٍی دس استثاط اػت تذٍى ػاختاس هیثاؿٌذدػتگاُ ّای 
 [4]ایي تٌَع دس ًَع دادُ ّای تَلیذ ؿذُ  ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت . 1تلَیش ؿواسُ  دساعالػات ًذاسًذ 

 

 
  ثاًیِ درجْاى 66: هقذار اطالعات تَلیذ ضذُ ظرف هذت   1تصَیر ضوارُ 

 

وِ سٍص تِ سٍص ًشخ سؿذ آًْا افضایؾ پیذا هیىٌذ. تِ ّویي ایي ػِ ٍیظگی اكلی اػت  یىی اص چالؾ ّای اكلی والى دادُ 

دلیل تَكیف دادُ ّای حدین ػالٍُ تش هذیشیت آًْا ًیاصهٌذ دسًظش گشفتي هفاّین دیگشی ًیض هیثاؿذ. اّویت هفَْم دادُ ّای 
افضایؾ پیذا وشدُ اػت ٍ ًیاص تِ تَػؼِ ٍ اتضاسّای  ،ػة تشای تْشُ تشداسی كحیح اص آًْاحدین تا تَخِ تِ تؼییي ساّثشدی هٌا

 هٌاػة تشای هذیشیت ٍ اػتفادُ اص آًْا هیثاؿذ.

 :  ابسار ّا ٍ رٍش ّای پیادُ سازی هذیریت کالى دادُ

                                                 
6 semi-structured 

7 Unstructured data 
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 Hadoop ّادٍپ

 (Hadoop)ًَی عشاحی ٍ اسائِ ؿذُ اػت . ّادٍجپشٍطُ ّای والى دادُ هذل ّا ٍ سٍؽ ّای گًَاگ تشای پیادُ ػاصی ٍ اًدام 

 اهىاى اػت . ّذٍج، ؿذُ عشاحی تاال تؼیاس اعالػات حدن پشداصؽ ٍ ػاصی رخیشُ وِ تشای تاص اػت وذ هحلَالت  اص یىی

 پزیشی دلیل داؿتي اًؼغاف تِ ّوچٌیي فشاّن هی آٍسد  ای پاییي ّضیٌِ تا ػشٍس چٌذیي دس اعالػات ػاصی ٍ پشداصؽ رخیشُ

اص آى اػتفادُ  داؿتي هؼواسی تَصیغ ؿذُ  ٍ سٍؽ ًگاؿت واّؾ دٍ ٍیظگی هْن یؼٌی دس پزیشؽ  همیاع تاالی دادُ تَػظ 

ِ تیـتش ٍ ّضیٌِ اص ػیؼتوْا، ایي تَدى تاص هتي ٍ سایگاى تذلیل ؿذُ اػت . ّوچٌیي  پایگاُ اوثش تِ ًؼثت ووتشی تؼیاس تَػؼ

تشخی اص تفاٍت ّای هْن اػتفادُ اص ّادٍج دس همایؼِ تا سٍؽ ػٌتی  2ؿواسُ  دس تلَیش.اػت تشخَسداس تداسی ّای دادُ

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت .

ٍ       Hadoop Distribition File System یا ػیؼتن فایل اًتـاسی ّادٍج HDFS تىٌَلَطی ّادٍج اص دٍ تخؾ ولی
ختاس ولی اعالػاتی دس ّادٍج تذیٌگًَِ هی ػا . اػتفادُ هی وٌذ (MapReduce)  تِ ًام  ًگاؿت واّؾّوچٌیي تىٌیه 

 ٍتاؿذ وِ اعالػات تَػظ ػیؼتن ّادٍج ؿىؼتِ ؿذُ ٍ تِ چٌذیي ػشٍس فشػتادُ هی ؿَد ػشٍسّا اعالػات سا پشداصؽ 

وشدُ ٍ دس ادغام ، گشفتِرخیشُ ػاصی هی وٌٌذ. دس ٌّگام دس خَاػت اعالػات هدذد ػیؼتن اعالػات سا اص ػشٍس ّای هختلف 

هضیت ایي ػیؼتن تْیِ ًؼخِ پـتیثاى اص اعالػات تلَست خَدواس اػت. ّش تىِ اص اعالػات دس  .وایؾ هی دّذخشٍخی ً
چٌذیي لؼوت ) ػشٍس ( رخیشُ هی ؿَد ٍ دس كَست آػیة دیذى یىی اص ػشٍسّا، ػشٍس دیگش لادس اػت هؼؤٍلیت سا تش ػْذُ 

 [5] .گشفتِ ٍ اعالػات هَسد ًظش سا خایگضیي وٌذ

 
 : هسایای ّادٍپ ًسبت بِ پایگاُ دادُ ّای سٌتی  2وارُ تصَیر ض

 

 تىِ ّش ٍ دسآهذُ هگاتایتی 64 ّای هثال تالن  تىِ تىِ كَست تِ ؿذُ دسیافت اعالػات وِ هیىٌذ ػول كَست تذیي ػیؼتن

 ذ وِهیثاؿ  اكلی ػشٍس ّواى ٍالغ دس Name node ( ػشٍس  5ؿواسُ  تلَیش ؿَد. ) هی رخیشُ خذاگاًِ ػشٍس یه دس

 هیـَد ٍ اخشا اكلی ػشٍس سٍی تش  Map Reduceتخؾ  ػْذُ داسد  تِ سا (Slave)دیگش ّای تشدُ ػشٍس وٌتشل ی ٍظیفِ

 ػشٍسّای خاًثی .ؿَد هی اخشا خاًثی ػشٍسّای تش سٍی Hadoop Distributed File System ّواى یا HDFSتخؾ 

 فشاخَاًی واستشدسخَاػت وِ صهاًی یؼٌی .ػْذُ داسًذ تِ َدخ ّای دیؼه ّاسد سٍی تش سا اعالػات ػاصی ی رخیشُ ٍظیفِ

 هختلف ّای ػشٍس اص سا ًظش هَسد ّای تالن اختیاسداسد، دس وِ ّایی آدسع عشیك اص اكلی ػشٍس وٌذ، هی سا كادس فایل یه

 گؼتشؽ لاتلیت  ّذٍج دّذ. آپاچی هی واستش تحَیل تِ سا آى فایل، وشدى تىویل ٍ وشدى ّن ػش اص پغ وشدُ ٍ فشاخَاًی

 واسآهذ كَست تِ واهپیَتشّا اص سٍی ؿثىِ ای پشداصؿْا ٍ حدین ّای ٍدادُ داسد سا هاؿیي ٍ ّضاساى كذّا اص تیؾ تِ پزیشی
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 وٌٌذ هی اػتفادُ ّذٍج اص  IBM,yahoo , google, facebook , twitter ّوچَى ؿشوت ّای تضسگی .هیگشدًذ تَصیغ

.[4] 

 : اص تٌذػثاس ّذٍج هضایای اػتفادُ اص

 .لذستوٌذ ٍ ػشیغ واهپیَتشّای تِ ًیاص ػذم (1

 .پشداصؽ اعالػات پیچیذُ  (2

 .پشداصؽ دادُ ّای ػاختاس ًیافتِ (3

 .دس كَست خشاتی پشداصؿْا هذیشیت ٍ پشداصؽ حیي دس هؼیَب واهپیَتشّای ؿٌاػایی (4

 ... ٍ والػتشّا آػاى تَػؼِ ٍ گؼتشؽ لاتلیت (5

 ( MapReduceًگاضت کاّص )  

ِ ٍ هؼشفی ؿذ  ایي 2994افضاسی اػت وِ دس ػال  چْاس چَب ًشم  خْت هَاصی ًَیؼی تشًاهِ هذل هیالدی تَػظ گَگل ػاخت

 تـىیل Reduce  ٍ فاص واّؾ Mapًگاؿت  فاص ؿاهل اكلی فاص دٍ اص وِ تاؿذ هی سٍی والػتشّا ّای ػظین  دادُ پشداصؽ

ًَد ّای   تیي سا ّا آى ٍ ًوایذ هی تثذیل وَچىتش ّای تلؼو تِ سا آى ٍ وٌذ هی دسیافت سا ٍسٍدیًگاؿت   فاص . اػت ؿذُ
 وَچه ّای لؼوت خَاب Reduceفاص .آیذ ٍخَد هی تِ دسختی ػاختاس یه ًتیدِ دس وٌذ هی تمؼین  worker واسگش یا 

 ػاصی پیادُ ؿَد تشای تـىیل ًظش خشٍخی هَسد تا وٌذ هی تشویة یىذیگش تا سا آًْا ٍ وٌذ هی دسیافت ًَد سا Master ؿذُ

 هؼائل حل تشای وِ اػت ػادُ ًَیؼی تشًاهِ هذل یه سٍؽ، ایي .(3)تلَیش ؿواسُ  اتغ هیثاؿذت دٍ تِ ًیاص هشحلِ دٍ ایي

 تَػؼِ پزیش تشای همیاع ٍ اهي تؼتشی ٍ .گیشد هی لشاس اػتفادُ هَسد كَست تَصیؼی، تِ ًیض ٍ ٍػیغ همیاع دس هحاػثاتی

 گشُ وِ هفَْم تذیيهیثاؿذ   Master/Slaveػاصیْای  پیادُاص  Map Reduce  هذل .هیىٌذ فشاّن تَصیؼی واستشدّای

تا واس ٌذ ىهی اًتخاب سا تیىاس واسگشاى اص تا چٌذ دٌّذُ ػشٍیغ گشُ ٍ هی دّذ دٌّذُ ػشٍیغ گشُ تِ سا واس یه واستش

Reduce  یا Map ِتِ سا ًتیدِ دٌّذُ ایف ػشٍیغٍظ توام ٍلتی َد. ؿ ٍظیفِ واهل وٌذ تا یه هحَل آًْا اص وذام ّش سا ت 

 [5] وٌذ . هی اخشا دیگشی واسگش هدذدا سا اؽ ٍظیفِ ؿَد، ًمق واسگشی دچاس اگش .گشداًذ هی تش واستش گشُ

 

 : از عبارتٌذ ًگاضت/کاّص هْن بسیار ّای قابلیت

 لاتلیت همیاع پزیشی تاال .1

 هماٍهت خغای تاال .2
 اخشای هَاصی لاتلیت .3

 اخؾ واس ٍ ٍظایف تیي گشُ ّپ .4

 خوغ آٍسی ٍ ادغام اعالػات پشداصؽ ؿذُ .5
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 Map Reduce: هراحل اًجام پردازش در سرٍیس    3تصَیر ضوارُ 

 ( HDFS) فایل سیستن تَزیع ضذُ ّادٍپ 

  یا  ّادٍج ؿذُ  اػت . ػیؼتن فایل تَصیغ8 ّادٍجتخـی اص عشح پشٍطُ آپاچی  (HDFS) فایل ػیؼتن تَصیغ ؿذُ ّادٍج 
 (HDFS  )Hadoop Distributed File System  ُػخت افضاس  تش سٍی  اخشا تشایوِ اػت  یه فایل ػیؼتن تَصیغ ؿذ

GFS(Google File System )اص فایل ػیؼتن گَگل   وِ اػت ػیؼتوی فایل HDFSعشاحی ؿذُ اػت .  ّای هؼوَلی
 [6]گشفتِ ؿذُ اػت 

 : اص ػثاستٌذ وِ اػت هْوی تؼیاس ّای لاتلیت داسای ػیؼتن فایل ایي

 ُؿذُ تَصیغ ػاصی رخیش . 

 تَدى حول لاتل . 
 ّا دادُ سفتي اصتیي اص اػتواد یا خلَگیشی لاتلیت . 

 

 HDFS در ّا دادُ سازی رخیرُ ًحَُ

هیـًَذ ّواًغَسیىِ دس تلَیش  پخؾ والػتش سٍی تش ّا تالن ایي ٍ هیـَد تمؼین تالن چٌذ یا یه تِ فایل ّش HDFSدس 
 دٍ وِ هیـَد رخیشُ والػتش یه دس هاؿیي 3 سٍی تش پیـفشم تغَس HDFSدس  دادُ نتال ّش هـاّذُ هیگشدد 4ؿواسُ 

 رخیشُ ّای دادُ وِ هیىٌذ واس تضویي ایي سن دیگش یه سٍی تش دیگشی ٍ داسًذ لشاس سن یه سٍی تش ّا هاؿیي ایي اص ػذد

 (4)تلَیش ؿواسُ .ًخَاٌّذ سفت اصتیي والػتش یه دس ؿذُ

 
                                                 

8 Apache Hadoop 
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 خیرُ ضذى بلَک ّای اطالعات رٍی  هاضیي ّا: ًحَُ ر4تصَیر ضوارُ 

 

 ووىی ػشٍیغ یهاص  ّوچٌیي ٍ  master/slaveاكلی تلَست  ػشٍیغاص دٍ   HDFSاخشای  ٍ هذیشیت تشای ّادٍج

دس .ػول هیىٌذ  Slaveتِ ػٌَاى  Data Nodeػول هیىٌذ ٍ master  ػٌَاى تِ . Name Node هیىٌذ اػتفادُ

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت . یؼتن تَصیغ ؿذُ ّادٍجفایل ػهؼواسی  5ؿواسُ  تلَیش

 

 ٍ اجسای آى  سیستن فایل اًتطاری ّادٍپ : هعواری 5تصَیر ضوارُ 
 

  ادبیات هَضَع

 کاربرد ّا  

اًشطی ٍ كٌؼت تِ واس گشفتِ ؿذُ اػت ٍ اّذاف  اهشٍصُ دادُ ّای تضسي دس صهیٌِ ّای هختلفی هاًٌذ ػالهت، اهٌیت، ًظاهی،

ی آى تْثَد دس تلوین گیشی دلیك ٍ ػشیغ اص عشیك پشداصؽ ٍ تحلیل حدن اعالػات تیـتش تِ هٌظَس اكلی تِ واس گیش

اص واستشد ّای والى دادُ دس ػالهت ٍ پضؿىی هیتَاى تِ  ًضدیىتش ؿذى تحلیل تِ ٍالؼیت تِ خای تحلیل ًوًَِ ای هیثاؿذ .
ی تیواسیْای خَاف ٍ تشسػی الگَّای هختلف اهشام ًگْذاسی ثَاتك ٍ سفتاس تیواساى ٍ سٍؽ ّای دسهاًی اًدام ؿذُ سٍ

تیواساى دس ػشاػش خْاى ٍ تاثیش داسٍ ّا ٍ هؼالدات اًدام ؿذُ دس تیواسػتاى ّا ٍ ولیِ هشاوض پضؿىی هتلل تِ ؿثىِ دس توام 

غِ ای دیگش اص ًماط دًیا اؿاسُ ًوَد چِ تؼا تؼیاسی اص اهشام ٍ تیواسیْا دس یه وـَس ًا ؿٌاختِ هیثاؿذ هوىي اػت دس ًم
خْاى داسٍ ٍ سٍؽ دسهاى آى وـف ؿذُ تاؿذ ٍلی تِ دلیل خَاف تَدى یا ًادس تَدى آى تیواسی ایي اعالػات دس دػتشع 

 [3] دیگشاى ًثاؿذ .
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تشسػی ًظشات  اص دیگش واستشد ّای دادُ ّای حدین هذیشیت آى دس ؿثىِ ّای اختواػی ٍ تحلیل دادُ ّای آًْا هی تاؿذ .

د یه هحلَل تِ هٌظَس تْیٌِ ػاصی ویفیت ٍ تاصاسیاتی فشٍؽ هحلَل تؼیاس هَثش خَاّذ تَد  اص عشفی تا تَخِ افشاد دس هَس

التلادی ٍ اختواػی تَػظ دادُ واٍی سٍی ایي  تِ خوغ آٍسی اعالػات ػاللِ هٌذی ّای افشاد هیتَاى اعالػات ػظین ػیاػی،

 اعالػات تذػت آٍسد .

 اریکاربرد  دراقتصاد ٍ صٌعت باًکذ

اص دیذگاُ التلادی  اها یىی اص تا اسصؽ تشیي هضیت والى دادُ اػتفادُ اص اتضاس ّای هذیشیت آى دس التلاد ٍ تاًىذاسی هی تاؿذ .
ٍ وؼة ٍ واس دس خایی وِ تا حدن ػظیوی اص اعالػات هـتشیاى ٍ تشاوٌؾ ّای خشیذ آى ّا هَاخِ ّؼتین تا تدضیِ ٍ تحلیل 

ی هـتشیاى هی تَاى ساّىاس ّای هٌاػة خْت افضایؾ فشٍؽ ٍ تاصاسیاتی ٍ اسائِ هحلَالت تاًىی  ٍ دادُ واٍی هٌاػة دادُ ّا

تِ ػٌَاى هثال هیتَاى تا تدضیِ ٍ تحلیل اعالػات هشتَط تِ ػثذ خشیذ هـتشیاى، تٌظین لیوت  تِ هـتشیاى داؿتِ تاؿین .

شٍؿگاُ ٍ لشاس گیشی هحلَالت دس وٌاس یىذیگش كحیح هحلَل دس خْت فشٍؽ تیـتش، عشاحی هحل لشاسگیشی هحلَالت دس ف
تِ هٌظَس تشغیة هـتشی دس خشیذ هدذد اص فشٍؿگاُ ٍ هذیشیت ػشضِ واال، تمؼین تٌذی هـتشیاى تِ هٌظَس ایداد استثاط هَثش 

 تا هـتشی سا هذیشیت ًوَد  .

واٍی اعالػات تشاوٌؾ ّای تاًىی هیضاى دس صهیٌِ التلاد ٍ فؼالیت تاًىی هیتَاى تا تدضیِ ٍتحلیل دادُ ّا ٍ دادُ ّوچٌیي 
تَػظ سٍؽ ّای تـخیق الگَ وـف گشدد .  هیتَاًذ ػَء اػتفادُ اص واست ّای اػتثاسی .سیؼه یه عشح سا پیؾ تیٌی ًوَد 

وـف پَل ؿَیی ٍ ًفَر ٍ تملة تا اػتفادُ اص تدضیِ ٍ تحلیل تشاوٌؾ ّای هالی هـتشیاى اص هضیت ّای سلاتتی تاًه ّا تِ 

 هی ایذ وِ هیتَاًذ اػتثاس ٍ ػَد ػشؿاسی سا ًلیة هَػؼات هالی ًوایذ .ؿواس 

 چٌذ هَرد از کاربرد هذیریت دادُ ّای بسرگ در صٌعت باًکذاری دًیا ضرح زیر هیباضذ :

 9تـخیق تملة(  1

 10هذیشیت سیؼه (  2
ِ ػاصی پیـٌْادات(3  11 تمؼین تٌذی هـتشی تشای تْیٌ

 12  فٍ ػَاع تدضیِ ٍ تحلیل احؼاػات(4

ٍ تحلیل (5  ِ  13 اىهـتشیتداسب تدضی

 اىخذهات هـتشی تْیٌِ ػاصی تْشُ ٍسی هشوض (6
ٍ تحلیل هـتشی(7  ِ  اىتدضی

هی تَاًذ  والى دادُخذیذ اػت. في آٍسی  هـتشی اسصاى تش اص پیذا وشدى یه لذیوی ّوِ هی داًٌذ وِ حفظ یه هـتشی 

ٍ ؿٌاػایی آًْا ـتشیاى خَد سا تا تدضیِ ٍ تحلیل سفتاس حفظ تیـتشی ه خْت ،تِ ؿشوت ّای هالی ّای ؿایاًی ووه
دلیل پیـٌْاد  هـتشیاى تِ ایي ٍخَد داؿتِ تاؿذ وِ . ٌّگاهی وِ احتوال تٌوایذ  هیـَد،  هـتشی فشاسی وِ هٌدش تِ یالگَّا

ؿشوت تاًه یا  آىؿىؼت  تاػث ؿذُ اػتچِ چیضی تاػث ًاسضایتی هـتشی  وٌٌذ ػذم وـف ایٌىِتشن  تاًه سا ا، ثسلتْتش 

یه  پیادُ ػاصی ٍاسصؽ اػت . تشای ؿشوت ّای هالی یادگیشی  تؼیاس تاهـتشی  فشاس ایي اعالػات تشای خلَگیشی اص هیگشدد .

                                                 
9 Fraud detection 

19 Risk management 

11 Customer segmentation for optimized offers  

12 Sentiment  analysis 

13 Customer experience analytics 
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 ضشٍسی اهشی تؼیاس تاًه هـتشیاى ػَد آٍس  ًگْذاسی  ًیاصّای هـتشی ٍ اص آگاّی تِ هٌظَس  ػیؼتن في آٍسی والى دادُ

 .اػت 

 ین ُ ایي همالِ الذام تِ تـشیح خَؿِ تٌذی هـتشیاى یه تاًه تا اػتفادُ اص الگَسیتن ّای والى دادُ ًوَدتِ ّویي هٌظَس دس ا

 اهشٍصُ هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد .  تىٌیه ّای خَؿِ تٌذی ٍ الگَسیتن ّای تؼیاسی 

دُ هی ؿَد. الگَسیتن اػتفا وِ تشای خَؿِ تٌذی اػت ّا الگَسیتنٍ هحثَب تشیي اص ؿایغ تشیي  یىی Kmeansسٍؽ 

Kmeans پاساهتش ٍسٍدی همذاس K ُهدوَػِ ای اص  ، ٍسا دسیافت وشدN تِ  سا ؿیK  هیضاى خَؿِ تا تَخِ تِ اًذاصُ گیشی

دادُ ّا  یا اص اًذاصُ گیشی ؿثاّت اؿیاء تشآٍسدی، خَؿِ ثملهشوض   . هیاًگیي اسصؽ ّا، یایا تمؼین هیىٌذپاستیـي  ،14ؿثاّت
هدذد تىشاس  ًماط تا پغ آىػٍ  هیىٌذ اًتخاب سا ثمل اٍلیًِمغِ  Kالگَسیتن تِ كَست تلادفی  اتتذا ثاؿذهی دس ّواى خَؿِ

 ػضَیتؿثاّت هتشیه هحاػثِ هیضاى تا اػتفادُ اص اتضاس  الگَسیتندس ّش تىشاس تغییش هیذّذ . هدوَػِ دادُ  هحاػثِ فاكلِ دس

ثمل خذیذ تا دس ًظش  هشاوض هحاػثِ هدوَػِ ای اصتِ  . ػپغ  الگَسیتن ذتؼییي هیىٌ ًضدیىتشیي هشوضاؿیاء سا تِ ّش یه اص 
دس هَلؼیت ّای  گام ًْایی تغییشایي ػول آًمذس تىشاس هیـَد تا دس  .هیپشداصدتوام اؿیاء دادُ ّا دس ّش خَؿِ  گشفتي هتَػظ

هشحلِ هیگَیین الگَسیتن ّن گشا ؿذُ ٍ  تؼییي ؿذُ تاؿذ . دس ایيپیؾ اص ووتش اص حذ آػتاًِ تؼذی  تىشاس خَؿِ ّا دسوض اهش

 تِ آى خاتوِ هی دّین .

ط دادُ ّا ٍ هحاػثِ هشوض ااًتؼاب ًم هحاػثِ تشای  تؼییي ٍ  ، تىشاسواس داسین 15پتاتایت دس حدن تا هدوَػِ دادٌُّگاهیىِ 
ادُ تضسي اػتفادُ هی ؿَد هدوَػِ د تٌذی خَؿِ وِ تشای . یه سٍؽ هؼوَلتاؿذ خؼتِ وٌٌذُ تؼیاس صهاًثش ٍهی تَاًذ  خشم

اػتفادُ  تا ٍاًتخاب وشدُ  هدوَػِ ای ًوًَِ  تشای ایٌىاس ػپغ الگَسیتن سا سٍی آى اخشا وٌین  واّؾ دادُدادُ سا   اػت ایي

دس ایٌدا دس ؿٌاػایی اكلی . چالؾ  ّا سا تذػت هی آٍسین خَؿِاحتوالی  اص ایي هدوَػِ ًوایٌذُ ّای وَچه هشاوض 
ِ ًوًَِ ا تٌاتشایي ٍخَد خغا دس اًتخاب  . ّا داسد خَؿِ هشاوض ًْایی دس تؼییيهؼتمین  تاثیش ّا ًوًَِ ایي ػت . اًتخابهدوَػ

 گشدد .هیكحیح ًوًَِ ّا هٌدش تِ تشٍص خغا دس ًتایح 

ثمل وض تؼییي هشا ٍ هحاػثات هشتَط تِ  گشدد هتؼذد تَصیغی گشُ ّاتیي ًَد ّا یا   سٍؽ دیگش ایي اػت وِ هدوَػِ دادُ دس 

واّؾ  هی تَاًذ تا اػتفادُ اص ًگاؿت هَاصی الگَسیتن ّایگشدد  ضهاى اًدامٍ تلَست ّو تىِ ّای دادُ دس حالت هَاصی سٍی
MapReduce [5] .ًَذ اخشا ؿ 

 تشخی اص هغالؼات اًدام ؿذُ ی تٍِخَد داسد . دس ایي فلل، ها ًگاّ تٌذی دس سٍؽ ّای هختلف خَؿِ  ای هغالؼات گؼتشدُ

اٍاػظ  تِ K-means تٌذی خَؿِ تَػؼِ الگَسیتنپیذایؾ ٍ اص آًدا وِ هی اًذاصین .  واّؾ ًگاؿتیٌِ خَؿِ تٌذی ٍ  دس صه
اػت. دٍ اًدام ؿذُ الگَسیتن  ایي تؼیاسی تشای تٌظین ٍ تْثَد ػولىشد ّای تالؽتش هیگشدد اص آى صهاى تا وٌَى  0791ػال 

  سا تِ خَد هـغَل وشدُ اػت ػثاستٌذ اص :دس ایي صهیٌِ  هحمماىرّي تیـتش هْن وِ  ًىتِ

هَلؼیت تؼییي  تْتشیي ٍ ّا خَؿِ دسػت وِ ٍاتؼتِ تِ اًتخاب تؼذاد  k-meansتٌذی   خَؿِالگَسیتن  دلت افضایؾ  اٍل، 

 اػت .هشاوض خَؿِ ّا اٍلیِ 

هیضاى پیچیذگی الگَسیتن سا ٌّگاهیىِ اًذاصُ دیتا ػت تضسي هیثاؿذ وِ اػت  K-meansدٍم، هاّیت تىشاس ؿًَذُ الگَسیتن 

 افضایؾ هی دّذ .

 :داسًذ  ّای هختلف ػؼی دس تْیٌِ ًوَدى پاساهتش ّای صیشالگَسیتن  اسائِ هحمماى تا

                                                 
14 Similarity 

15 Petabyte 
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 ًْایی ّای خَؿِ 16دلتدس  تْثَد  (1

 تشای خَؿِ ّا هٌاػة 17ووه تِ اًتخاب هشاوض اٍلیِ (2

 دس سػیذى تِ خَؿِ تٌذی ًْایی Iterations ) ( واّؾ تؼذاد تىشاسّا (3

 07هدوَػِ دادُ  18حدن یا تؼذافضایؾ همیاع پزیشی تا افضایؾ  (4

 outliersًقاط دٍرافتادُ تطخیص درست 

اًتخاب دسػت هدوَػِ ًماط اٍلیِ  اػت .دسػت اٍلیِ ًماط اًتخاب  تٌذی خَؿِ یىی اص پاساهتش ّای هْن ٍ هَثش دس تْثَد
، یه الگَسیتن  خَد دس همالِ خیي ، گَػاهی ٍ اگاسٍال  .هی ؿَدٍ واّؾ تؼذاد تىشاسّا تویض یا واهل خَؿِ ّای  تاػث ایداد

. ایي دادُ اًذػشیغ ٍ دلیك اسائِ خَؿِ تٌذی تِ هؼٌی  “ Fast and Exact K-means clustering “ خذیذ تِ ًام

دس ول  چٌذ تىشاسٍ پغ اص آى ًیاص تِ یه یا  اٍلیِ الگَسیتن تا اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تشای ایداد هشاوض خَؿِ ّای
هشاوض  تـخیق ٍ ایداد دس . هغالؼِ ًـاى دادُ اػت وِ ایي الگَسیتن ّا داسد خَؿِ اٍلیِ هشاوض هدوَػِ دادُ تشای تٌظین

ِ اكلی  خَؿِ لشاس گشفت  ٍ تشسػی تؼتؿذُ هَسد دس ػیؼتن تَصیغ  ّوچٌیيالگَسیتن ایي . هی تاؿذالگَسیتن ّا ّواًٌذ ًؼخ

 [7] وِ تاػث تؼشیغ الگَسیتن تَد .

خَؿِ تٌذی هَثش تشای دادُ تا هَضَع "  An Effcient Clustering of High-Dimensional datasets" دس همالِ،
 یيتَػظ اٍلسا وِ چگًَِ هی تَاى تؼذاد تىشاسّا  ًذتَضیح داد واهال ًیگام ٍ لیل آًگاس ، اًذسٍ هه والَم،ّای تا اتؼاد تاال

داد . ایي تىٌیه تا ًام  واّؾّای هتذاخل داسای اؿتشان ٍ تىشاس آى صیش هدوَػِ تِ  پاستیـي تٌذی هدوَػِ دادُ 

Canopy Clustering . [8] هؼشٍف اػت 

هَثش تَدُ اػت  واّؾ تؼذاد تىشاسّاٍ  k-meansخَؿِ تٌذی دس حالی وِ هغالؼات فَق تا حذ صیادی دس تٌظین الگَسیتن 

 . ؿذُ اػت ِهغالؼ k-means خَؿِ تٌذیٍخَد داسد وِ تش سٍی همیاع پزیشی الگَسیتن ی ًیض گشدیتحمیمات 

دس .  ؿٌاػایی وشدُ اًذ k-means خَؿِ تٌذی الگَسیتن  تشای تْثَد همیاع پزیشیّایی سا  ٍ چاسچَبّا هحمماى الگَسیتن 

 . ؿذُ اػت اّؾ اًدام و ًگاؿتّادٍج ٍ چاسچَب  تاسُ دستؼیاس صیادی ، تحمیمات ػالْای اخیش

ػاصی  هَاصیتا ػٌَاى  " Parallel k-means clustering based on mapreduce " دس همالِ خَدها ٍ ّیی  طائَ،

هَاصی ٍ خَتی  سا هیتَاى تِ k-meansوِ الگَسیتن  ًذواّؾ، ًـاى داد تش اػاع ًگاؿت k-means خَؿِ تٌذیالگَسیتن 

هؼوَلی  ّایػخت افضاسسا تِ ػٌَاى یه سٍؽ هَثش تشای پشداصؽ دادُ ّای حدین سٍی ؾ واّ آًْا ًگاؿت پزیش ًوَد . همیاع
 [9].خْت هَاصی ػاصی پیـٌْاد دادًذ 

پشداختِ اًذ ٍ تِ هغالؼِ دس صهیٌِ سٍؽ ّای هَثش واّؾ   چاسچَب ًگاؿتتِ همایؼِ سٍؽ ّای هختلف تشخی اص تحمیمات 

تدضیِ ٍ سا هَسد دس هاؿیي ّای هداصی  Hadoopػولىشد  ٍ ّوىاساًؾتشاّین اخَؿِ تٌذی دادُ ّای حدین الذام ًوَدُ اًذ .

ِ ایي عشیك  اًذلشاس دادُ  تحلیل هثتٌی تش اتش  ییه اتضاس خَب تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا واّؾ وِ ًگاؿتًذ وشداثثات ٍ ت
 [10]اػت . 

                                                 
16 Accuracy 

17 Initial centroids 

18 Dimensionality 

19 Dataset 
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آپاچی هاَّت یه . اػتفادُ هی وٌٌذواّؾ  تش ًگاؿتاص الگَسیتن ّای هثتٌی وِ ّؼتٌذ  هَخَد پشٍطُ ّای هٌثغ تاص تؼیاسی

دس ایي . اػتدس ّادٍج تَصیغ ؿذُ ٍ همیاع پزیش یادگیشی هاؿیي  ّای  پشٍطُ آپاچی اػت وِ ّذف آى ػاخت الگَسیتن

 [11] واس هی وٌٌذ. Hadoopچاسچَب  دسٍ  واّؾ ًگاؿتتش هثٌای عثمِ تٌذی  ٍ هدوَػِ الگَسیتن ّای خَؿِ تٌذی

یىی اص هَضَػات خزاب ٍ هَسد ػاللِ هدوَػِ دادُ ّای تضسي  سٍیهَاصی  تٌذیخَؿِ  اػتفادُ اص الگَسیتن ّایوِ، ایي ّ تا
خَؿِ تٌذی  . تَصیغ هدوَػِ دادُ ّای تضسي هی تَاًذ ػولىشدهیتَاى اص آى تْشُ تشداسی فشاٍاى ًوَد وِهحمماى هیثاؿذ 

 سٍیواّؾ تش ًگاؿتٍ  Hadoopاػتفادُ اص صهیٌِ لاتلیت اخشا غالؼات دس . تؼذادی اص ه تثخـذ تْثَد سا فـشدُحدین ٍهٌاتغ 

 خَؿِ ّادٍج تشایواّؾ  ًگاؿتتاثیش اػتفادُ اص الگَسیتن اسصیاتی دس ایي تحمیك ها ّذف  [12].ٍخَد داسد دادُ ّای هختلف
 .ػت ا تٌذی فشآیٌذ خَؿِ دستَصیغ هدوَػِ دادُ  همایؼِ ؿیٍَُ  k-meansتٌذی 

 رٍش تحقیق

 تطریح الگَریتن

، ًگاؿت واّؾ اػتفادُ وٌین هَاصیسا هَاصی وٌین ٍ تشای ایي هٌظَس اص چْاس چَب    k-meansالگَسیتن  للذ داسینحاال وِ 

 .تحمیك هی پشداصین  ؿذُ دس ایيتَكیف الگَسیتن ّای اػتفادُ تِ  تخؾدس ایي 

 ًگاضت کاّص

k-means  ؿذُ اػت تمؼینخَؿِ  چٌذیي دادُ ّا سا تِیا َػِ ای اص اؿیاء هدودس آى   اػت وِیه الگَسیتن خَؿِ تٌذی 
 . گام اٍل ها ایي اػت وِ یه دادُ ٍ هحاػثِ آًْا اص یىذیگش تذػت هی آیٌذ تش اػاع اًذاصُ گیشی فاكلِ تیي ًماط ّا  خَؿِ

تشاوٌؾ ّای الىتشًٍیىی اًدام داؿتِ تاؿین وِ ًوایٌذُ ًماط یا اؿیاء ها تاؿذ تشای ایي هٌظَس دادُ ّای  هدوَػِ دادُ ای 

هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت . گام تؼذی  ؿذُ هـتشیاى یه تاًه پغ اص ػولیات پاالیؾ اٍلیِ تِ ػٌَاى ًوًَِ ّای ٍالؼی 

  هشاوض اٍلیِ یا تؼییي تلادفی اٍلیي هشاوض تشای خَؿِ ّا هی تاؿذ . ایداد پغ اص تؼییي دیتاػت 

 ِ ِ آغاصها تا اػتفادُ اص یه تشًاه  .هی وٌین اخَؿِ ّ اٍلیِ هشاوض    هدوَػِتؼییي ًماط یا اؿیاء ٍ  خَاًذى اعالػات یي الذام ت

تخؾ ّای وَچىتش تمؼین وٌذ ٍ الگَسیتن ایي واس سا  تِسا اؿیاء سا فشاخَاًی هیىٌین  تا  Mapperًگاؿت ػپغ، ها الگَسیتن 

سا فشاخَاًی هیىٌذ تا  Reducerواّؾ الگَسیتن  Mapperالگَسیتن  .اًدام هی دّذ   ٍ اؿیاء  هشاوض هحاػثِ فاكلِ تیي  ات
، تِ آغاصیيپغ اص آى،  تشًاهِ .  ِ گشدد ػثا حهدٍتاسُ دس ّش والػتش تلَست خذا گاًِ ثمل خذیذ هشاوض   هدوَػًِماط یا 

دس اتتذای الگَسیتن همایؼِ  ؿذُ دلتا ّوگشایی تؼشیف ٍ آى سا تا خَؿِ ّا هی ًوایذ  هشوض هختلات تغییشٍ اسصیاتی تشسػی 

ًگاؿت ٍ واّؾ سا هدذدا فشاخَاًی  آغاصیي تَاتغ  ، تشًاهِ ساُ اًذاصیهمذاس دلتای تؼییي ؿذُ تَد  تش اصاگش تغییش تیـ هیىٌذ 

س ؿذُ د دلتا ّوگشایی تؼشیف ٍ آى سا تا خَؿِ ّا هی ًوایذ  هشوض هختلات تغییشٍ اسصیاتی ِ تشسػی ػپغ دٍتاسُ ت .هی ًوایذ 
 كَست گشفتِ ٍ ّوگشایی ٌّگامدس ایي  ، همذاس دلتای تؼییي ؿذُ تَد  ووتش اصاگش تغییش  اتتذای الگَسیتن همایؼِ هیىٌذ 

 (6)تلَیش ؿواسُ . هیٌوایذ خشٍخی ٍ ایداد خَؿِ ّای ًْایی تَلیذؿشٍع تِ الگَسیتن 
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 خَضِ بٌذی بِ رٍش ًگاضت کاّص ساختار الگَریتن:   6تصَیر ضوارُ 

 

 لگَریتن ًگاضت :ا

هشاوض  دس ّش خَؿِ تلَست اٍلیِ ًماط هدوَػِ  تؼییي .هیگشدد تَصیغ ًگاؿت دس ػشاػش   هدوَػِ اؿیاء دادُ ّای ٍسٍدی

وض داسای یه  الیؼت هش تَصیغ آى تِ توام ًگاؿت ّا كَست هیپزیشد . یاهـتشن ٍ لاتل دػتش ػی تَػظ توام ًگاؿت ّا  

ّش  دس ًظش گشفتِ هی ؿَد .  (value) ػٌَاى اسصؽ  وض  تِاهش هیثاؿذ ٍ خَد  (key)  ولیذ تشای ّش هشوض تِ ػٌَاى ِهـخل
 اختلاف دادُ تَػظ ًگاؿت تِ ًضدیه تشیي هشوض هیثاؿذ وِ    (x1, x2,…., xm)   ای  اص ؿی ٍسٍدی صیش هدوَػِ

وض اًذاصُ اهشیه اص .فاكلِ تیي ّش ًمغِ ٍ ّش   اینها فاكلِ اللیذػی تشای اًذاصُ گیشی ًضدیىی اص ًماط اػتفادُ وشدُ  هیـَد .

ُ ػپغ گیشی هی ؿَد ٍ وَتاُ تشیي فاكلِ ِ ًضدیه تشیي هشوض آى اختلاف دادُ  هحاػثِ ؿذ . ٍلتی وِ ّوِ هی ؿَد  ؿی  ت
ك داؿتٌذ تؼل آًْاهشاوض خَؿِ ّایی وِ اؿیاء تِ  توام اؿیاء ٍسٍدی ٍ تاتغ ًگاؿت  ،ٌذاختلاف یافت  تِ هشاوض خَدؿاىاؿیاء 

 . هی فشػتذ سا تِ هشحلِ واّؾ

 (الگَریتن ًگاضت)
A subset of d-dimensional objects of }x1, x2,…, xn{ in each mapper 

 initial set of centroids C = }c1, c2,…, ck{ 

Output: A list of centroids and objects assigned to each centroid separated by tab. This  

list is written locally one line per data point and read by the Reducer program. 

1: M1 = } x1, x2,…, xm{ 

2: current_centroids 

3: distance (p; q) =   

4: for all  xi  M1 such that 1= < i <= m do 

5:    bestCentroid = null 

6:    minDist = ∞ 

7:     for all  c  current_centroids do 

8:         dist = distance(xi; c) 

9:          if bestCentroid = null || dist < minDist  then 

10:           minDist = dist 

11:           bestCentroid = c 

12:        end if 

13:   end for 

14: outputlist << (bestCentroid; xi) 
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15: i +=1 

16: end for 

17: return outputlist 

 

 الگَریتن کاّص : 

اص ، سا وِ خشٍخی گام اٍل هیثاؿذ  اص هشحلِ ًگاؿت دسیافت هیىٌذ(key,value) اسصؽ  ٍولیذ  خفت ّای  واّؾتاتغ 

 خذیذ  وضاهشٍ  هدذد لشاس گشفتِهحاػثِ  دسیافت ؿذُ اص هشحلِ ًگاؿت هَسد ّای خشٍخی همادیش ّای تىشاس حلمِعشیك 

 هشحلِ یا گام دس آىاسػال ؿذُ تِ آى  همذاس خذیذ سا تش اػاع اؿیاءتاتغ واّؾ یه . تشای ّش هشوض،  هحاػثِ هیگشدًذ
ِ ػٌَاى خشٍخیا. ایي لیؼت خذیذ هش هیذّذاختلاف  پغ اص هی گشدد  اسػال آغاصیي تِ تشًاهِ ساُ اًذاصی  واّؾ هشحلِ وض ت

ؿذُ دس  دلتا ّوگشایی تؼشیف ٍ آى سا تا خَؿِ ّا هی ًوایذ  هشوض هختلات تغییشٍ اسصیاتی شسػی تِ ت آغاصیي آى،  تشًاهِ 

ًگاؿت ٍ واّؾ سا هدذدا فشاخَاًی ًوایذ  تشای پشداصؽ اعالػات تَاتغ تشًاهِ ،اتتذای الگَسیتن همایؼِ هیىٌذ تا دس كَست ًیاص

. 

 (الگَریتن کاّص)
Input: (key, value) where key = bestCentroid and value = objects assigned to the centroids by mapper. 

Output: (key, value) where key = oldcentroid and value = newBestCentroid which is the  

new centroid value calculated for that bestCentroid. 

1: outputlist = outputlists from mappers  

2: v ={} 

3: newCentroidList = null 

4:        for all y  outputlist do 

5:           centroid = y.key 

6:           object = y.value 

7:           v[centroid]= object 

8:       end for 

9:  for all centroid  v do 

10:      newCentroid; sumofObjects; numofObjects = null 

11:               for all object  v[centroid]  do 

12:                   sumofObjects += object 

13:                   numofObjects += 1 

14:               end for 

15:     newCentroid=  (sumofObjects ÷ numofObjects) 

16:     newCentroidList << (newCentroid) 

17: end for 

18: return newCentroidList 

 :هتَالی بٌذی خَضِالگَریتن  

الگَسیتن خَؿِ یه واّؾ دس الگَسیتن ّای خَؿِ تٌذی، ها تا اػتفادُ اص  اػتفادُ اص ًگاؿتٍ تشسػی تاثیش  تِ هٌظَس هغالؼِ

ػپغ . اػتفادُ لشاس گشفتِ تَد وشدینّا وِ دس هشحلِ ًگاؿت واّؾ هَسد ّواى هدوَػِ دادُ  تٌذی  تِ خَؿِالذام  هتَالی 
واّؾ  ًگاؿتسٍؽ  تا اػتفادُ اص ٍ ًتایح تذػت آهذُهتَالی تا آهاس تٌذی همایؼِ ًتایح حاكل اص ایي سٍؽ خَؿِ الذام تِ 

اس و ایياًدام ىشاس ؿذ. تهدوَػِ دادُ سٍی وض هختلف اّش دٍ الگَسیتن تا هش تٌذی چٌذیي تاس تَػظایي فشایٌذ خَؿِ  .ًوَدین 

 .ػت آیذ ذتحمیك تتشای ؿذُ ای تضویي  تا ًتیدِ هؼتثش ٍ  تاػث گشدیذ
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 الگَریتن تخصیص ًقاط دادُ :

 ٍ ّش هشوضدادُ  . فاكلِ تیي ّش ًمغِاػتفادُ ؿذُ اػت فاكلِ اللیذػی  دادُ تِ هشاوض اص تشای اًذاصُ گیشی ًضدیىی  ًماط 
 .دادُ هیـَد ًضدیه تشیي هشوض آى اختلاف  ًماط دادُ تِ . ػپغ، هیـَد اًذاصُ گیشی  هحاػثِ ٍ 

 

 : کساهر الگَریتن هحاسبِ

ایي الگَسیتن لیؼت هشاوض  ٍ دادُ ّای تخلیق دادُ ؿذُ تِ ّش هشوض سا تِ ػٌَاى پاساهتش ٍسٍدی  اص  الگَسیتن تخلیق ًماط 
اص عشیك تشًاهِ ایي واس سا  .هیٌوایذ  هحاػثِ  وضاهش دادُ دس هشحلِ لثل دسیافت هیىٌذ ػپغ الگَسیتن همادیش خذیذ سا  تشای

 تىشاس هحاػثِ هیىٌذ   تشای ّش هشوض خَؿِ تىشاس هیىٌذ ٍ همادیش خذیذ سا تا تَخِ تِ اؿیاء تخلیق دادُ ؿذُ  دس ّش  حلمِ ّا

 ػپغ  تشًاهِ یه لیؼت اص همادیش هشاوض خذیذ سا تِ ػٌَاى خشٍخی اسػال هیىٌذ .

 

 یي تحقیق :ا زیرساخت ّای هَرد استفادُ در

ٍ  Name nodeّواى .یه ًَد ؿذُ اػت اػتفادُ  چْاس ًَد یا واهپیَتش هدوَػِ ای اص دس ایي سٍؽ تشای  اًدام ایي تحمیك 
Job Tracker    سم ٍ ػِ ًَد  اتایت حافظِگیگ 8گیگا ّشتض ٍ  3.4تا ػی پی یَ  4هیثاؿذ وِ هـخلات آى ایٌتل پٌتیَم

 اتایتگیگ 6گیگا ّشتض ٍ  2.8تا ػی پی یَ  4هیثاؿٌذ تا هـخلات ایٌتل پٌتیَم  Data node   ٍ Task Trackerدیگش وِ 

 آخشیي ًؼخِ اص ًلة ؿذُ اػت ٍ سٍی تواهی والػتش ّا  Red Hat version 4.1. Cent  سم سٍی ّش چْاس ًَد لیٌَوغ 
 .خاٍا ٍ ّادٍج ٍ پایتَى ًلة ؿذُ اػت ّایًشم افضاس

 

 الگَریتن ترکیبی پیطٌْادی :

ها تا ایداد یه سٍؽ تشویثی دس الگَسیتن ًگاؿت واّؾ سًٍذ اخشای پشداصؽ سا وِ  تْیٌِ ؿذُ هَسد اسصیاتی لشاس دادُ این . دس 

ایي سٍؽ یه واّؾ وَچه سٍی خشٍخی ًگاؿت اًدام دادُ ٍ ػپغ آًشا تِ هشحلِ تؼذ اسػال هیىٌین اػتفادُ اص حافظِ تِ 

ٍ تاصخَاًی هدذد آى تَػظ تاتغ واّؾ اص دیگش هضایای الگَسیتن تشویثی خای ًَؿتي خشٍخی تاتغ ًگاؿت دس دیؼه 
 هیثاؿذ . پیـٌْادی

( الگَریتن ترکیبی هَرد استفادُ برای تابع ًگاضت)  

A subset of d-dimensional objects of  }x1, x2,…, xn } in each mapper 

initial set of centroids C = }c1, c2,…, ck{ 

Output: a list of centroids, new local centroids; written locally and read by the reducer. 

1: M1 =}x1, x2,…, xm } 

2: current_centroids= C 

3: distance (p; q) =  

4: outputlist = null 

5: v ={} 

6: for all xi  M1 such that 1<= i <= m do 

7:                       bestCentroid = null 

8:                       minDist = ∞ 

9:                       for all c in current centroids do 

10:                           dist = distance(xi, c) 

11:                           if bestCentroid = null || dist < minDist then 
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12:                                     bestCentroid = c 

13:                                     minDist = dist 

14:                           end if 

15:                    end for 

16:             v[bestCentroid] ( (xi) 

17:             i +=1 

18: end for 

19: for all centroid  v  do 

20:              localCentroid, sumofLocalobjects, numofLocalObjects = null 

21:              for all object  v[centroid] do 

22:                     sumofLocalObjects += object 

23:                     numofLocalObjects += 1 

24:              end for 

25: localCentroid = (sumofLocalObjects ÷ numofLocalObjects) 

26: outputlist << (centroid; localCentroid) 

27: end for 

28: return outputlist 

 

(الگَریتن ترکیبی هَرد استفادُ برای تابع کاّص)  

Input: (key, value) where key =oldCentroid and value = newLocalCentroid assigned to the centroid by the 

mapper. Output: (key, value)  

1: outputlists from mappers  

2: v ={} 

3: newCentroidList = null 

4: for all y  outputlist do 

5:           centroid = y.key 

6:           localCentroid = y.value 

7:          v[centroid]= localCentroid 

8: end for 

9: for all centroid  v  do 

10:            newCentroid, sumofLocalCentroids, numofLocalCentroids  

11:            newCentroid ( (sumofLocalCentroids ÷ numofLocalCentroids) 

12:            newCentroidList << (newCentroid) 

13: end for 

14: return newCentroidList 

ِ ّا ٍ ًتایج  یافت

تشای ؿٌاػایی خَؿِ دس هدوَػِ  واّؾ ًگاؿتٍ  Hadoopتشسػی اهىاى اػتفادُ اص چاسچَب ٍ هغالؼِ تحمیك  ّذف اص ایي

تضسي اػت. تشًاهِ  دادُ ّایهدوَػِ سٍی واّؾ یه هذل تشًاهِ ًَیؼی تشای پشداصؽ  . ًگاؿت تاًىی اػت دادُ ّای تضسي

صیادی ّای ٍ هی تَاًذ تش سٍی خَؿِ هَاصی ؿذُ  تِ عَس خَدواس  ٍی ًَؿتِ ؿذُ دس ایي ػثه تؼیاس همیاع پزیش ّؼتٌذ ّا
دس هدوَػِ دادُ ّای  واّؾ .ّذف اص ایي هغالؼِ، اػتفادُ اص چاسچَب ًگاؿت ّای هؼوَلی یا ػادی اخشا ؿَد اص ػخت افضاس 

هَاصی ػاصی  تىٌیه تا اػتفادُ اص ول هـتشیاى تاًه  دس هدوَػِ دادُ شیاى ّای هـت خَؿِ ؿٌاػایی هٌظَس تِ تاًىی تضسي

اػتفادُ الگَسیتن  اص ًتایح تِ دػت آهذُ تا سا ػٌتی تِ سٍؽ K-meansتٌذی خَؿِ ها ًتایح تِ دػت آهذُ اص الگَسیتن  اػت

لشاس   اسصیاتی هَسد سا  واّؾ ًگاؿتاػتفادُ اص الگَسیتن  ٍ هضایایػولىشد   وشدُ این ٍ واّؾ همایؼِ خَؿِ تٌذی ًگاؿت
 (  7دادُ این )تلَیش ؿواسُ 
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 ٍ رٍش سادُ خَضِ بٌذی بِ رٍش ًگاضت کاّص ًوَدار هقایسِ عولکرد الگَریتن:  7تصَیر ضوارُ 
 

ادُ ػپغ تا ایداد یه سٍؽ تشویثی خذیذ دس الگَسیتن ًگاؿت واّؾ سًٍذ اخشای پشداصؽ  تْیٌِ ؿذُ سا هَسد اسصیاتی لشاس د

 . ًحَُ ػولىشد الگَسیتن خذیذ تشویثی دس همایؼِ تا الگَسیتن ًگاؿت واّؾ ًوایؾ هی دّذ 8تلَیش ؿواسُ   این .

 

 

 با الگَریتن ترکیبی ًگاضت کاّص خَضِ بٌذی ًگاضت کاّص ًوَدار هقایسِ عولکرد الگَریتن:  8تصَیر ضوارُ 

 

لگَسیتن تشویثی ٌّگاهیىِ حدن دادُ تِ ؿذت افضایؾ پیذا هیىٌذ، هـاّذ هیگشدد ػولىشد ا 8ّواًغَسیىِ دس تلَیش ؿواسُ 
. تذیي تشتیة هـاّذُ دادُ ّا سا خَؿِ تٌذی ٍ پشداصؽ هیىٌذ   تْتش ؿذُ ٍ دس هذت صهاى ووتشی ًؼثت تِ حالت ػادُ

ؿذُ اػت . ْیٌِ ت دس ّادٍج ٍ پشداصؽ ایي حدن تاال تَػظ الگَسیتن تشویثی همیاع پزیشی حدن تاالی دادُهیگشدد ٍیظگی 

ِ گشفت دس كَست افضایؾ چٌذ تشاتشی حدن دادُ الگَسیتن ػولىشد واهال ػشیغ ٍ تْیٌِ ای سا اسائِ دّذ .  تٌاتشایي هی تَاى ًتید
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 جوع بٌذی

 تیي وِ ّا دادُ اص ػظیوی حدن تشسٍی تحلیلی ٍ هحاػثاتی ػولیات اًدام چگًَگی تحمیك اًدام ؿذُ دس

 ًَیؼی ًگاؿت واّؾ تشًاهِ اٍل هذل سٍیىشد دس .ؿذ هغشح ولی سٍیىشد اًذ دٍ ؿذُ غتَصی گشُ ّضاساى

هَاصی ٍ  كَست تِ ٍ تَدُ ٍػیغ دسهمیاع هحاػثاتی هختلف هؼائل حل تشای ّادٍج اًتـاسی ػیؼتن فایل
اص  اػتفادُ اػاع تش اكلی سٍیىشد دٍم اػتفادُ اص الگَسیتن تشویثی، ایذُ دس.هیگیشد لشاس اػتفادُ هَسد تَصیؼی

 سٍیىشد دٍ ّش تحمیك اػتفادُ اص ایي ّذف اكلی  .اػت ػیؼتن واسایی تْثَد الگَسیتن هَاصی ًگاؿت واّؾ تشای

دادُ واٍی ٍ ؿٌاػایی هـتشیاى هْن یىی اص هؼائل هغشح دس  .هْن  اػت وِ تشای ػیؼتن تاًىی اهشی حیاتی هیثاؿذ

ه هضیت سلاتتی تشای هَػؼات هالی تِ حؼاب هی آیٌذ. اص عشفی افضایؾ سٍص كٌؼت تاًىذاسی تَدُ ٍ هـتشیاى ٍفاداس تؼٌَاى ی
افضٍى تشاوٌؾ ّای تاًىی ٍ حدن تاالی اعالػات اهىاى اػتفادُ اص سٍؽ ّای ػٌتی دادُ واٍی تشای خَؿِ تٌذی ٍ ؿٌاػایی 

اص اتضاس ّای هذیشیت والى دادُ هـتشیاى تا اسصؽ سا غیش هوىي هیؼاصد  ّواًغَس وِ دس ایي تحمیك ًـاى دادُ ؿذ اػتفادُ 

ِ اػت. اهشٍصُ  اتضاس ّای هذیشیت والى دادُ  سا تا  هاًٌذ ّادٍج ٍ اوَػیؼتن آى یىی اص سٍؽ ّای هٌاػة ٍ هغشح دس ایي صهیٌ
سٍؽ ّای هختلف دادُ واٍی تشویة وشدُ ٍ سٍؽ ّای خذیذ ٍ تْیٌِ ای تشای خَؿِ تٌذی ٍ ٍ اسصیاتی هـتشیاى تِ هٌظَس 

ِ آًاى ٍ افضایؾ فشٍؽ هحلَالت ٍ دس ًتیدِ ػَد آٍسی تشای تاًه ٍ هَػؼات هالی اسائِ هی دٌّذ. یىی اسائِ خ ذهات تیـتش ت

اص ٍیظگی ّای هْن ایي تحمیك ایي اػت وِ ػالٍُ تش اػتفادُ اص دادُ واٍی حدن ػظین اعالػات تلَست لحظِ ای تِ هٌظَس 

ٍیظگی  اهٌیت ٍ لاتلیت اػتواد تاال دس رخیشُ ػاصی اعالػات هیثاؿذ ٍ اسائِ ػشٍیغ هٌاػة ٍ حفظ هـتشی تا اسصؽ داسای 
ػالیاًِ ّضیٌِ ّای ػٌگیٌی  ،ایي اهشی اػت وِ تاًىْا ٍ هَػؼات هالی تِ دلیل تا اّویت تَدى تشاوٌؾ ّا ٍ داؿتي تاس هالی

 فایل ، ّادٍج اًتـاسی ػیؼتن ایلتِ هٌظَس پـتیثاى گیشی اص اعالػات ػشٍس ّا هتحول هیـًَذ دس حالیىِ تا اػتفادُ اص ف

 هیىٌذ واس تضویي ایي هیـًَذ پخؾ والػتش سٍی تش ّا تالن ایي ٍ هیـَد تمؼین تالن چٌذ یا یه تِ

ًخَاٌّذ سفت تذٍى آًىِ ًیاصی تِ پـتیثاى گیشی تاؿذ .اص ػَی  اصتیي والػتش یه دس ؿذُ رخیشُ ّای دادُ وِ

 ّادٍج  .تاؿذ  هماٍم تؼیاس دس تشاتش خغا ّای اسصاى اخشا دس ػخت افضاس  تا اػت تا عشاحی ؿذُ عَسی فایل ػیؼتن دیگش 

ُ آل  دس حذ اص دادُ ّا تضسي تشای رخیشُ ػاصی همادیش  ایي همیاع پزیشی تاال اص ًیاص ّای هثشم ٍ هیثاؿذ تشاتایت ٍ پتاتایت ایذ
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یش هؼواسی ٍ ػاختاس دیتا ػٌتش تِ ساحتی الذام تِ ػیؼتن ّای تاًىی هی تاؿذ وِ هی تَاًٌذ تا ّضیٌِ ای پاییي ٍ تذٍى تغی

افضایؾ ٍ تَػؼِ ًَد ّای آى تپش داصًذ  . دس ول هی تَاى گفت سٍؽ  اسائِ ؿذُ یىی اص تْتشیي سٍؽ ّایی اػت وِ هی تَاًذ 

ٍ دس  تاال پزیشی اًؼغاف ٍ خغا تحول پزیشی دس رخیشُ حدن تاالی اعالػات، دس افضایؾ ػشػت پشداصؽ، همیاع

ِ هٌظَس ًگْذاسیك ؿٌاخت هـتشیاى ٍ اسائِ خذهات تْتش تِ آًاى   تشایاعالػات  ٍ پشداصؽ ٌایغ هختلف تِ خلَف تاًىذاسی ت
 اػتفادُ گشدد. 

ِ ػٌَاى یه پیـٌْاد ٍ عشح هلی هیتَاى تِ خَد وفایی دس ایداد ٍ تَػؼِ دیتا ػٌتش ّای تضسي حتی دس ؿشایظ تحشین تذٍى  ت

لیوت ٍ تٌْا تا ؿثىِ ًوَدى تؼذاد تاالی واهپیَتش ّای هؼوَلی ٍ تا ّضیٌِ پاییي اؿاسُ ًوَد وِ اهیذ ًیاص تِ ػشٍس ّای گشاى 
تَػظ خَاًاى ایي هشص ٍ تَم اػت تِ یاسی حك تؼالی دس آیٌذُ ای ًضدیه ؿاّذ تحمك ایي اهش ٍ تَهی ػاصی ایي فٌاٍسی 

 .تاؿین
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