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 چکیده 

این داده حجیم با یک سرعت زیاد  باشد؛  میهایی با حجم زیاد است که به صورت نمایی در حال رشد  داده مربوط به دادهکالن

مختلف انواع  در  و  مختلف  منابع  سایافساختار  از  بدون  نیمه ته،  و  می  یافتهساختار  ختار  میتولید  ما  که  اطالعات  شود  توانیم 

این پژوهش به منظور آشنایی بیشتر با   . مند شویمهای آن بهرهاز کمک گیری ها ارزشمندی را از آن استخراج کنیم و در تصمیم

 توسط سه ویژگی اساسی خود، یعنی  دادهکالن  به طور کلی  ها حاکی از آن است کهداده و فناوری هدوپ بوده و یافتهکالن

سرعتvolume)  حجم  ،)  (velocity)   تنوع  و  (varietyمشخص می هم  که  شود (  باید  ویژگی  سه  داشته این  وجود  زمان 

های  ویژگی  ،دادهبرخی از محققان برای بیان بهتر کالن  .های بزرگ صحبت کردتوان درباره دادهباشند در غیر این صورت نمی

نیز  دیگ را  ارزش  اند  کردهمعرفی  ری  جمله  صحتvalue)  از  و   )  (veracity.)  کالن اطالعات  تحلیل  کردن  فراهم  با  داده 

باشد؛  تواند در حوزهارزشمند، می بسیار کمک کننده  و سیاست  تجارت  پزشکی،  از روش های مختلف  استفاده  های سنتی  اما 

  هایی مانند هدوپ از طریق برقراربه همین خاطر فناوری   است  برر و هزینهگیکاری وقت  دادهبرای ذخیره سازی و پردازش کالن

.آپاچی  ند ها به صورت موازی به کمک ما آمده او پردازش آن   شدهسازی هر نوع داده در یک محیط توزیع امکان ذخیره   کردن

توزیع فایل  بخش سیستم  از سه  برنامهHDFS)   شدههدوپ  نگا(، چهارچوب  و سرویس  MapReduce)   کاهششتنویسی   )

سازی، واحد پردازش و واحد مدیریت منابع در  که به ترتیب به عنوان واحد ذخیره  تشکیل شده است  ( YARN)  مدیریت منابع

 . شودداده برای ما میسر میمدیریت کالن گیرند و از این طریقهدوپ مورد استفاده قرار می

 

 . HDFS ،YARN ،MapReduceشده، ایل توزیعفستمش، سیکاه داده، هدوپ، نگاشتکالنهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

و   شودیم دیداده تول ت یاگزا با 2.5نشان داد که هر روز  IBM؛  ها با پیشرفت تکنولوژی روز به روز در حال گسترش هستندداده

در    90%  نیهمچن ها  داده  اخ  5از  حسگرگوشی.[1]  است  شده  دیتول  ریسال  موبایل،  الگ  های  محیطی،  های  افزار نرمهای 

ها و  از فروشگاه  دیخر  یهاسامانه  عاتالاط  ،یپزشک  عاتالط، اهای اجتماعیهای هواشناسی، شبکه اهها، ایستگمختلف، دوربین

  مسیر حرکت کسب و کار و   توانمی  های حجیماین دادهبا کمک    که  هستند  در مقیاس کالن  منابع تولید دادهبخشی از    ،غیره

سازم کار  کفرایند چرخش  را مشخص  ها  باال  .د ران  اهمیت  از  ها  داده  این  پردازش  و  سازی  ذخیره  و  بنابراین  در صنعت  یی 

پردازش داده    تجارت برخوردار است و نیازمند استفاده از سیستم ها و چهارچوب های مدرنی است که با رویکرد های سنتی

 .متفاوت باشد

کال سازی  ذخیره  برای  راهکار  انبهترین  استفاده  توزیع داده  محیط  میز  برنامه  ؛ باشدشده  مدل  از  استفاده  نویسی  همچنین 

پردازشMapReduceکاهش)نگاشت برای  بهینه  روشی  داده  و مدیریت کالن  موازی  (  علم  دانشمندان  توسط  است که  داده 

می  قرار  استفاده  داده گیرد.مورد  تکنیک  این  ما  در  به یک سری صفت ی  توجه  دستهبا  به  نگاشت میها  تمام    ،شودای  سپس 

وبی به اسم هدوپ  .تمام این امکانات در یک چهارچشوند و خروجی نهایی را تولید میکنندهای نگاشت شده با هم ادغام میداده

 تری انجام شود.داده با سرعت و اثرگذاری بیشدهد مدیریت و پردازش کالنفراهم شده است که اجازه می

 

 انواع داده 

 .یافته تقسیم بندی نمودساختارساختار و نیمه  ه، بدونیافته شکل مختلف ساختارتوان در سها را میداده

 

 یافته های ساختارداده

داده   کیباشد، به عنوان    زیفرمت ثابت ن  کیو پردازش را داشته باشد و به    یدسترس  تیشدن، قابل  رهیدخ  تیقابلکه    یاهر داده

 یافته هستنددر پایگاه داده های رابطه ای ذخیره میکنیم از نوع ساختارایی که  ه .داده[2]  شود  یدر نظر گرفته م  افتهیساختار  

[3] . 

 

 دادهای بدون ساختار 

بدون ساختار عالوه بر    یها. دادهشودیم  یبندبدون ساختار طبقه   یهاساختار ناشناخته، به عنوان داده  ا یبا فرمت    یاهر داده

چالش بزرگ،  اندازه  از  یمتعدد  یهاداشتن  پ   را  برا نظر  آن  داده   یردازش  آن  ارزش  ماستخراج  وجود  به  انواع .[2]  آوردیها، 

 . [3] های بدون ساختار هستندتصویری، ویدیویی و صوتی جز داده مختلف فایل های متنی، 

 

 ساختاریافته های نیمهداده

  ی هاداده  میتوانی( را شامل شوند. ما م تهفایرساختاریو غ   افتهی هر دو نوع داده )ساختار    توانندیم  افتهیساختار    مهین  یهاداده

آنها را به عنوان   میکه بخواه  یبه صورت  افته،یساختار  مهین  ی داده    نیاما ا  مینیبب  افتهیرا به صورت ساختار  افتهیساختار    مهین

های  نمونه ای از داده  JSONو    XMLهای  فایل.[2]  تنشده اس  فیتعر   DBMSدر    م،یر ینظر بگ  رد  یجدول رابطه ا  کی

 . [3] باشندیافته مینیمه ساختار 
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 دادهکالن

منابع    توسطه ای از داده های حجیم بدانیم که  داده ارایه کنیم میتوانیم آن را مجموع دیتا یا کالناگر بخواهیم تعریفی از بیگ 

شبکه  مثل  اجتماعی، مختلف  دستگاهسنسور   های  دیگر    IOTهای  ها،  منابع  بسیاری  سو  مختلف  انواع  در  بدون  اختار و  یافته، 

  [1]  تحلیل کردخیره، پردازش و  ذ  ، معمول  هایها را با روشآن   توانبه طوری که ن،  دنشوتولید میساختار و نیمه ساختاریافته  

[3] . 

 

 داده هایی از کاربرد کالننمونه

 .م کرداشاره خواهی سالمت، تجارت و سیاستی حوزهسه داده در های کالندر اینجا به برخی از کاربرد

 

 داده در بخش سالمتکاربرد کالن

توان  دست آورد و از این طریق می  روی بیماری به شتوان درکی خوب از پیاطالعات در مورد یک بیماری میبا تجزیه و تحلیل  

پیشگیرانه  داد اقدامات  انجام  جراحی   ای  روی  تحلیل  و  تجزیه  با  قبلی همچنین  بیماران  های  پرونده  در  آ  موجود  با  وترکیب  ن 

 . [4] رمان را بر اساس مشخصات بیمار پیدا کردهای دتوان بهترین روش می م فعلی یا سوابق بیمارعالی

 

 داده در بخش تجارتکاربرد کالن

داده تحلیل  و  تجزیه  میبا  تجارت  بخش  در  بزرگ  رهای  آن توان  عالیق  و  کاربران  کردفتار  درک  را  باعث  ؛  ها  موضوع  همین 

رضایت مشتری، رقابت   افزایش  افزایش  و  تحلیل کالنها میدر سازمان  افزایش سود  به طور کلی  به    ی اب یدر دست  ، داده شود 

 . [4] کندی کمک م های تجاریسازمانبه  ،رکود ی نیبشیو پ  یتجار یفرصتها

مطالعه نشان    ج ی. نتادیانجام گرد  یفروشکننده در صنعت خردهشرکت  500در سنگاپور با استفاده از    یقیعنوان مثال در تحق  به

م در  که  خرده  یهاداده  مختلف  یهالیتحل  انی داد  صنعت  در  استفاده  مورد  تحل  یفروشبزرگ    ی هارسانه  یهالیسنگاپور، 

  ن یا  جیبزرگ بر عملکرد سازمان مطابق نتا   یهاداده  ریأثپاسخ داده شده است.  ت  ن کنندگابه طور عمده توسط شرکت  یاجتماع 

  ر یبوده است و در صورت تأث  شتریها به نفع فروش بپاسخ  شتری اما ب  باشد،یم  نهیفروش و کاهش هز  شتریب  شیمطالعه شامل افزا

مشتر خدمات  ا  انیمشتر  یباال  ت یرضا  ،یبر  شد.  بر    نیمشاهده  عمدتاً  راه   یاستراتژمطالعه  دو  عنوان قرا  یدر  به  گرفتن  ر 

الگو  یها داده  تیریدر مد  یاصل  کردیرو از نظر کاهش موانع در    دیتأک  یاصل  یشناسش به عنوان رو   VLDB  یبزرگ و  دارد. 

انسان  ی هاداده  تیریمد  نهیزم منابع  استخدام  تجز  ی بزرگ،  در  تحل  هیماهر  بوس  ی هالیو  کنندگان  شرکت  شتریب  لهیمختلف 

 . [5] د یگرد د یانبوه تأک یسازیسفارش ای  یسفارش یابیبر بازار یاحتمال یهاتیبستر قابل یبرا ن، یبر اشده بود. عالوه خابانت

 

 داده در بخش سیاست کاربرد کالن

  ی هاداده  ن،یمعامالت آنال  ، یاجتماع   ی هانظرات شهروندان در شبکه  ، یو خصوص  ی نظارت دولت  ی هانیدورببا تحلیل اطالعات  

GPS [4] داشت میاز شهروندان و کاهش جرا محافظتی برا ،وستهیکنترل و نظارت پ توان می و ارتباطات تلفن همراه . 
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 های آنداده و چالشخصوصیات کالن

در کسب و کار   یموضوع اصل  کی  نیا  بوده وبزرگ    یهاداده  ،یمحاسبات  ستمیمختلف س  یهادر حوزه  های بزرگچالشیکی از  

ا داده  ا  یهاداده  پردازش  یبرا  یاصل  کیتکن  دو   است.  یهوش  دسته  پردازش  دارد:  وجود  جر  یبزرگ  پردازش  در  یانیو   .

پا  ها داده  ،یاپردازش دسته   پردازش م  شوندیم   رهیذخ  ی بزرگ  ی هاداده  گاه ی ابتدا در  ا  ی و بعداً  با مدلها   نکاریگردند؛    ی معموالً 

  نه یبا اندازه رو به رشد داده ها، هز  حال  نی. با اشودیم  نجاما   Google’s MapReduceمانند    یریپذ  اسیمق  یسیبرنامه نو

  ه یاول  یهاداده  که مهم است نگه داشتن  یزیاز دامنه ها، چ  یاری. بعالوه در بسستین  یریآنها قابل جلوگ  یساز  رهیانتقال و ذخ

  یبرا  یانیپردازش جر  یهاستمیکنند. س  جادیرا ا  یزمان ممکن است تا اطالعات ارزشمند  نیعتر یآنها در سر  لیبلکه تحل  ستین

ا پذ  نیحل  واکنش  بر  تحل  یریمسائل،  تول  ها داده  لیو  تأ   دیبه محض  آنها،  پ   ریاخ  یدارند. سالها   دی کشدن    راه   ش یدایشاهد 

مختلف بر    ییاجرا  یهامحفظه  ریتأث  ی مطالعات در این خصوص بر رو  بیشتر  بوده است.   یانیاز پردازش جر  ی مختلف  یهاحل

  ها نی)ماش  ییاجرا  یهاتمرکز دارند و در اینگونه تحقیقات سلسله مراتب محفظه  یارتجاع   یانیپردازش جر  ستمیس  کیعملکرد  

اند که فراهم ساز  ی( را بررسندهایرآف  و به این نتیجه رسیده  با هز  یمیکنند و  شود و مهمتر    یانجام م   یمختلف  یهانهیآنها 

  .[6] سبب افت عملکرد گردد تواندیها ماز محفظه ینوع اشتباه یفراهم ساز نکهیا

اصلی کالن داده   از ویژگی های  تنوع سه مورد  به  باشمیحجم، سرعت و  ادامه    [1]  مطرح شدند   3V’sوان  نع ند که  اما در 

 ح شده است:رتری توسط محققان برای کالن داده مطویژگی های بیش

تر از حجمی بیش  به اندازه داده اشاره دارد که به صورت نمایی در حال رشد است؛ معموال کالن داده دارای  (:volumeحجم)  -

 . [7] باشدترابایت و پتابایت می

 . [7] های حجیم توسط منابع مختلف با سرعت بسیار زیاد و به صورت بالدرنگ تولید میشوندداده (: velocityسرعت) -

های  تر حجم دادهبیش  ،ر انواع متفاوت تولید میشوندهای حجیم با سرعت زیاد توسط منابع مختلف و دداد(:  varietyتنوع)  -

بدون متنوع هستنددنیا  بسیار  و  داده  یخشب  امروزه  .ساختار  در    زین  هیبق  و  در صفحات وب  یبخش  ،ی عاتالاطبانکهای  در  هااز 

 . [1] باشدمی هها پیچیدپردازش آنشده اند که  رهیذخ متفاوت ی با قالب ها  هالیفا

اطالعات ارزشمندی را استخراج   شود (: باید بتوان از داده حجیم که در انواع مختلف و با سرعت زیاد تولید میvalueارزش)  -

 . [1]  گیری چقدر دارای ارزش استعاتی برای تصمیمرت دیگر باید دید که این داده از نظر اطالکرد به عبا

که داده ما  شوند؛ این موضوع بر این داللت دارد  با توجه به اینکه داده ها توسط منابع مختلفی ایجاد می(:  veracityصحت)  -

 . [1]  قابل اطمینان و دارای اطالعات درست باشد

رو خواهیم شد. اولین  دیتا با چالش هایی روبه؛ در هنگام مواجهه با بیگداده که در باال اشاره کردیمصوصیات کالنبا توجه به خ

تر از ترابایت و پتابایت است هراندازه هم که  داده که فراحجم کالنبا توجه به    باشد داده میچالش مربوط به ذخیره کردن کالن

.دومین چالش مربوط به پردازش [3]  بگیریم باز هم جوابگوی آن حجم از داده نخواهد بودواحد ذخیره سازی را بزرگ در نظر  

میکالن کاری    باشدداده  هزینهوقتکه  و  روشبر  گیر  عمال  و  سریالی  است  پردازش  پردازش  های  به  داده قادر  از  حجم  این 

بودننخواه داده.[3]  د  پردازش  در  ها  توانایی سیستم  عدم  بسومین چالش  ب  باشدساختار میدونهای  توجه  بیش  هبا  تر  اینکه 

 . [3]  باشداین موضوع بسیار پر اهمیت می سیار متنوع هستندساختار و بهای دنیا بدونحجم داده

های بزرگ را تواند مجموعه دادهشده است که می  Apache Hadoopهای جدیدی مانند  ها منجر به ظهور پلتفرماین چالش

 . [8] به راحتی مدیریت کند 
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 هدوپ تعریف  

کرد    جاد یا  Apache Hadoopچارچوب متن باز به نام    کی   2008در سال    ینرم افزار آپاچ  اد یبزرگ، بن  یداده ها  ش یبا افزا

، که به زبان جاوا  باشد می  ( open source)باز  متنارچوب  هچ  کیهدوپ    تمام مشکالت کالن داده است.  یبرا  یکه راه حل

.  [3]  مورد استفاده قرار میگیرد  هااز مجموعه داده   یمیشده و پردازش حجم عظ  عیتوز  یساز  رهیذخ  یبرا  ،است  نوشته شده

خود    ازیآن را مطابق با نسورس کد    م یتوان  یما م   ی در دسترس است و حت  گانیاست که به صورت را  ی معن  ن یبه ا  بودن  بازمتن

 .[3] سترس استدر د  اریمقاوم در برابر خطا و بس اریبس ستمیس کی  هدوپ  .میده رییتغ

 عبارتند از: ،مورد استفاده قرار بگیردداده نالک مدیریت یابزار برا کیهدوپ بعنوان   تا که باعث شدهمواردی 

 .  [3] بدون هیچ محدودیتی  و بدون ساختار افتهیارساخت مهین افته،یارساخت از جمله هر نوع داده  یساز رهیامکان ذخ -

پردازشایی  توان - به  سو    ده یچیپ   یهاانجام  این طریق که در  ها  پردازش رعت بخشیدن  به    هاداده  آنکهبه جای    هدوپبه 

های برنامه کد  در حقیقت  شوندیم  ارسالها  به سمت داده  ی پردازشیبرنامه  یکدها  منتقل شونددرحال اجرا    یسمت برنامه

به   یارتباطشبکه    کی  قیت که از طراس  هاستمیازس  یگروه  یبه معنا  )خوشه(سترالک.شوندتوزیع می  سترالک  ی هانیماش  نیب

در    هاداده  از انتقال  یناش  ی بار اضاف   جادیستر شده و از االباند ک  یاز پهنا  نهیبه  موضوع باعث استفاده  نی. ااندهم متصل شده

 . [3] و اینگونه سرعت افزایش میابد  کندیم یریستر جلوگالک ی هاگره نیب

کند و هم  همین موضوع هدوپ را، هم از نظر اقتصادی به صرفه می.شودنصب    یمعمول  دستگاه   کی  یرو  تواندیهدوپ م -

 . [3] چون وابسته به یک فروشنده خاص نیست تری داشته باشدشود دسترسی پذیری بیشباعث می

 

 ساختار هدوپ 

  ها را با که در ادامه هر یک از این بخش  [9]  باشدمی  YARNو    HDFS  ،MapReduceهدوپ متشکل از سه بخش اصلی  

 .تر شرح خواهیم دادیشجزییات ب

 ( HDFSفایل توزیع شده هدوپ)سیستم

HDFS  می از  [8]  باشدواحد ذخیره سازی در هدوپ  را در چندین گره  داده  از  امکان ذخیره سازی حجم عظیمی  یک  که 

ی هدوپ  شدهتوزیعسیستم فایل    کنیم. شده ذخیره می، به عبارتی ما داده خود را در یک محیط توزیعکندکالستر فراهم می

از حافظهبصورتی توزیع  از دستگاهشدگی را ایجاد میکند که    کند ها استفاده میسازی دادهها برای ذخیرهی اختصاصی هریک 

شود و سپس  تقسیم می MB 128فرض ابتدا به چندین بالک با سایز پیش ما یداده  ،HDFSسازی داده در برای ذخیره  .[3]

 . [8] تتشکیل شده اس  data nodeو  name nodeاز دو بخش  HDFS .شوندها ذخیره میهدر گر

 Name node  حالی که    در  ؛[9]  کندرا ذخیره می  (درباره دادهی  ی هاداده) ها  فقط فرادادهdata node  هایی هستند که گره  

 . [8]  دهستنهای داده یا بالکی حقیقی هاداده شامل

 

 (MapReduceکاهش)نگاشت 

پردازش در هدوپ میوا  کاهشنگاشت اجرای پردازش   امکان  که  نویسی است  برنامهتکنیک    یک  کاهش نگاشت  .[8]  باشدحد 

از داده را میها در یک محیط توزیعموازی بروی مجموعه بزرگی  نگاشت/کاهش شامل دو وظیفه مجزا است  . [3]  دهد یافته 

خروجی .  جرای کامل فاز نگاشت، فاز کاهش اجرا میشودمشخص است، بعد از ایعنی نگاشت و کاهش و همانطور که از نام آن  
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ها در  این ورودی  [3]  [8]  دنشوباشد که به عنوان ورودی در فاز کاهش در نظر گرفته میمقدار می-های کلیدجفت  ،فاز نگاشت

خروجی نهایی را  شوند و  با یکدیگر ادغام می  شوند وتر تبدیل میهای کوچکبه مجموعه  ند و سپسشوتابع کاهش پردازش می

 . با استفاده از این تکنیک درخواست پردازشی ارسال شده توسط[3] شود ذخیره می  HDFSخروجی نهایی در   ، کنندتولید می

تقسیم میکاربر   مستقلی  آنبه بخش های  از  دادهگره  بینها  شود که هر کدام  ومیپخش  هستند    هایی که حاوی  به    شوند 

موازی نتیجه .[3]  شونداجرا می  و همزمان  صورت  ایندر  به بخشداده  کار  ی  نظر  وتر میهای کوچک های مورد  یک   شکنند 

ها بر اساس  آیند سپس این جفتمقدار به وجود می-های کلید و جفت  شوندمقادیر دیگر نگاشت می  سری مقادیر به یک سری

 . [8] شودو در نهایت یک خروجی تولید می شوند های این مرحله وارد فاز کاهش میشوند و خروجیکلیدشان طبقه بندی می

 

 (YARNسرویس مدیریت منابع)

YARN  در یک کالستر با چندین گره  .[8]  دهدها را نیز انجام میبندی کارباشد که زمانواحد مدیریت منابع در هدوپ می

برای   .[3]  شوندریت میمنابع به شکل کامال کارآمد مدی  YARNمدیریت منابع کاری دشوار است به همین خاطر با کمک  

به دو بخش    بتواند هدف مدیریت منابع را محقق کند   YARNاینکه     node managerو    resource managerاحتیاج 

  Node managerوظیفه مدیریت کل منابع موجود در یک خوشه را بر عهده دارد.    Resource manager  .[9]  [8]  دارد

و    containerدو بخش  شامل  خود    .هر گره  [8]  عهده دار استدر یک گره را    وظیفه مدیریت و کنترل اجرای منابع موجود

application master  به    [9]  [8]  باشدمی منابع  مدیریت  در  می  node managerکه    container؛  کنند کمک 

به منابع  درخواست نیاز    application masterکه    را در خود دارد  CPUو    RAMای است که منابع فیزیکی مانند  مجموعه 

نیز گزارشی از منابع خود را    node managerکند و در آخر  ارسال می  container  به سمت  node managerرا از طرف  

ازای هر خوشه تنها یک  .[8]  فرستدمی  resource managerبه سمت   داریم و به    resource managerبه طور کلی به 

 داریم.  node managerازای هر گره یک 

یک گره ارباب وجود دارد و    تنها  خوشه هدوپیک . در کندمی  کار ( ارباب و برده) MasterSlave به سبکهدوپ   به طور کلی 

های برده را مدیریت، حفظ و  تواند تا هزاران گره نیز ادامه پیدا کند. گره ارباب ، گرهتعداد زیادی گره برده که این تعداد می

  resource managerو    Name node  . [3]  انجام کار هستندهای واقعی  مولفههای برده ،  کند در حالی که گرهکنترل می

های  گره. [8]  قرار دارند  slaveهای  در گره  node managerو    data nodeقرار دارند در حالی که    masterهای  در گره

 . [8] دهندمی کنند و گزارشی از وضعیت خودباب ارسال میهای ارهایی به سمت گرهبرده هر سه ثانیه سیگنال

 

 نتیجه گیری 

شود که این سه  مشخص می  حجم، سرعت و تنوع،  داده توسط سه ویژگی اساسی خود، یعنیهمانطور که در گفته شد، کالن

باید هم ویژگیویژگی  محققان  از  برخی  البته  باشند  داشته  وجود  دیگری همچون  زمان  و صحت"های  این    "ارزش  به  نیز  را 

اضافه کرده   به همین دلیلباشد؛  مفید  های مختلف پزشکی، تجارت و سیاست بسیار  تواند در حوزهمی  داده د. کالنانویژگیها 

ازبجای   به  استفاده میهدوپ    هایی همچوناز فناوری  دادههای سنتی برای ذخیره سازی و پردازش کالنروش  استفاده  شود. 

مدیریت کالن برای  کلی  میطور  هدوپ  داده  چهارچوب  از  مدیریت  توانیم  برای  و  کنیم  استفاده  است  آپاچی  بنیاد  تحت  که 
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کالن بر  تها،  دادهمطلوب  فایل  سیستم  بخش  سه  از  هدوپ  برنامهHDFSشده)وزیعآپاچی  چهارچوب  نویسی (، 

 کند. استفاده می( YARN( و سرویس مدیریت منابع)MapReduceکاهش)نگاشت

و آن را به صورت موازی با استفاده از    شده ذخیره کنیم یک سیستم توزیع  توانیم داده حجیم خود را درهدوپ میاز  با استفاده  

برای انجام  ها  ها پردازش کنیم که همه منابع موجود در خوشه های محاسباتی موجود در خوشه در گره  MapReduceتکنیک  

 . د نشومدیریت می YARNتوسط  ، به شکل کامال کارآمدهای پردازشی و دیگر کارها کار
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Abstract 

Big data is related to data with a large volume that is growing exponentially; This massive 

data is produced at a high speed from different sources and in different types of structured, 

unstructured and semi-structured, from which we can extract valuable information and benefit 

from its help in making decisions. In general, big data is characterized by three characteristics. 

Its basic characteristics, namely volume, velocity and variety, are defined. These three 

characteristics must exist at the same time, otherwise we cannot talk about big data. In order 

to better express big data, some researchers include other characteristics have introduced, 

including value and veracity. By providing valuable information, big data analysis can be very 

helpful in various fields of medicine, business and politics; But using traditional methods to 

store and process big data is time-consuming and expensive, that's why technologies like 

Hadoop have come to our aid by making it possible to store any type of data in a distributed 

environment and process them in parallel. Apache Hadoop from There are three parts of 

distributed file system (HDFS), map reduction programming framework (MapReduce) and 

resource management service (YARN) which are used as storage unit, processing unit and 

resource management unit respectively in Hadoop and through this management Big data 

becomes available to us. 
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