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 دادُ کاٍی تَزیع شذُ در شثکِ ّا

 

 5تْشٍص پَسقثلِ ػلی

 behruz@gmail.comداًـدَی کاسؿٌاػی فٌاٍسی اعالػات ، داًـگاُ خاهغ ػلوی کاستشدی خْاد داًـگاّی تثشیض، 5

 

تسرگ رخیرُ شذُ در پایگاُ الگَریتن استخراج اطالعات تِ طَر گستردُ تِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل شرکت ّا ٍ هجوَعِ دادُ ّای علوی  -چکیذُ

 دادُ ّا ٍ آرشیَّای دادُ استفادُ هی شَد.در رشتِ ّای صٌعت،علن ٍ تجارت اغلة ًیاز تِ تجسیِ ٍ تحلیل هجوَعِ دادُ ّای تسیار تسرگ رٍی

ش قاتل تَجْی در سایت ّای جغرافیایی تَزیع شذُ تا استفادُ از قذرت هحاسثاتی سیستن ّای تَزیع شذُ ٍ هَازی است.شثکِ هی تَاًذ ًق

کِ ّا تاهیي پشتیثاًی هحاسثاتی هؤثر ترای تَزیع ترًاهِ ّای کارتردی کشف داًش را ایفا کٌذ.ترای تَسعِ ترًاهِ ّای کارتردی دادُ کاٍی در شث

ترای اجرای  ایي هقالِ تِ داًش چارچَب شثکِ ٍ ارائِ اتسار فراّن شذُ تَسط شثکِ داًش یک سیستن تِ ًام شثکِ داًش طراحی شذُ است.

ز اتسار کشف داًش تَزیع شذُ هی پردازد.در ایي هقالِ هَرد تحث قرار هی گیرد کِ چگًَِ هی تَاى ترًاهِ ّای کارتردی دادُ کاٍی را تا استفادُ ا

 ار گرفتِ است.ّای شثکِ داًش تا جست ٍ جَ در هٌاتع شثکِ ، طراحی ٍ پیادُ سازی کرد ٍ ّن چٌیي ترخی از ًتایج عولکرد ًیس هَرد تحث قر

 .VEGA،EPMS ،Globus،دادُ کاٍی،ؿثکِ داًؾ -کلیذ ٍاطُ  

 هقذهِ-1

اهشٍصُ هقذاس صیادی اص دادُ ّا خوغ آٍسی ٍ دس اًثاس قشاس داسًذ،ایي هدوَػِ 

دادُ ّا تا ػشػت تؼیاس صیادی تَلیذ ؿذُ ٍ دس پایگاُ ّای هحلی اص عشیق 

ُ ّای تضسگ ػخت اػت ٍ هٌاتغ ساُ دٍس رخیشُ ؿذُ اًذ.دسک هدوَػِ داد

تکٌیک ّای ػٌتی تشای دادُ ّای خام ، غیشػولی اػت.دادُ کاٍی داًـوٌذاى 

سا دس ؿکل گیشی فشضیِ دس صیؼت ؿٌاػی،پضؿکی،فیضیک ٍ هٌْذػی کوک 

هی کٌذ.ؿشکت ّا تشای اسائِ تْتش خذهات ػفاسؿی ٍ پـتیثاًی تلوین گیشی 

توام ایي هٌاعق هختلف دادُ اص تکٌیک ّای دادُ کاٍی اػتفادُ هی کٌٌذ.دس 

ّای ػظین دس هقیاع تشاتایت ٍ پتاتایت هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ ٍ تدضیِ ٍ 

تحلیل ؿذُ اًذ.افضایؾ دادُ ّای تؼیاس تاػث پیذایؾ فشكت ّای تاصُ تشای 

کاس دس ػلَم هٌْذػی ٍ کؼة ٍ کاس ؿذُ اػت.صهیٌِ دادُ کاٍی ٍ کـف داًؾ 

یک سؿتِ ػلوی خذیذ دس هٌْذػی ٍ ػلَم کاهپیَتش اص پایگاُ دادُ ّا تِ ػٌَاى 

ظَْس کشدُ اػت.هٌْذػی كٌایغ تا حَصُ ّای گًَاگَى ٍ دس تشداؿتي فشكت 

ّای تی ًظیش اکٌَى تشای تشای کاستشد دادُ کاٍی ٍ کـف داًؾ اص پایگاُ دادُ 

ّا ٍ تشای تَػؼِ هفاّین ٍ سٍؿْای تاصُ دس ایي صهیٌِ آهادُ اػت.دادُ کاٍی 

کٌذ تا ػاصهاى ّا تا کاٍؽ تش سٍی دادُ ّای یک ػیؼتن ،الگَ ّا ٍ  کوک هی

سفتاس ّای آیٌذُ سا کـف ٍ پیؾ تیٌی کشدُ ٍ تْتش تلوین تگیشًذ.دادُ کاٍی 

تا اػتفادُ اص تحلیل ٍقایغ گزؿتِ یک تحلیل اتَهاتیک پیؾ تیٌاًِ اسایِ هی 

کي ًثَدُ ٍ یا ًوایذ ٍ تِ ػَاالتی خَاب هی دّذ کِ پاػخ آًْا دس گزؿتِ هو

 عَس تِ ػلوی سؿتِ چٌذیي اص کاٍی دادُ تِ صهاى صیادی ًیاص داؿتِ اػت.

 دادُ، پایگاُ تکٌَلَطی آهاس، تِ تَاى هی هیاى ایي اص. تشد هی تْشُ ّوضهاى

 تاصیاتی داًؾ، تش هثتٌی ّای ػیؼتن ػلثی، ّای ؿثکِ هلٌَػی، َّؽ

 هی حؼاب تِ آًْا هْوتشیي آهاس ؿک تذٍى کِ تشد ًام...  ٍ اعالػات

 کـف تشاى ّا، دادُ تحلیل هتٌَع اتضاسّاى اص کِ فشایٌذیؼت کاٍى آیذ.دادُ

 کاٍى دادُ ًتایح. کٌذ هى اػتفادُ ّا دادُ دس هَخَد پٌْاى ّاى استثاط ٍ الگَّـا

 فشایٌذ ؿَد.دس هى اػتفادُ آیٌذُ سًٍذّاى تحلیل ٍ سفتاس تیٌى پیؾ تشاى

 اًدام سا ّایى تیٌى پیؾ آیٌذُ، ى دستاسُ تَاى هى گزؿتِ تِ ًگاُ تا کاٍى دادُ

 تؼیاس آًْا حل ػٌتى ّاى سٍؽ کِ گفت پاػخ تداسى ّاى ػؤال تِ ٍ داد

 .ًوَدًذ هى غیشهوکي هَاسدى دس حتى یا ٍ تَدُ تش صهاى

 ِتاریخچ-2

دس پٌح ػال گزؿتِ،اتضاس ٍ هحیظ ّای ًشم افضاس تشای اخشای تشًاهِ 

تشع قشاس گشفتِ اًذ.ایي خذهات ّای کاستشدی ؿثکِ، دس دػ

 Legion،Condor،.Unicoreػثاستٌذ اص : 

تِ   Kesselman’s Globusعَس خاف،فاػتش ٍ خؼثِ اتضاس تِ 

دس هیاى تشًاهِ ّای کاستشدی ؿثکِ ٍ دادُ ّای عَس گؼتشدُ 

ػلوی فـشدُ اػتفادُ هی ؿَد ٍ دس حال تثذیل ؿذى تِ یک 

ػیؼتن ّای ؿثکِ اػت.خؼثِ اػتاًذاسد تالفؼل تشای پیادُ ػاصی 

اتضاس ؿاهل آدسع اهٌیتی ،کـف اعالػات،هٌاتغ ٍ هذیشیت دادُ 

ّا،استثاعات ٍ هؼائل هشتَط تِ قاتلیت حول آػاى اػت.اهشٍص 

Globus  ػایش اتضاس ؿثکِ دس تؼیاسی اص پشٍطُ ّا دس ػشاػش ٍ

اگش چِ اکثش ایي پشٍطُ ّا دس هحاػثات  خْاى اػتفادُ هی ؿَد.

تؼذادی اص پشٍطُ ّای ؿثکِ سٍ تِ سؿذ دس  ٌی ّؼتٌذ،ػلوی ٍ ف
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آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، كٌؼت ٍ تداست ٍخَد داسًذ.ّوشاُ تا خاتدایی 

ؿثکِ تِ ػَی تشًاهِ ّای کاستشدی كٌؼت ٍ کؼة ٍ کاس ، تغیش 

هَاصی تِ ػوت اخشای ؿثکِ ّای دادُ تِ ثثت سػیذُ اػت.ؿثکِ 

( تشای Data grid middlewareهیاى افضاس دادُ هشکضی)

ػالٍُ تش ایي ، دس تؼیاسی  حشکت ٍ تکشاس دادُ ّا دس ؿثکِ ّا اػت.

 اص صهیٌِ ّای ػلوی ٍ تداسی الصم اػت تا اص اتضاسّا اػتفادُ ؿَد ٍ

هحیظ ّایی تشای تدضیِ ٍ تحلیل ، اػتٌثاط ٍ کـف سٍی دادُ 

ّای دس دػتشع اػت. داًـوٌذاى ٍ هٌْذػاى هی تَاًٌذ اص ایي 

ادُ ػاصی ؿثکِ ی هثتٌی تش حل هـکل هحیغْا هحیظ ّا تشای پی

اػتفادُ کٌٌذ. تحلیل “ هداصی” تشای اًدام آصهایؾ ّای ػلوی 

گشاى هی تَاًٌذ اص سٍؽ هـاتِ دس اػتخشاج حدن صیادی اص دادُ ّا 

تشای  پـتیثاًی اص تلوین گیشی سا دًثال کٌٌذ.تٌاتشایي، ػیش 

یِ اتضاس ّا ٍ تکاهلی ؿثکِ ّای دادُ تَػظ ؿثکِ ّای داًؾ اسا

هذل ّای ػغح تاال ًـاى دادُ ؿذُ تشای اػتخشاج داًؾ اص هخاصى 

  .دادُ دس دػتشع ؿثکِ اػت

 KNOWLEDGE GRID شثکِ داًش-3

 
هؼواسی ؿثکِ داًؾ تا اػتفادُ اص هکاًیضم ّای ؿثکِ تشای ػاخت ػشٍیغ 

ّای خاف کـف داًؾ تش سٍی اتضاس ّای ؿثکِ ٍ خذهات اػتفادُ هی کٌذ. 

هحیظ ّای ؿثکِ ِ سٍؽ ّای هختلفی تا اػتفادُ اص خذهات هی تَاًٌذ تایي 

 Globusدس دػتشع ػاختِ ؿًَذ.پیادُ ػاصی فؼلی هتٌی تش خؼثِ 

ؿثکِ داًؾ ػشٍیغ ّای خْاًی هثتٌی تش ّوکاسی  Globusاػت.ّوچَى 

هؼواسی ؿثکِ داًؾ تِ گًَِ  ّا ٍ تشکیثی اص خذهات هحلی سا اسائِ هی دٌّذ.

ش عشاحی ؿذُ اػت ٍ اتضاسّای دادُ کاٍی تا هکاًیضم ّای ؿثکِ ای تخللی ت

 ّای ػغح پاییي تش ٍ ػشٍیغ ّای ؿثکِ ػاصگاس اػت.

 Globus خذهات جعثِ اتسار4-

 صیشػاخت ّای اهٌیتی ؿثکِ 

Grid security infrastructure (GSI) 

 خذهات هاًیتَسیٌگ ٍ کـف

Monitoring and discovery service (MDS)  

 Globusتخلیق هٌاتغ  هذیش

Globus resource allocation manager (GRAM) 

 allocatorتِ سٍص سػاًی آًالیي هٌاتغ هـتشک 

Dynamically-updated resource online co-allocator 

 ضشتاى قلة هاًیتَس

Heartbeat monitor (HBM) 

 هاکت کاتالَگ ٍ هذیشیت هاکت

 Replica catalog and replica management  

 طراحی ترًاهِ ّای دادُ کاٍی شثکِ-5

هشاحل فشآیٌذ عشاحی تشًاهِ ّای کاستشدی کـف داًؾ تَصیغ ؿذُ  5ؿکل 

عشاحی اص عشیق خؼتدَ ٍ اًتخاب  دس ؿثکِ داًؾ سا ًـاى هی دّذ.فشآیٌذ

هٌاتغ هَسد ًیاص ًَؿتي تشًاهِ ؿشٍع هی ؿَد.ایي هشحلِ تا اػتفادُ اص اتضاسّای 

DAS،TAAS ِتحلیل اػٌاد  تدضی ٍxml  فشا دادُ تِ ًوایٌذگی اص هٌاتغ دس

دػتشع اًدام هی ؿَد.ایي تاتغ دس پایِ پاساهتشّای خؼتدَ ٍ اًتخاب 

فیلتشّای اًتخاب ؿذُ تَػظ کاستش اًدام هی ؿَد.عشاحی دادُ کاٍی 

 اًدام هی ؿَد. EPMSهحاػثاتی تا اػتفادُ اص 

 

 

 

 

 

 

 

 عشاحی تشًاهِ ّای دادُ کاٍی ؿثکِ: 5ؿکل      

دس سٍؿی ػادُ، ها یک تشای اخاصُ دادى تِ کاستش تشای ایداد هحاػثات 

هدوَػِ اتضاس تِ ًام هحیظ تلشی تشای تشًاهِ ّای کاستشدی ؿثکِ سا تَػؼِ 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. VEGAهؼواسی  1(.دس ؿکل VEGAدادُ این )
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 VEGA هؼواسی :1ؿکل

- Task Composition 

( ٍ 9)ؿکل تا اػتفادُ اص یک ساتظ گشافیکی اًدام هی ؿَد ،ٍظیفِ فاص تشکیة

کاستش تا هدوَػِ ای اص اؿیاء گشافیکی تِ ًوایٌذگی اص اص گشُ ّای ؿثکِ ٍ 

هٌاتغ هَخَد ، آًْا سا فشاّن هی کٌذ.ایي اؿیاء هی تَاًٌذ اص اهکاًات تلَیشی 

شدى لیٌک دس هیاى آًْا ٍ تَلیذ تـکیل ؿذُ تاؿٌذ، کِ تِ کاستش تشای ٍاسد ک

یک ًوایؾ گشافیکی هحاػثاتی اخاصُ هی دٌّذ.تِ عَس خاف، فاص تَػظ 

 شم افضاس تِ ؿشح صیش اخشا هی ؿَد:اخضای ً

 هذیش هٌاتغ
resource manager 

 هذیش اؿیاء
object manager 

 هذیش فضای کاسی

workspace manager 

 VEGA ساتظ گشافیکی تشای: 9ؿکل

تِ هٌظَس خؼتدَ ٍ  TMRٌاتغ پـتیثاًی دس حال هـاّذُ اص هذیشیت ه

اًتخاب هٌاتغ دس هحاػثات اًدام هی ؿَد.اًتخاب هیضتاى دس داخل پٌل هیضتاى 

ٍ کاستش هی تَاًذ تا کلیک کشدى سٍی تشچؼة ّشیک اص  ًوایؾ دادُ هی ؿَد

هٌاتغ سا کـف کٌذ.هٌاتغ تَػظ دػتِ ّا دس داخل پٌل هٌاتغ ًوایؾ دادُ هی 

ؿًَذ.هذیش ؿی تا اؿیاء گشافیکی تِ تشکیة تلَیشی هی پشداصد.ّش ؿی 

گشافیکی تا اعالػات هشتَط تِ هٌاتغ هشتثظ دس استثاط اػت.چٌیي اعالػاتی 

تشای ایداد یک هذل داخلی ٍ تشای اخشای ًؼلی اص عشح هَسد اػتفادُ قشاس هی 

هی دّذ تا  . اخاصhost،software،dataُگیشًذ.ػِ ًَع اص اؿیاء هذیش ؿی: 

دس هیضتاى ٍ هٌاتغ هیضتاى سا تِ فضای کاسی تکـذ.ػپغ  اسائِ ؿذُکاستش اؿیاء 

 کاستش هی تَاًذ اؿیاءی کِ تشای ًـاى دادى تؼاهل تیي آًْا اػت سا لیٌک کٌذ.
دس عَل فاص تشکیة اؿیاء هیتَاًٌذ دس ػولیات هختلف ، دسج ٍ حشکت دس یک 

ؿیاء دیگش ٍغیشُ ًقؾ داؿتِ تاؿٌذ. فضای کاسی ،اًتخاب ، لیٌک کشدى تا ا

لیٌک ّا هی تَاًٌذ اقذاهات هختلف ، اص خولِ اًتقال دادُ ّا ، اخشای تشًاهِ ٍ 

ٍسٍدی ٍ خشٍخی سٍاتظ سا ًوایٌذگی کٌٌذ.لیٌک اًتقال دادُ ّا تشای حشکت 

تِ هٌاتغ دس ًقاط هختلف ؿثکِ اػتفادُ ؿذُ اػت.لیٌک اخشا تشای اخشای 

ؿثکِ اػتفادُ هی ؿَد،لیٌک ّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی ًـاى تشًاهِ دس هیضتاى 

دٌّذُ ٍسٍدی ٍ خشٍخی دادُ ّا اص یک تشًاهِ ّؼتٌذ.تشای ّش ًَع لیٌک 

  تٌظین پاساهتشّای هشتثظ اهکاى پزیش اػت.

ًـاى دٌّذُ ی دًثالِ ای اص چْاس فضای کاسی تـکیل ؿذُ  4-7اؿکال 

 تَػظ کاستش تشای عشاحی هحاػثات اػت:

قشاس داسد( ٍ  G1)کِ دس گشُ  unidb(:هدوَػِ دادُ 4)ؿکل 5یفضای کاس

 کپی ؿذُ اػت. k1,k2,k3قشاس داسد( تِ گشُ ّای  G2)کِ دس  C5.0عثقِ ی 

 K-meansتَػظ  unidbهدوَػِ دادُ  k1(:دس گشُ 1)ؿکل 1فضای کاسی 

 k2دس گشُ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس هی گیشد ٍ خشٍخی تَلیذ هی ؿَد.

تحلیل ؿذُ ٍ خشٍخی تَلیذ هی  Iminerتَػظ  unidbهدوَػِ دادُ 

تدضیِ ٍ تحلیل  autoclassتَػظ  unidbهدوَػِ دادُ  k3ؿَد.دس گشُ 

 ؿذُ ٍ تَلیذ ًتایح آى تِ ػٌَاى خشٍخی اػت.
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 5: فضای کاسی4ؿکل                          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                1: فضای کاسی1ؿکل                          

هَسد تدضیِ ٍ  C5.0تَػظ  k1،K-means(: دس گشُ 6)ؿکل 9فضای کاسی

 k2،Iminer.outتحلیل قشاس هی گیشد ٍ خشٍخی تَلیذ هی ؿَد.دس گشُ 

 آًالیض هی ؿَد ٍ خشٍخی تَلیذ هی ؿَد. C5.0تَػظ 

-K-means-c5.out ،Autoclass،Iminer(: ًتایح 7)ؿکل 4فضای کاسی

c5.out  اصk1,k2,k3  ِتg1 .هٌتقل هی ؿًَذ 
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 9: فضای کاسی6ؿکل 

                                   

 

 

 

 

 

 

                                   

 

          

: فضای 7ؿکل

 4کاسی

 

 

 

  

 

7-

اجرای 

ترًاهِ 

ّای 

کارتردی 

دادُ 

کاٍی 

 شثکِ

 9ؿکل 

هشاحل 

اخشای 

هحاػثات 

دادُ کاٍی 

دس ؿثکِ 

سا ًـاى 

اًدام  RAEMSهی دّذ.اخشای عشح تْیٌِ ػاصی ٍ تشخوِ تا اػتفادُ اص 

ُ اػت.ٍیظگی ّای پایِ ای تَػظ اخضای ٍگا ٍ تا صهاًثٌذی اسائِ ؿذُ ؿذ

 (.1)ؿکلاػت
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 RSL: دادُ کاٍی تا اػکشیپت 8ؿکل       

تِ ًظش هی سػذ،اغلة الصم اػت هقذاس صیادی ّواًغَس کِ اص هثال تاال هـَْد 

اص دادُ ّا سا تشای اًدام تشًاهِ ّای کاستشدی دادُ کاٍی تَصیغ ؿذُ دس عَل 

یٌِ ػاصی حشکت دادُ ّا ٍ ؿثکِ دس ػشاػش گشُ ّا حشکت داد.تشای تْ

خلَگیشی اص پٌْای تاًذ ّذسسفتِ ٍ ًاکاسآهذی هحاػثاتی، سٍیکشد ها تلَیة 

اػتشاتظی ّای تشًاهِ سیضی هٌاػة تشای ًشم افضاس،هدوَػِ دادُ ّا ٍ خٌثؾ 

هذل ّا اػت.دس ػیي حال،پشٍتکل ّای هَقت ٍ اتضاس ّا تشای اًدام اًتقال هَثش 

ًاّوگي تا داؿتي صهاى ؿشٍع هختلف ٍ پٌْای دادُ ّا دس عَل ؿثکِ ّای 

 تاًذ ، ًقؾ حیاتی داسًذ.

 ًتیجِ گیری ٍ کارّای آیٌذُ-8

ػَئیت ّای دادُ کاٍی هَاصی ٍ تَصیغ ؿذُ ٍ ػیؼتن ّای ؿثکِ 

دٍ ػٌلش حیاتی اص هحیظ ّای هحاػثات تا کاسایی تاال، دس آیٌذُ کاهپیَتشی،

(،کؼة ٍ کاس الکتشًٍیکی ٍ تشای ػلن الکتشًٍیک)آصهایؾ ّای فـشدُ دادُ

پـتیثاًی اص ػاصهاى ّای هداصی)تین ّای هداصی( خَاّذ تَد.صیشػاخت ّای 

ؿثکِ دس حال سؿذ،تؼیاس ػشیغ اػت ٍ تیـتش ٍ کاهل تش دس تؼذادی اص اتضاسّا 

ٍ دس اًَاع تشًاهِ ّای کاستشدی پـتیثاًی هی ؿَد.دس اهتذاد ای ساػتا،خذهات 

اػثات ػوَهی تِ هذیشیت اعالػات ػغح تاال ٍ ؿثکِ اص خذهات خْت داس هح

داًؾ ٍ خذهات کـف دس حال تغییش اػت.ؿثکِ ّای داًؾ، کالع ّای کاهال 

خذیذی اص تشًاهِ ّای کاستشدی پیـشفتِ تشای هقاتلِ تا عَفاى دادُ ّا سا قادس 

خَاّذ ػاخت.یکپاسچِ ػاصی آًْا یک چالؾ اػت کِ دػتاٍسدّا هی تَاًٌذ 

ا دس حَصُ ّای کاستشدی هختلف تَلیذ کٌٌذ.ایي سًٍذ تضسگ هٌافغ تؼیاسی س

ی ػیؼتن ّای تَصیغ اسائِ فشكت ّا تشای کاسایی تاال ؿثکِ ًٍشم افضاس ػٌاسیَ 

دس ایي ؿذُ هثتٌی تش داًؾ ٍ خذهات اص قثیل دادُ کاٍی ٍ کـف داًؾ اػت.

هقالِ ػیؼتن ؿثکِ داًؾ هَسد تحث قشاس گشفت کِ خضء هْوی اص ایي سًٍذ 

کشدین.ٍگا  اسائِاػت.پغ اص هؼشفی هؼواسی ػوَهی اص ؿثکِ داًؾ،ها ٍگا سا 

ؿذُ تَػظ ؿثکِ داًؾ سا پیادُ ػاصی  اسائِ اتضاسی اػت کِ تشخی اص خذهات

هی کٌذ ٍ گام تِ گام تحث ؿذ کِ چگًَِ یک کاستش هی تَاًذ تا اػتفادُ اص ٍگا 

ػادُ کٌذ.ًتایح اقذام تِ ػاخت ٍ اخشای هحاػثات کـف داًؾ دس یک ساُ 

تدشتی اص اخشای ًشم افضاس دادُ کاٍی تَصیغ ؿذُ دس ؿثکِ تا اػتفادُ اص ؿثکِ 

 ؿذُ تذػت آهذ. اسائِداًؾ 
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