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 دراسة وتطوير طريقة معالجة تفرعية
 لحذف البيانات المكررة في النظم الموزعة

 

 زقزوق علي  . عمارد.م
 قسم هندسة التحكم اآللي والحواسيبفي  أستاذ مساعد
 الهندسة الميكانيكية والكهربائيةكلية 

 جامعة البعث

 ملخص البحث
مصاااا    تااام ترميعهاااا مااا     ي تااا ل ا البياناااال الةااا مة هاااي مرموعاااة يبيااارل مااا  البياناااال المع ااادل  

يلمااا دا   و و ياايتي ماا  يااوا البيانااال تاار  ماا  مصااا   م تلفااة وبكميااة يبياارل  م تلفااةو وهاالا التع يااد 
و يلما قلااك يفااادل أ وال ة ا ل قواعااد البيانااال العا يااة أو تلبي ااال معالرااة  تع يدها حرم البيانال و 

هااااو نظااااام مفتااااو     Hadoop  م ا ظاااا ن أل اد.  ا   البيانااااال الت ليديااااة فااااي معالرااااة هاااال  البيانااااال وقاااا  
التااي  إنما يتصااب ا اةااية الت اامو  المااودع و و و في معالرة البيانال   ف ط التفرع  المصد  ال يعتمد  

معالرااة ايانااال الملااب المودعااة علاا   و   عاادل أجهاامل حاسااوبية  تمكننااا ماا  ت اامو  ملااب يبياار علاا   
فماا  األفةاا  الحفااا   و  عااد يااوم ا   مع اد يا  يمية البيانال يومااا    . ا  واحد   ا  يينها ملف الع د الحاسوبية و 

دوااا ل  ذلاال لحفااا مساااحة الت اامو  و و و  كانااك ااادوا فائاادل  علاا  ايانااال قليلااة أو حتاا  معدومااة ةا 
 . سرعة معالرة البيانال 

الحفااا   مرموعااة يبياارل ماا  الصااو  و   ن دم في هلا البحث ت نية جديدل إلدالة الصااو  المتكاار ل ماا  
 ترمئااة علاا  ال ائمااة MD5 ت نيااة اساات دام  تاام د وقاا  علاا  البيانااال الفرواادل فااي نظااام الت اامو . 

. لتااوفير المساااحة الت مونيااة Hadoopنظااام  فااي المكاار ل  البيانااال إللغااادا هاا وتلبي  البيانااال
شااب كالتااي تح ااق يفااادل عاليااة االو و كما تم تلبيق عمليااة ةدالااة التكاارا  علاا  مسااتو  البايااك

 .رودل و للحصول عل  البيانال الفحلفهاع  البيانال المكر ل و 

و خوا دمية و الت مو  المودعو المعالرة المودعةالة مة البيانال مفتاحية: كلمات
MD5و و ةلغاد البيانال المكر لHadoop. 



 وزعةنظم المرة في الت المكر لحذف البيانا  سة وتطوير طريقة معالجة تفرعيةدرا

 2 

 :(Introduction) مقدمةال -1
اساابب النمااو المتسااا ع فااي اساات دام التكنولوجياااا الناباااة مااا  الحوساابة السااحااية والبياناااال 

بسااابب التلاااو  الساااروع لكااا  و و اشاااك  متساااا عاياااد ل يتم و فاااما معااادل نماااو البيانااااالةااا مة
 (.1) فق الردولو  فمننا نحو توسع سروع للبيانالو مصا   البيانال

 

 حجم البيانات.  واحدات قياس (:1الجدول )

البيانال الةاا مة للنساا   اير م  األموال لت مو  ما  هل  الكتستامر العديد م  المؤسسال 
وسيلة لمنااع النظااام ماا  ت اامو   ةو لك  ح  النس  االحتياطي الت ليدي ال يوفر أياالحتياطي

اللي ي ل  ااادو   ماا  و و ما يمود م  تكلفة الت مو  ووقك النس  االحتياطيو البيانال المكر ل 
( ت نياااة  اااغط جديااادل Deduplicationالمكااار ل ) ناااالةلغااااد البيا تعاااد ت نياااة . اد النظاااام أ

بالتااالي تمكاا  ماا  االساات دام الفعااال و و تمنااع ت اامو  البيانااال المتماىلااة علاا  أجهاامل الت اامو 
 لمساحة الت مو .

 :البيانات الضخمة -1.1
 :هاظهور  -1.1.1
ل التااي اناااو فالبيفي السني  ال ليلة الما ااية تكونك % م  البيانال المتوفرل حاليا  90حوالي 

ماا   هانفساا هاال  الكميااة و اليااوا غيغااا اايااكو  5يانااك حااوالي  2003تولياادها حتاا  عااام تاام 

 الحجم وحدة القياس
Byte 8 Bit 
Kilo Byte 1024 Byte 
Mega Byte 1024 Kilo Byte 
Giga Byte 1024 Mega Byte 
Tera Byte 1024 Giga Byte 
Peta Byte 1024 Tera Byte 
Exa Byte 1024 Peta Byte 
Zetta Byte 1024 Exa Byte 
Yotta Byte 1024 Zetta Byte 
Xenotta Byte 1024 Yotta Byte 
Shilentno Byte 1024 Xenotta Byte 

Domegemegrotte Byte 1024 Shilentno Byte 
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و 2013ياا  عشاار  قااائق فااي عااام و و 2011البيانااال أةاابحك تتولااد ياا  يااومي  فااي عااام 
بااااااارية البيانااااااال العالمياااااااة  . قامااااااكبصااااااو ل يبيااااااارل لا المعاااااادل فاااااااي اد يااااااا  مساااااااتمر و هاااااا و 
(International Data Corporationا )حتاا  و  2005سااة أو  ل فيهااا أنااا ماا  عااام د ا

 حتاا  Exa Byte 130ماا  أي و ا   ااعف 300سااينمو العااالم الرقمااي امعاادل  2020عااام 
40000 Exa Byte.  ماا  المتوقااع أا يتةاااعب حراام البيانااال ياا  ساانتي  حتاا  العااام و

نساابة ة او م ا ناا االمائااة ماا  هاال  البيانااال الرقميااة ةذا تاام تحليلهااا 33أا يستفا  م  و و 2020
   البيانال المستفا  منها اليوم.% م25

 44ا يصاابح حراام البيانااال أو ةذ م  المتوقااع دوا ل حرم البيانالم لط  (1يبي  الشك  )

Zeta Byte  2020في العام. 

 
 . زيادة حجم البياناتمخطط : (1الشكل )

 :هاخصائص -2.1.1
 هي: لاةف ىالث لها الة مة البيانال

و (1الراادول )المعلااال فااي  القيااا  حاادالاو  اشااك  عااام  انااالبيلا حراام  ي ااا  :راام الح -1
 معلومااال علاا  والعاااو  تحليلهااا فااي كباارأ فائاادل ك الكاناا  مايلو يلما ياا حرم البيانال يبيرا  و 

 .منها مفيدل 
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ا  نصوةاا  تكااوا  قااد فهااي م تلفااةو بااكالأ وفااي متنوعااة مصااا   ماا  البيانااال تاايتي :التنااوع -2
 ماا  روالكاياا و وحساسااال  ةااد أجهاامل  ماا  وا  ل  ايانالأو  ا    و ةأو  هالفيديو أو  ا  ةواتأأو 

 .المصا  

 تاار  وقااد و(Batch) م حاام  بااك  علاا  تاار  قااد التااي البيانااال تاادفق معاادل هااو :التسااا ع -3

 .ىانية ميلي ك  وأ ىانية ك  وأ  قي ة ك  وأ ساعة ك  أو يوميا أو سبوعياأ

 :هامصادر  -3.1.1
 واآلالل والميكانيكيااة االلكترونيااة جهاامل األ عباار اجاا تاان يااتم  مااا ياا  تةاام  الةاا مة لبيانااالا

 تحااااك وونااااد  . المصااااد  نااااوع حسااااب البيانااااال نوعيااااة ت تلااااب وقااااد الم تلفااااةو والتلبي ااااال
. وغيرهاااا والسياساااية والعلمياااة واالجتماعياااة والصاااحية الترا واااة البياناااال الةااا مة البياناااال

 :البيانال مصا   لبعض أمالة يليفيما
 وتسااري  اللااائرل  طاااقم  ةااوالأ االت ااا  ي ااوم : اللااائرال فااي سااو ألا الصااندو   ايانااال -1

 .اللائرل  طاقم   ادأو  المحا ىال
 معلوماااال انشااار المسااات دمي  مالياااي  ي اااوم ةذ : االجتمااااعي التواةااا  بااابكال اياناااال -2

 البيانااال ماا   اا مة يميااة ذلاال عاا  ووناات  م تلفااةو موا يع حول نظر ووجهال وتعلي ال
 .اليومية

 اهااا ي ااوم  التااي والشااراد البيااع حااول معلومااال البيانااال هاال   تشاام : الساالع ا لباا ت ايانااال -3
 .الم تلفة الشريال عمالد

 علااا  اعتماااا ا   معيناااة ن لاااة اساااتهال  عااا  معلوماااال: ا  والميااا  الكهربااااد البااابك اياناااال -4
 .معينة محلة

 ت لعهااا يتاا لا المسااافةو  سااعتهاو  مو يلهااا مااا  الناااقالل نااواعأ عاا  ايانااال: الن اا  ايانااال -5
 .وتوفرها

 قواعااد ماا  البيانااال ماا  ياياار ااساات را  البحااث محريال ت وم : البحث حريالم ايانال -6
 .م تلفة ايانال

 الترااا   ماا  البيانااال ماا   اا مة يميااة توليااد يااتم : اللبيعيااة الظااواهر   اسااة مشااا وع -7
 .يوميا   يكايتااا 15 حوالي الكبير الهد ونال مصا م  مشروع ينت  ماال   و  رر ت   التي
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 .البيانال م  يبيرل  يمية جهمل األ م  االكاير المرتبلة الحساسال تلت ط: الحساسال -8

 :هافوائد -4.1.1
 منها: عدل ن ا  فوائد البيانال الة مة في  تتما 

  بحيااةأم  خاةااة م أ حكوميااة كانااكأ سااواد   جهااة ةياا أ تسااتليع: الصااحيحة ال را ال ات اذ -1
 السااليم  الت لاايط فااي الةاا مة البيانااال ماا  ااالسااتفا ل  ماااللا ماا  الكاياار تااوفير تلوعيااة م أ

 .المست بلية وخللها ل را اتها والصائب

 المعلوماااااال ماااا  االسااااتفا ل  والمسااااوقوا  المنتراااااة الشااااريال تسااااتليع: المبيعااااال دوااااا ل  -2
 وحمالتهااا لعرو ااها االسااترااة  مااد لمعرفااة االجتماااعي التواةاا  باابكال فااي المحفوظااة

 .مبيعاتها ودوا ل  لمنتراتها الت ليط في تساعدها التي مو األ م  هاوغير و عالنيةاإل

 مااا  شااف االم المساارلة المر اا  ايانااال ماا  االسااتفا ل  يمكاا : أفةاا  ةااحية مالدخاا  -3
 .للمر   فة أو  سرعأ خدمال توفير في للمروض السااق اللبي السر 

 حسااب عمااالدلل م صصااة عالنااالة   سااالة جهااة ةياا أ تسااتليع: عالنااالاإل تكلفااة ت لياا  -4
 .الرمئي االستهداف  ايسم ما عبر ا  ب صي لهم  موجهة اهتماماتهم 

 :هاأنواع -5.1.1
 :هي ة ئيس نواعأ ىالىة ل ة البيانال تصنيف يمك 

 .العالئقية البيانال ا م: المهيكلة لبيانالا -1
 .XML ايانال  : ماالمهيكلة ببا البيانال -2
 . Textو PDF وWord  لملفا ما : المهيكلة غير لبيانالا -3
 فالتلبي ااال واالخااتالفو التنااوع هاالا الةاا مة البيانال مع التعام  ترااا التي التحديال م 
 .البيانال م  واحد نوع مع لتتعام  ةممك الت ليدية  والواأل

 :لسابقةاالدراسات  -2.1
 K.A. Ramya [1] : البيانااال  ااغط قائاا طر  حااول   اسااة ااامجراد الباحااث هاالا قااام 

 ت ااامو  مسااااحة فاااي الكبيااارل  البياناااال افااا ح ياااتم  حياااث والت ااامو  مسااااحة يااا ت ل فاااي ا هااا  و و 
 اتباااع يااتم . الانااائي المسااتو   ماا  المكاار ل  البيانااال ةدالااة علاا  الت نيااة هاال   تعماا  ةذ ومحاادو ل 

 :منها اآلتي البيانال  غط في عدل  ا   ائر ط
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1- Lossless :اعااد األةاالية ملفاللا استرجاع باإلمكااو و المعلومال ف داا ةل  ؤ يت ال 
 عتبااري تفهاا ا لااللل األةليةاا  للملفااال ملاا ااة نساا ة عل  نحص  الةغط فل فبعد  غلهاو

 .النصية للملفال جدا   ةمناسب

2- Lossy : امدالاااااة ن اااااوم  ياااااياو األةااااالية الملفاااااال معلوماااااال اعاااااض ف اااااداا ةلااااا  ؤ يتااااا 
 نسااا ة  علااا  نحصااا  الةاااغط فااال عناااد وبالتاااالي وةاااو ل  فاااي العالياااة الدقاااة ذال البكساااالل
 للملفاااال مناسااابة غيااار اللرو اااة هااال   ولكااا و الهااا  ملاا اااة ليساااكو  يةاألةااال للملفاااال مشاااااهة
 مبابر. اشك  المحتو   عل  ووؤىر مهم  النص في محرف ي  ألاو النصية

 .امممايا ي  منه تي  و واللر  تالالت نيال المست دمة في ي ةل  الباحث تلر   اكم
 Kodituwakku & Amarasinghe [2]مترال اد اسااة البااا ا االباحاااا اهاالا ام : ق

نساااابة مساااااحة و معاماااا  الةااااغط و  الةااااغط يمعاااادل الةااااغطالمتعل ااااة اقيااااا  أ اد ت نيااااال 
اساات دما هاال  البااا امترال فااي م ا نااة ت نيااال و و ماا  البااا امترالغيرهااا الت اامو  المحفوظااة و 

 .  الةغط

 Supriya Milind More & Kailas Devadkar [3] : ااالباحااا  هاالاا قاادم 
 :المكر ل  البيانال إلدالة الم تلفة يالالت ن يبي  نموذجا  

 :(الكت ) الت ليع طرو ة عل  استنا ا -1

 ا  ملفاا  يعتباار إنماااو  وأةااغر يتاا  ةلاا  الملااب ي ساام  ال: الملااب مسااتو   علاا  الت ليااع -
(  لياا ) فهاار  قيمااة ةنشاااد يااتم  األساالو  هاالا فااي بالتاااليو و واحاادل  ي لعااة كااامال  
 فااي طفيااف تغيياار هنا  يكوا  عندما تفش و اللرو ة   هل. الكماي للملب ف ط وحيد

 فهااار  تولياااد مااا  اااادال   ايكملاااا للملاااب ا  فهرسااا  تولاااد ساااوف ألنهاااا والملاااب اياناااال
 .  تغييرها تم  التي للبيانال

 :الكتلة مستو   عل  الت ليع -

 اللرو ااة هاال   تحاا  وىااااك احراام  يتاا  ةلاا  الملااب ت سيم  يتم : ىااك احرم  الت ليع •
 للملاااب ولاااي  للتغييااارال مؤبااارا   تولاااد ألنهااااو الملاااب مساااتو   علااا  عيااا لت ال ةمشاااكل
 بالتاااااليو و ال لااااع ماااا  يبياااار عااااد  هنااااا  ساااايكوا  يبياااار ملااااب مااااع لكاااا و  وايكملااااا
 .أكبر ت مونية مساحة سيتللب
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 تحاا  وبالتااالي ومتغياار احراام  يتاا  ةلاا  الملااب ت ساايم  يااتم : متغياار احراام  الت ليااع •
 .كااى رم الت ليع اح مشكلة اللرو ة هل  

 :المكر ل  البيانال ةلغاد موقع عل  استنا ا   -2
 البياناااال مااا  الااات لص ياااتم  هناااا: المصاااد  ةلااا  المساااتندل  المكااار ل  البياناااال ةلغااااد -

 التاار  ي النلااا  ماا  اللرو ااة هاال   ت لاا  والهاادف ةلاا  الرهاااد اإل سااال قباا  المكر ل 
 ةدالاااة فاااي أقااا  فعالياااة تح اااق ولكااا  اإل ساااالو قبااا  المكااار ل  البياناااال تحااالف ألنهاااا

 .المكر ل  البيانال

 المكاار ل  البيانااال ماا  الت لص يتم  هنا: الهدف ةل  المستندل  المكر ل  البيانال ةلغاد -
 المكاار ل  البيانااال ألاو التاار  ي النلااا  ماا  اللرو ة هل   تمودو  والهدف الرهاد في

 البيانااال الااةد ة فااي يبياارل  فعاليااة تح ااق ولكنهااا ت مونهاااو الماارا  البيانااال مااع تصاا 
 .ل   ر كملا

 :المكر ل  البيانال ةلغاد وقك عل  استنا ا   -3
 ىاام  والعمياا  جهاااد فااي أوال   البيانااال ت اامو  يااتم : المةاامنة المكاار ل  البيانااال ةلغاااد -

 .الهدف ةل  الفرودل  البيانال ف ط ترس  وبالتالي والمكر ل  البيانال ةدالة يتم 

 فااي البيانااال ياا   وم  اا ت يااتم  :المعالرااة اعااد مااا مرحلااة فااي المكاار ل  البيانااال ةلغاااد -
 .  المكر ل  البيانال ةدالة يتم  ىم و الهدف الرهاد

  A. Venish &K. Siva Sanka  [4] : ةلغاااد عمليااة اتعروااف الباحااااا هاالاا قااام 
   :مراح  أ بع م  مكونة أنها عل  المكر ل  البيانال

 .أجماد ةل   ل الوا   البيانال ت سيم : الت ليع -1

 .جمد  كا صخا معرف ةنشاد: الترمئة -2

 .المعرفال جدول في الم منة المعرفال مع يتلة لك  معرف ي  م ا نة: التلااق -3

ي ورااار و  وت مونهاااا ياااتم  الو و مكااار ل  فالكتلاااة تلاااااق هناااا  يااااا ةذا: الت ااامو  أو الحااالف -4
 .المعرفال أحد مع لتلااقا عدم  حال في ت منها

 Ruey-Kai Sheu  يانااال المكااار ل الباد قاااموا اتصااميم نظااام إللغاا : [5] خااروا آو .
توليااد و أي تاام اعتمااد هاال  التصااميم علاا  عمليااة ةلغاااد البيانااال المكاار ل علاا  مسااتو  الملااب

ا فااي نظااام الت اامو  المااودع ت مونااامفتااا  م تاامل للملااب و  و ففااي حااال تكاار ل Hadoop لاا



 وزعةنظم المرة في الت المكر لحذف البيانا  سة وتطوير طريقة معالجة تفرعيةدرا

 8 

د و وبالتااالي ح  ااك فعاليااة يبياارل فااي ةلغااايتم ت موناااعملية ت مو  الملب نفسا مرل أخر  ل  
والتاااي تح اااق و SHA2-512. يماااا اعتمااادوا علااا  خوا دمياااة ياناااال علااا  مساااتو  الملاااببلا

 .Hadoopفي ة سال البيانال م  الرهاد العمي  ةل  نظام ت مو   ا  يبير  ا  أمان

 :مشكلة البحث -2

 يمكاا  واألخاار   الت اامو  أجهاامل  عل  أو الحاسو  عل  هاوتنفيل فالالمل عمليال ة ا ل  أىناد
 غياار الرقميااة المسااتووال هاال   تااراكم ةا . الكبير الحرم  ذال المكر ل  للفاملا  م العديد جمع

 أ اد فااي وان فااا  الت اامو  مساااحة لاان ص الاارئي  الساابب يكااوا  أا يمكاا  فيهااا المرغااو 
. الصاالب ال اارص ماا هااا ومحو  مكاار ل لا الملفااالعاا   البحااث ةلاا  ا حتاا ن ولااللل. الحاسااو 

 ماااذاو  المكاار ل   الملفااال جميااع عاا  حااثالب باا ص أي علاا  السااه  ماا  سيكوا  ه  وولك 
 هاا    األةاا  طبااق نساا ة أيةااا   لديها التي الملفال هل   حول معلومال ةأي نالدي يك  لم  لو
ر الكاياا ةلاا  هاالا يحتااا  ألا  اآلخر   تلو واحد ملب ي  م  مكر ل  نس ة ع  االبحث  وم نس

 فييااا  يعرفاااوا أا فيراااب وحاساااو ال مسااات دمي عااا  خااااص اشاااك  تحااادىنا ةذا .مااا  الوقاااك
فوجااو  عااد  يبياار ماا  الملفااال  !وظااائفهم  علاا  المكر ل  الملفال ةل  الوةول يؤىر أا يمك 

تحديااد . قتااا  ة ااافيا  للبحااث عاا  ملااب معااي  و أخاال نظااام التشااغي  و أا المكاار ل يااؤ ي ةلاا  
و وعاااد  ةاااعوبة تحدياااد ماااا هاااي الملفاااال المكااار ل ال المتماياااد و اسااابب حرااام البيانااا و وبالتاااالي

 ق فعالة لح  هل  المشكلة.ائاد م  البحث ع  طر  و الهانمالنس  الموجو ل 

 :لبحثهدف ا -3
    ولااايك فاااي باارية ماااا ات اامو  ملااب يبيااار احراام  عاادل ا و مساات دمأو  عناادما يروااد مسااات دم 
5 Tera Byteواحاااد االنسااابة و   حاسااا هااا  مااا  الممكااا  ت ااامو  هااالا الملاااب علااا و  و  

ت ااامو  و عاادل أجااماد  لااب ةلااا الميم ةذا قمنااا ات ساا و النساابة لمساات دمي الشاااريةبو  للمساات دم  
هااا  مااا  الممكااا  الحفاااا  علااا  التنسااايق ااااي  و (Cluster اااو  )عن جاااماد فاااي أقساااام هااال  األ

التااي يانااك حااال   Hadoopنظااام  م  هنا أتااك فكاارل الت اامو  المااودع فااي أجماد هلا الملب  
م ي ساا ات المااودع Hadoopي ااوم نظااام  ةذمعالرتهااا. الكبياارل و  لمشااكلة ت اامو  البيانااال فعاااال  

و ا  واحااد ا  لكاا  يتعاماا  معهااا يينهااا ملفاا ت مونهااا فااي األجااماد الموجااو لو و لملااب ةلاا  أجااماد و ا
. يمااا الملااب ايكملااا بالتااالي يمكاا  ةجااراد عمليااال علاا  الكتلااة الواحاادل ماا  الملااب أو علاا و 
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مااا يااؤم  حمايااة و ألجهاامل الموجااو ل انس  ي  جمد م  الملب ىالث نس  في ا ي وم افترا يا  
وبالنتيراااة و عاااد  يبيااار مااا  البياناااال . لكااا  نحااا  اصاااد والحفاااا  عليهااااموجاااو ل ال ناااالالبيا

            م حراااااا . فلااااااو فر ااااااا  أا هاااااالا الملااااااب ذو اسااااااتغالل البيانااااااال المفياااااادل هااااااو الهاااااادف األهاااااام 
5 Tera Byte  1يحوي ملفال مكاار ل احراام حااوالي Tera Byte و أي يحااوي ملفااال غياار

ي ااوم اعمليااة النساا   Hadoopأا نظااام   عاا  و عو ااا    اامومفيدل تيخل فراغا  م  مساااحة الت
فعالياااة عالياااة ماااا  عاااا ةلااا  العمااا  الكتشااااف ت نياااال تعمااا  اسااارعة و و االحتيااااطي للبياناااال

فااي مةاامونا  للقيااام اهاالا البحااث الاالي يح ااق وجهنااا و األماار الااليلحاالف الملفااال المتكاار ل 
 :هيو و عدل  ا  أهداف

حااالف لوماااال الفروااادل و المع ت ااامو  عااا  طرواااقو  االساااتفا ل الكاملاااة مااا  مسااااحة الت ااام  -1
 المتكر ل.

 اللي يرتبط ا تباطا  موىوقا  امساحة الت مو . تحسي  أ اد النظام  -2

 .المعلومال م  قب  المست دم سرعة البحث ع  و هيكلتها سهولة ة ا ل الملفال و  -3

 :البرمجي Hadoopنظام  -4
 ت اامو  امطااا  المصااد  مفتااو  نااام ر ا وفه الةحمةو للبيانال ا  مرا ف Hadoop اسم  أةبح
 اماا  وComputer Clusters)) حواساايب ترمعااال فااي البيانااال م  يبيرل  لمرموعال مودع
 ال لااق  وا  والعماا و (Reliability) واالعتما يااة (Scalability) ةالتوسعي خاةية يعليا
 مااع الوياناا الب أنااواع جميااع ماا  يبياارل  ايانااال ت اامو  علاا  الم ااد ل  ولديااا .األجهاامل  فشاا  ماا 
 .  لها حدو  ال متمامنة وظائب مع التعام  عل  ال د ل 

 :هخصائص -1.4
 منها:عدل  صائص ا Hadoopيتميم 

 نااااحتر يلمااا ىاام  قليلااةو جهاامل أ أو واحااد جهاااد م  هدو  ترمع اناد يمكنل: قلي  الكلفة -1
 م النظاااا علااا  ذلااال ياااؤىر اأ  وا  خااار  أ جهااامل أ  اااافةة ناااايمكن كبااارأ ومعالراااة مسااااحة لااا ة
 .(التوسعية خاةية)

 ووكاار  جهااملواأل ماا  ا  يبياار  ا  عااد  يساات دم  Hadoop اأ امااا: ا  تل ائياا  علااالاأل معالرااة -2
 فااي جهاامل األ اعااض تعلاا  يتساابب فلاا  و(Replication) جهاامل األ هاال   فااي البيانااال نساا 
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 يانااك التااي البيانااال نساا  اتكرواار ا  تل ائياا  Hadoop سااي وم  جهاااد تعلاا  ذامفاا  العم و ي افة
 .ة(االعتما ي خاةية) المعل  درهااال

 جهمل يااا  تواجاادها ماااك أ فااي انالبيال امعالرة Hadoop ي وم : وع في تنفيل العمليالسر  -3
 فااي ذلاال ياا  ووااتم  فياااو الم منااة البيانااال امعالرااة الترمااع في  و حاس ي  ي وم و ةذ الترمع
 .واحد وقك

 :األساسيةته مكونا -2.4
 :و هما(2  )لشكا وم  مكوني  أساسيي  Hadoopيتكوا 

1- HDFS (Hadoop Distributed File System) لت اامو  ملفااال ينظااام : يساات دم 
   .مودعة ت مونية وعيةأ في البيانال

2- Map Reduce :البيانال معالرة في المتوادوة المعالرة تست دم  ارمرة اياة. 

 

 . دمتعدد العق  Hadoop عنقود: (2الشكل )
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 النظام المقترح: -5
 :ال اد م  التعروف االبرمريال المست دمةو وا دمية الم ترحةال   عو ابدد قب  ال

1- VMWare Workstation Pro :لة االفترا يةارنام  اآل. 

2- Linux : نظام تشغي  ةةدا Ubuntu 16.04. 

3- Hadoop 2.7.3. 
4- Java 8 Oracle : ة في يتااة البرام دمالمست البياة. 
التااي تكااوا و و Hadoopة في نظااام الرئيسلع دل يما  ا :افترا ي Namenode جهاد -5

 والمساااحة المااوفرل  متوفرل عل  جميع المعلومال المتعل ااة ااااألجهمل الفرعيااة يالمساااحة الكليااة
لت اااامو   Datanodeفااااي  يااااللل المواقااااع المتاحااااةو و امتاااادا   واساااام الملااااب الماااارا  ت مونااااا و 

 .البيانال فيها

 .البيانال فيها لتي يتم ت مو ع دل االيما  : افترا ي Datanode جهاد -6

 .دمية المتبعة في عملية ةلغاد البيانال المكر ل   اال و  (3الشك  ) بي ي

 
 .زمية المتبعة في عملية إلغاء البيانات المكررةر االخو : (3الشكل )

I-  الملااب التسلساالي هااو ملااب مبسااط ي ااوم : تحوو  ملب الصااو  ةلاا  ملااب تسلسااليمرحلة
و . فلااو قمنااا اعمليااة معالرااة لكاا  ةااو ل و قيمااة()مفتااا    أدوا علاا  بااكل ات اامو  البيانااا

يحاا  هاال  المشااكلة عاا   يو فااالملب التسلساالطااووال   فللل سيستغر  وقتااا  و التي تعتبر يملبو 
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 ,مفتااا )ياا  ةااو ل تمااا  علاا  بااك  و و ت مو  جميع الصو  في ملب تسلساالي واحااد طروق
البيانااااال الانائيااااة  الصااااو ل(تااااو  )مح ك تشاااا و والقيمااااة . يشااااك  المفتااااا  اساااام الصااااو ل قيمااااة(
لتوليااااد  Mapreduceطة اساااا ساااايتم ت ساااايم الملااااب المتسلساااا  او و عنااااد المعالرااااة .للصااااو ل 

 .المفتا  الم تمل لك  ةو ل 

II- ت ااامو  الملاااب التسلسااالي فاااي نظاااام الت ااامو  الماااودع لاااة مرحHDFSK   والااالي يشاااغ
 .Hadoopمساحة أق  م  ت مو  الصو  في نظام 

III- لاااااةمرح map: تلبياااااق خوا دمياااااة  ياااااتم فاااااي هااااال  المرحلاااااةMD5   إليراااااا  المفتاااااا
 .الم تمل

. البيانااال قواعاادو  التشااغي  أنظمااة فااي الماارو  يلمااال تشاافير فااي ال وا دميااة هاال   تساات دم 
 التشااافير نتيراااة طرواااق عااا  ةذ وال وا دمياااة هااال   ااتكاااا  أسااابا  أهااام  مااا  المصاااداقية تعتبااار

 مبااادأ ي اااوم    خاطااااة أم  ةاااحيحة المسااات بلة للبيانااااا هااا  نعااارف ال وا دمياااة هااال   ااسااات دام 
 الااول اختاامال مفتااا  توليااداااك و  512اسااتقبال ايانااال احراام  علاا  ال وا دميااة هاال   عماا 
 مفتااا  اتوليااد ي ااوم  المساات ب  قباا  ماا  الرسااالة اسااتقبال عناادو  الرسااالة مااع يرساا  واااك 128
 .ةحيحة ياناللبا تكوا  عندهاااو المفتاح تلااق فمذاو نفسها للرسالة اختمال

 .MD5لية عم  خوا دمية آم لط ( 4يو ح الشك  )
 MD5دمياااة ا  فاااي حاااال يااااا حرااام البياناااال المااارا  تلبياااق خو : ة اااافة اتاااال الحشاااو -1

حتااا  يصااابح طاااول الرساااالة و عااادل يةااافا  ايتباااع  1ياااتم ة اااافة و ااااك 512عليهاااا أقااا  مااا  
 .اك 64 ااك ا 512  ق  مأي أو اك 448 ال ا  مساوو

اااك التااي تشااك  المرتبااة الاادنيا ماا   64 اةلحااا  طااول الرسااالة ااا : الرسااالة ولةلحااا  طاا  -2
 .اك 512الرسالة األةلية حت  يصبح طول الرسالة 

 ياا  طااول( four-word buffer) يلمااال 4 الااولتعروااف : MD5تهياااة حافظااال  -3
 :تيةاآل االقيم  مسب  ا ت عّرف اكو 32 منها واحدل 
(A: 01 23 45 67و )(B: 89 ab cd ef)و ((C: fe dc ba 98و(D: 76 54 32)  

و تشااك  يلمااال العلبااة اااك 128علااب حراام ياا  علبااة  بااع  ت ساايم الرسااالة ةلاا  أ :التنفياال -4
ىاام  وهكاالا.و يلمااال العلبااة الاانيااة يلمااال المرحلااة الاانيااةو و األولاا  يلمااال المرحلااة األولاا 
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 32ي  يلمة عبا ل عاا  و يلمال 3م   نا  ي  منها مدخال  مكو   وال مساعدل تيخل 4ن عّرف 
 :ا  اك أية 32نة م  اكو وت  ر  يلمة واحدل مكو 

(X,Y,Z) = XY v not(X) Z)F 
G(X,Y,Z) = XZ v Y not(Z) 

H(X,Y,Z) = X xor Y xor (Z) 
I(X,Y,Z) = Y xor (X v not(Z)) 

 
 .MD5لية عمل خوارزمية آمخطط : (4الشكل )

 .اك 128الول ل حصول عل  المفتا  الم تم ال :توليد ال ر  -5

و map علاا  البيانااال الانائيااة للصااو ل فااي مرحلااة MD5ساايتم تلبيااق خوا دميااة و بالتاااليو 
و حيااث المفتااا  يمااا  المفتااا  الم تاامل المولااد مرموعااة ماا  القاايم  mapووكوا خاار  مرحلااة 
 و والقيمة تما  اسم الصو ل.MD5ع  طروق خوا دمية 

IV-  مرحلاااةReduce :  لمرحلاااةا خااار  المرحلاااةهااال  تسااات ب map   وتلاااااق المفتاااا  لكااا
و MD5الااالي يماااا  المفتاااا  الم تااامل مااا  و و فاااي حاااال وجاااو  تلاااااق فاااي المفتاااا . قااايم ال
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بالتاااالي يوجااااد تكااارا  اااااي  الصاااو و وماااا  ىاااام سااايتم نساااا ة واحااادل ماااا  الصاااو  فااااي نظااااام و 
Hadoop تااا  حفااا مف و يااتم أيةااا  الحصول عل  الصااو  الفرواادل بالنتيرة و و وتراه  البقية

و ففاااي حالاااة ت ااامو  ةاااو  أخااار  فاااي نظاااام Bucketsفاااي    الصاااو  الفروااادل مال لكااا ختااا اال
 .يتم م ا نتها مع المفاتيح الم منة للتيكد م  التكرا و الت مو 

 .Map Reduceلية عم  آم لط ( 5يبي  الشك  )

 

 . Map Reduceلية عمل آمخطط : (5الشكل )

 ومناقشتها: النتائج -6
و  ماا  ةاايغة ةلغاااد البيانااال المتكاار ل علاا  ملااب ةاا عمليااة ق يتةم  النظام الم تر  تلبياا 

jpeg  م  ىم الحصول عل  الصو  الفرودل و و يحوي نس ة متكر ل ع  ي  ةو ل. 
بااا  تلبياااق عملياااة ةلغااااد البياناااال ق Linuxالملاااب الم اااما فاااي نظاااام ( 6يظهااار الشاااك  )

 .المكر ل 
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اعاااااد تلبياااااق  .ل ةاااااو  مااااا  اينهاااااا الصاااااو  المكااااار   9كماااااا نالحاااااا أا هااااالا الملاااااب يحاااااوي 
 .(7)المبي  في الشك   ال وا دمية المتبعة نحص  عل  الملب

 .هنا  ىالث ةو  فرودل ف طو وبالتالي
و وبعااد عمليااة ةدالااة الملفااال KB 286: ةا حراام الملااب قباا  عمليااة ةلغاااد البيانااال المكاار ل 

 .KB 92 :هو المتكر ل 

 
 .بيانات المكررةإلغاء ال يةبل تطبيق عملق Linuxالملف المخزن في نظام : (6الشكل )

 
 . بيانات المكررةتطبيق عملية إلغاء ال بعد Linuxالملف المخزن في نظام : (7الشكل )

فاااي احاهماااا عااا  ت نياااال الةاااغط  Amarasinghe و Kodituwakkuالباحاااااا  تلااار  
 .(1) اللي يعل  االعالقةالةغط  هو معدلو و أهم البا امترال عل 

(1) 
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ذلاال لحسااا  و و حرمهااا قباا  عمليااة الةااغطو  رم الملفال اعد  ااغلهاح أي هو النسبة اي 
لااو قمنااا اعمليااة  ااغط للملااب الاالي و وبالتااالي .فعاليااة عمليااة الةااغط فااي تحسااي  الت اامو 

أي يكااوا معاادل و KB 277: وي عل  البيانال المكر ل ساايكوا حراام الملااب المةااغو تيح
 :وفق اآلتي الةغط

 
و بالم ا نااة مااع ذلاالو  الصفر يلما  ل عل  فعاليااة أكباار.  م يلما ياا معدل الةغط قروبا  و 

 :وفق اآلتييمك  حسا  معدل ةلغاد البيانال المكر ل 

 
وبالتااالي و أي أا معام  ةلغاد البيانال المكر ل للنموذ  الم تاار  أفةاا  ماا  معاماا  الةااغط

 .توفير مساحة ت مونية أكبر

 (.2)وفيرها االعالقة ت النسبة الماووة للمساحة الت مونية التي تم  حسبت  
(2) 

 
وفااق  يمكاا  حسااا  المساااحة الت مونيااة التااي تاام توفيرهااا عاا  طروااق  ااغط الملاابو بالتاااليو 

 :اآلتي

 

 وهي نسبة ةغيرل.
  ااسااااات دام ت نياااااة ةلغااااااد البياناااااال المكااااار ل فاااااما المسااااااحة الت مونياااااة التاااااي توفيرهاااااا تعلااااا  

 (.3)االعالقة 

(3) 
 

 وبالتالي:
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ماااا  ت نيااااة  فااااي تاااوفير مساااااحة ت مونيااااة لهاااا فعاليااااة أكباااارلت نيااااة الم ترحااااة ا هااالا يعنااااي أاو 
 الةغط.

فعالياااة يااا  مااا  ت نيتاااي الةاااغط وت نياااة ةلغااااد البياناااال المكااار ل م لاااط  (8يباااي  الشاااك  )
. و والفاااة الاانيااة الت نيااة الم ترحااةحيااث تمااا  الفاااة األولاا  تلبيااق ت نيااة الةااغطو الم ترحااة

السلساالة الاانيااة و و نيااةحة الت مونيااة التااي تاام توفيرهااا حسااب ياا  ت ساتما  الم السلسلة األول 
 .معام  ةلغاد البيانال المكر ل الةغط و  لتما  معد

 
 . فعالية كل من تقنيتي الضغط وتقنية إلغاء البيانات المكررة المقترحةمخطط : (8الشكل )

يااة ملفااما عو Kailas Devadkar و Supriya Milind Moreحسااب   اسااة الباحااااا 
انااال علاا  مسااتو  الكتاا  اعااد ت ساايم الملااب ةلاا  يتاا  احراام ىااااك أو متغياار ذال ةلغاااد البي

ألا عمليااة البحااث عاا  التكاارا  سااتكوا و فعالية أكبر م  ةلغاد البيانال عل  مستو  الملااب
ففااي حالااة ةلغاااد التكاارا  علاا  مسااتو  الملااب  وأوسع  لكنها تتللااب وقتااا  أكباار فااي المعالرااة

بالتااالي فااي حااال ةعااا ل و و أسااا  مفتااا  الترمئااة لكاا  ملااب    ملفااي  علاا اااية لم ا ناا ساايتم ا
انااال قليلااة لك  االختالف في ايو و ت مو  ملب يحوي ايانال يايرل متلاا ة مع ملب م ما 

و تااتم علاا  مسااتو  الملااب ألا الملاا ااة فااي عمليااة ةلغاااد التكاارا و سوف يتم ت اامو  الملاابف
وف يااتم الملاا ااة اااي  الملفااال علاا    الكتاا  فساا سااتو م ا علاا و أماا أي الملاا ااة اااي  الملفااال
قمنااا امدالااة التكاارا  و فااي نموذجنااا الم تاار لكاا  عمليااة الملاا ااة و . أسا  أجماد هاال  الملفااال
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  أسااا  ياماا  البيانااال فااي و أي علاا (علاا  مسااتو  البيانااال الانائيااة )علاا  مسااتو  البايااك
لكاا  و و   الساااا تي كاارا  ماا  الت نيتاايلتا فعاليااة أكباار فااي ةدالااةو أي هاال  الت نيااة ذال الملااب

 عل  حسا  الموا ل في وقك التنفيل.

 .عل  مستو  الملب المتكر ل  ييفية ةدالة البيانال (9) الشك  يظهر

 
 . على مستوى الملف المتكررة كيفية إزالة البيانات: (9الشكل )

 .الكت مستو   ل عل فية ةدالة البيانال المتكر  يي( 10) الشك يعر  

 
 . كتلمستوى ال ة علىفية إزالة البيانات المتكرر كي: (10شكل )ال

 .بايكالمستو   ل عل فية ةدالة البيانال المتكر  يي( 11) الشك  بي ي

 
 . مستوى البايت ة علىفية إزالة البيانات المتكرر كي: (11الشكل )

أا ةلغاااد ذ و ةيمااا عاارف الباحااااا عمليااة ةلغاااد البيانااال المكاار ل ااالعتمااا  علاا  الموقااع -
الرهااااد المسااات دم( لاااا فعالياااة أقااا  مااا  ةلغااااد التكااارا  عناااد البياناااال المكااار ل عناااد المصد )
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و ةذ قد ي وم المست دم امعالرة الملب إلدالااة التكاارا  ىاام ت مونااا فااي نظااام (HDFSالهدف )
Hadoop ماارل أخاار  أو ايانااال منااا فااي نظااام  انفساا الملااب   قااد ي ااوم الملااب ات اامو  و لكاا
Hadoopلتاااااالي سااااايتم ت موناااااا ألا عملياااااة ةلغااااااد البياناااااال المكااااار ل تاااااتم مااااا  جهاااااة باو  و
ةيرااياااال هااال  الت نياااة أنهاااا ت لااا  مااا  عااار  النلاااا  التااار  ي ألنهاااا  لكااا  مااا و  والمسااات دم 

. أمااااا ةدالاااة البياناااال المكاااار ل Hadoop ةلااا  نظاااام ت ااامو تحااالف البياناااال قبااا  اإل سااااال 
ر فااي ةلغاااد التكاارا  علاا  حسااا  الموااا ل فااي كباا ااالسااتنا  ةلاا  الرهاااد الهاادف لهااا فعاليااة أ

 .البيانال المرسلة م  المست دم 

ةلغاااد ىاام تلبيااق ت نيااة  وHadoopفااي نظااام  لاام ن اام ات اامو  الملاابو ر نااا الم تاا فااي نموذج
الاالي و و   ذلاال. ةنمااا قمنااا اتحوواا  الملااب ةلاا  ملااب تسلسااليو وال العكاا  ماا البيانال المكر ل 
بالتاااالي حصااالنا و و HDFSمو  الملاااب التسلساالي فاااي ت ااا أقااا  مااا  الملااب ىااام  يشااغ  حرماااا  

 الرهاااد الهاادفألا ةلغاااد التكاارا  يااتم ماا  قباا  و لية عاليةفعاعل  ايانال أق  في اإل سال و 
(Hadoop). 
ماا  حيااث   وخاار آو  Ruey-Kai Sheuاالم ا نااة مااع النمااوذ  المصاامم ماا  قباا  الباحااث  -

ةدالااة البيانااال المكاار ل ااالسااتنا  علاا  ل يااللو  ال وا دميااة المتبعااة فااي توليااد مفتااا  الترمئااة
 (.2) الردول يما فيو مستو  الت ليع

 
 .مقارنة النتائج: (2) لجدولا

أقاا  فعالياااة فااي ةلغااااد التكاارا  مااا   مسااتو  الملااابعلااا  و فاااما الت ليااع كمااا ذيرنااا •
 تنفيل.الت ليع عل  مستو  البايك )البيانال( لك  أسرع في ال

و أماااااا خوا دمياااااة ااااااك 512ترمئاااااة احرااااام  ا تولاااااد مفتااااا  SHA2-512دمياااااة   اخو  •
MD5  بالتالي فااما خوا دميااة و و اك 128تولد مفتا  ترمئة احرمSHA2-512 

يساار مفتااا  التشاافير فااي حااال ة سااال  يكااوا ماا  الصااعب جاادا  ةذ  وذال أماا أكباار
تولياااد المفتاااا  فاااي عملياااة  لكنهاااا أسااارع أقااا  أماناااا   MD5و أماااا خوا دمياااة البياناااال
 .الم تمل
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 الااتحكم فااي ارمرااة نظامااا يلعااب  و ا  و  Hadoopأا تصميم نظااام ل  ة  اإلبا ل م ال اد -
اشااك   Hadoopفااما تابيااك نظااام و يمااا هااو معااروف. معالرااة البيانااالفي الت اامو  و  كبيرا  
 اااياعها أو  و وذلااال مااا  أجااا  الحفاااا  علااا  البياناااال فاااي حاااالياااوفر تكرا واااة البياناااال آلااي

فااي حااال تاام و و HDFSالملااب الاالي يااتم ت مونااا فااي   و ةذ ي وم امنشاد ىالث نس  محلفها
لكاا  ت تلااب و و النساا  ي ااوم امعااا ل النساا  حتاا  يكتماا  عااد  النساا  ةلاا  ىالىااة  حاادةف ااداا 

في ظاا  البحااث فااي مرااال ةلغاااد و  .خرخر أو م  مست دم آللنظام م  مبرم  آلمتللبال ا
و يعتباااار النساااا  ا كاااار ل للحصااااول علاااا  أكباااار فعاليااااة ممكنااااة فااااي ةلغاااااد التكاااار البيانااااال الم

فااي و ألنااا و خاةااة أنااا يااتم النساا  الاالىااي للبيانااالو و الساالبيال  حاادمانااال ياالحتياااطي للبي
م  ىم ة سال البيانااال ةلاا  و  Hadoopقب  الت مو  في نظام هل  الحالة عند ةلغاد التكرا  

HDFS ا فااي هاالا البحااث تهياااة نظااام م  هلا المنحاا  اتبعناا و و تتكر  البيانالسHadoop 
بالتااالي و و ماا  البيانااال ف ااط و أي ساايكوا هنااا  نساا ة واحاادل وم االنساا  ماارل واحاادل ف ااطي اا ل

 .عملية ةلغاد البيانال المكر ل و البيانال  تح يق موادنة اي  النس  االحتياطي لتيمي  حماية

 :واآلفاق المستقبليةالخاتمة  -7
الخاااتالف يكااوا فاااي ا ةال أاو عاادل مراحااا  أساسااية اةا عمليااة ةلغاااد البياناااال المكاار ل تماار 

 علاا  ال ائمااة MD5 ت نيااة ت ااديم  تاام  والبحااث اهاال فااي. منهااا ياا  مرحلااة فااي اللرو ااة المتبعااة
لتاااوفير المسااااحة  Hadoopنظاااام  فاااي المكااار ل  البياناااال إللغاااادا هااا وتلبي  البياناااال ترمئاااة

ة لياا التااي تح ااق يفااادل عاو و . يما تم تلبيق عملية ةدالة التكرا  عل  مستو  البايكالت مونية
  . يمكاا  أا تتةاامو للحصااول علاا  البيانااال الفرواادل حاالفهاشااب عاا  البيانااال المكاار ل و كاال

ناااد أنظمااة لتح يااق موادنااة أكباار اااي  عمليااة الكشااب عاا  التكاارا  ماا  األاحاااث المساات بلية ا
ذلاال اهاادف الوةااول ةلاا  ساارعة أكباار إليرااا  البيانااال المكاار ل و و الهاادفجانااب المصااد  و 

و يما ن تر  است دام خوا دميااال أخاار  إليرااا  ملية حلف التكرا ع  وا التيىير عل  سرعة
 ة عالية في توليد المفتا  الم تمل.سرعو  ا  يبير  ا  العناةر المتلاا ة متةمنة أمان
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Abstract 

Big data is a large collection of complex data collected from 

different sources. This complexity comes from the fact that the 

data comes from different sources and in large quantity. The larger 

the volume and complexity of the data, the less the efficiency of 

regular database management tools or traditional data processing 

applications in processing these data and less performance. The 

Hadoop system is an open-source system that not only supports 

parallel in data processing, but also has a distributed storage 

feature that enables us to store a large file on multiple computers 

and process file data distributed on the nodes as a single file. With 

the increasing amount of data day by day, it is better to keep little 

or even less data if it is useless to save storage space and increase 

data processing speed. In this research we present a new technique 

for removing redundant images from a wide range of images and 

preserving unique data in the storage system. MD5 based on data 

fragmentation and its application for deduplication in the Hadoop 

system was used to provide storage space. The byte-by-repeat 

removal process, which is highly efficient in detecting and deleting 

duplicate data, has been applied to obtain unique data. 

Key-words: Big Data, Distributed Processing, Parallel Storage, 

MD5 Algorithm, Deduplication Data Cancelling, Hadoop. 


