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 داده هاي عظيم به مﺠموعه داده هاي بسيار بزرگ و پيچيده اشاره دارد كه با
استفاده از روش هاي سنتي فناوري اطﻼعات و ابزارهاي سﺨت افزاري و نرم
افزاري موجود در آن نمي توانند در زمان معقولي درك ،گردآوري ،مديريت و
پردازش شوند.
 داده هاي عظيم روش ها و فناوري هاي نويني را جﻬت جمﻊ آوري ،ذخيره و
آناليز داده هاي غير ساخت يافته به صورت مقياس پذير معرفي مي كند.
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 مديريت داده ها در Big Data
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 به منظور استﺨراج اطﻼعات ،كشف دانش و در نﻬايت تصميم گيري در خصوص
مساﺋﻞ مﺨتلف كاربردي نياز است كه داده ها به صورت صحيح مديريت شوند.
مديريت داده ها عموما شامﻞ  ٥فعاليت اصلي ميباشد.
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 ﺣﺠم داده ) :(Volumeﺣﺠم داده ها به صورت نمايي در ﺣال رشد مي باشد.
منابﻊ مﺨتلفي نظير شبكه هاي اجتماعي ،جريان هاي صوتي ،ﻻگ سرورهاي وب،
جريان هاي ترافيك ،تراكنش هاي بانكي ،تصاوير ماهواره اي ،محتواي صفحات
وب ،اسناد دولتي و  ...وجود دارد كه ﺣﺠم داده بسيار زيادي توليد مي كنند.
 تنوع ) :(Varietyانواع داده از منابﻊ متفاوتي توليد مي شوند .تنوع در نوع داده
بسيار زياد مي باشد كه در نتيﺠه ساختارهاي داده اي بسيار زيادي وجود دارد.
مﺜﻼ در وب ،افراد از نرم افزارها و مرورگرهاي مﺨتلفي براي ارسال اطﻼعات
استفاده مي كنند .بسياري از اطﻼعات مستقيما از انسان دريافت مي شود و
بنابراين وجود خﻄا اجتناب ناپذير است .اين تنوع سبﺐ ميشود جامعيت داده
تحت تاثير قرار بگيرد .زيرا هرﭼه تنوع بيشتري وجود داشته باشد ،اﺣتمال بروز
خﻄاي بيشتري نيز وجود خواهد داشت .داده ها مي توانند ،structured
 unstructuredيا  semi structuredباشند.
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 نرخ توليد ) :(Velocityداده ها از طريق برنامه هاي كاربردي و سنسورهاي
بسيار زيادي كه در محيط وجود دارند با سرعت بسيار زياد و به صورت
بﻼدرنگ توليد مي شوند .بسياري از كاربردها نياز دارند به محﺾ ورود داده به
درخواست كاربر پاسﺦ دهند .ممكن است در برخي موارد نتوانيم به اندازه كافي
صبر كنيم تا مﺜﻼ يك گزارش در سيستم براي مدت طوﻻني پردازش شود.
سرعت توليد داده ،سرعت پردازش داده و سرعت نمايش داده ها مﻄرح است.
 ارزش) :(Valueﭼگونه داده مفيد را استﺨراج كنيم .اين موضوع دﻻلت بر اين
دارد كه از نظر اطﻼعاتي براي تصميم گيري ﭼقدر داده ﺣاﺋز ارزش است .بعبارت
ديگر آيا هزينه اي كه براي نگﻬداري داده و پردازش آنﻬا مي شود ،ارزش آن را
از نظر تصميم گيري دارد يا نه .معموﻻ داده ها ميتوانند در ﻻيه هاي مﺨتلف
جابﺠا شوند .ﻻيه هاي باﻻتر به معناي ارزش بيشتر داده مي باشند .بنابراين برخي
از سازمانﻬا ميتوانند هزينه باﻻي نگﻬداري مربوط به ﻻيه هاي باﻻتر را قبول كنند.
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 صحت) :(Veracityبا توجه به اينكه داده ها از منابﻊ مﺨتلف دريافت مي شوند،
ممكن است نتوان به همه آنﻬا اعتماد كرد.
 مﺜﻼ در يك شبكه اجتماعي ممكن است نظرهاي زيادي در خصوص يك موضوع
خاص اراﺋه شود .اما اينكه آيا همه آنﻬا صحيح و قابﻞ اطمينان هستند ،موضوعي
است كه نميتوان به سادگي از كنار آن در ﺣﺠم بسيار زيادي از اطﻼعات گذشت.
البته بعضي از تحقيقات اين ﭼالش را به معناي ﺣفﻆ همه مشﺨصه هاي داده اصلي
بيان كرده اند كه بايد ﺣفﻆ شود تا بتوان كيفيت و صحت داده را تضمين كرد.
البته تعريف دوم در مولدهاي كﻼن داده صدق ميكند تا بتوان داده اي توليد كرد
كه نشان دهنده ويژگي هاي داده اصلي باشد.
 گاهي بعضي داده ها ناسازگار با بقيه داده ها هستند.
 اعتبار) :(Validityبا فرض اينكه ديتا صحيح باشد ،ممكن است براي برخي
كاربردها مناسﺐ نباشد يا به عبارت ديگر از اعتبار كافي براي استفاده در برخي از
كاربردها برخوردار نباشد.
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 نوسان) :(Volatilityسرعت تغيير ارزش داده هاي مﺨتلف در طول زمان ميتواند
متفاوت باشد .در يك سيستم معمولي تﺠارت الكترونيك ،سرعت نوسان داده ها
زياد نيست و ممكن است داده هاي موجود مﺜﻼ براي يك سال ارزش خود را
ﺣفﻆ كنند ،اما در كاربردهايي نظير تحليﻞ ارز و بورس ،داده با نوسان زيادي
مواجه هستند و داده ها به سرعت ارزش خود را از دست مي دهند و مقادير
جديدي به خود مي گيرند .اگرﭼه نگﻬداري اطﻼعات در زمان طوﻻني به منظور
تحليﻞ تغييرات و نوسان داده ها ﺣاﺋز اهميت است .افزايش دوره نگﻬداري
اطﻼعات ،مسلما هزينه هاي پياده سازي زيادي را دربر خواهد داشت كه بايد در
نظر گرفته شود.
 نمايش) :(Visualizationيكي از كارهاي مشكﻞ در ﺣوزه كﻼن داده ،نمايش
اطﻼعات است .اينكه كاري كنيم كه ﺣﺠم عظيم اطﻼعات با ارتباطات پيچيده ،به
خوبي قابﻞ فﻬم و قابﻞ مﻄالعه باشد از طريق روش هاي تحليلي و بصري سازي
مناسﺐ اطﻼعات امكان پذيري است.
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 تحليﻞ داده هاي ﺣﺠيم ،داده هاي بزرگ و متفاوت را بررسي مي كند تا الگوهاي
پنﻬان ،وابستگي ها و ساير مفاهيم را آشكار كند.
 تحليﻞ روي داده هاي عظيم و تصميم گيري بر اساس آن
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 مراﺣﻞ تﺠزيه و تحليﻞ Big Data
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 انواع تﺠزيه و تحليﻞ Big Data
 -١تﺠزيه و تحليﻞ توصيفي )(Descriptive Analytics
 بر اساس داده ورودي ﭼه اتفاقي در ﺣال رخ دادن استNETFLIX, ) .
(Google Analytics Tool
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 انواع تﺠزيه و تحليﻞ Big Data
 -٢تﺠزيه و تحليﻞ پيشگويانه )(Predictive Analytics
 ممكن است در آينده ﭼه اتفاقي رخ بدهد(Southwest Airlines analyses) .
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 انواع تﺠزيه و تحليﻞ Big Data
 -٣تﺠزيه و تحليﻞ دستورالعملي )(Prescriptive Analytics
 ﭼه عملي بايد انتﺨاب شود(Google self-driving car) .
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Big Data  انواع تﺠزيه و تحليﻞ
(Diagnostic Analytics)  تﺠزيه و تحليﻞ شناختي-٤
(Social media marketing) . ﭼرا اتفاق افتاد
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 مشكﻼت Big Data

 نگﻬداري مﺠموعه داده هاي ﺣﺠيم كه به صورت نمايي در ﺣال رشد هستند.
 داده هايي كه طي دو سال قبﻞ توليد شده اند بيشتر از كﻞ داده هايي است
كه قبﻞ از آن توليد شده اند.
 تا سال  ،٢٠٢٠كﻞ داده هاي ديﺠيتال تقريبا  ٤٤زتابايت خواهد شد.
 تا سال  ،٢٠٢٠در هر ثانيه براي هر شﺨﺺ ﺣدود  ١.٧مگابايت اطﻼعات
توليد مي شود.
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 مشكﻼت Big Data

 پردازش داده هايي با ساختار پيچيده
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 مشكﻼت Big Data

 پردازش سريعتر داده.
رساندن ﺣﺠم بسيار زيادي داده به واﺣد محاسبه تبديﻞ به
گلوگاه مي شود

داده بسيار سريعتر از سرعت نوشتن/خواندن ديسك رشد مي كند
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 راه ﺣﻞ مشكﻼت Big Data
Hadoop 
هادوپ ﭼارﭼوبي است كه به ما جازه مي دهد مﺠموعه داده هاي بزرگ را به روش
موازي و توزيﻊ شده ذخيره و پردازش كنيم.

 Hadoop را مي توان به يك سيستم عامﻞ تشبيه كرد كه طراﺣي شده تا بتواند
ﺣﺠم زيادي از داده ها را بر روي ماشين هاي مﺨتلف پردازش و مديريت كند.
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Hadoop Distributed File System 
 HDFSسﻄحي از انتزاع را روي منابﻊ ايﺠاد مي كند بﻄوري كه مي توانيم تمام
 HDFSرا به عنوان يك واﺣد يكپارﭼه ببينيم.
 HDFS دو جزء پايه دارد NameNode :و DataNode
 NameNode نود اصلي است كه
شامﻞ متا داده درباره داده اي است
كه ذخيره شده است.
 داده در  DataNodeذخيره
مي شودكه سﺨت افزاري مناسﺐ در
محيط توزيﻊ شده است.
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 مشكﻞ نگﻬداري مﺠموعه داده هاي ﺣﺠيم كه به صورت نمايي در ﺣال رشد
هستند.
 راه ﺣﻞHDFS :
 واﺣد ذخيره هادوپ
 كه يك سيستم فايﻞ توزيﻊ شده
است
 فايﻞ ها )داده هاي ورودي( را به
واﺣدهاي كوﭼكتري تقسيم كرده و
در كﻼستر ذخيره مي كند.
 مﻄابق با هر نيازي مقياس پذير
است.
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 مشكﻞ نگﻬداري داده هاي متفاوت )داده هايي با ساختار پيچيده(
 راه ﺣﻞHDFS :
 اجازه ذخيره هر نوع داده )از قبيﻞ
،structured
semi ،unstructured
 (structuredرا مي دهد.
WORM(Write Once
 از
) Read Manyتبعيت مي كند.

 هنگام ريﺨتن داده ارزيابي شما
) (Schemaانﺠام نميگيرد.
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 مشكﻞ پردازش سريعتر داده
 راه ﺣﻞHadoop MapReduce :
 امكان پردازش موازي داده موجود در  HDFSرا فراهم مي كند.

 اجازه پردازش محلي داده را ميدهد ،براي مﺜال هر نود با بﺨشي از داده كه
در آن ذخيره شده است كار مي كند.
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 Hadoop ﭼيست؟
 Apache Hadoop يك ﭼارﭼوب نرم افزاري  open sourceاست كه براي
توسعه برنامه هاي كاربردي پردازش داده ها كه در محيط محاسباتي توزيﻊ شده
اجرا مي شوند ،استفاده مي شود.
 برنامه هاي كاربردي ساخته شده با استفاده از  HADOOPبر روي مﺠموعه
داده هاي بزرگ توزيﻊ شده بر روي خوشه هاي رايانه هاي رايج اجرا مي شود.
 اين رايانه ها ،رايانه هاي ارزان قيمت و به طور گسترده اي در دسترس هستند.
 اينﻬا عمدتا براي دستيابي به قدرت محاسباتي بيشتر با هزينه كم مفيد هستند.

Big Data

Hadoop

 مشابه داده هايي كه در سيستم فايﻞ محلي سيستم كامپيوتري شﺨصي ،در
 ،Hadoopداده ها در يك سيستم فايﻞ توزيﻊ شده قرار مي گيرد كه سيستم
فايﻞ توزيﻊ شده  Hadoopناميده مي شود.
 مدل پردازش بر اساس مفﻬوم  Data Localityاست كه منﻄق محاسباتي به
گره هاي خوشه اي )سرور( ﺣاوي داده ها ارسال مي شود.
 اين منﻄق محاسباتي يك نسﺨه كامپايﻞ شده از برنامه اي است كه در زباني
سﻄح باﻻ مانند جاوا نوشته شده است.
 اين برنامه داده هاي ذخيره شده در  Hadoop HDFSرا پردازش مي كند.
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Hadoop

 Apache Hadoop شامﻞ دو زير پروژه است:
 MapReduce :Hadoop MapReduce يك مدل محاسباتي و ﭼارﭼوب نرم
افزاري براي نوشتن برنامه هايي است كه در  Hadoopاجرا مي شوند .اين برنامه
هاي  MapReduceقادر به پردازش داده هاي بيشمار به صورت موازي در
خوشه هاي بزرگ گره هاي محاسباتي هستند.
 HDFS :HDFS (Hadoop File System Distributed) مسئول بﺨش
ذخيره سازي برنامه هاي  Hadoopاست .برنامه هاي  MapReduceاز داده
هاي  HDFSاستفاده مي كنند HDFS .ﭼندين كپي از بلوك هاي داده ايﺠاد
مي كند و آنﻬا را در گره هاي محاسباتي يك خوشه توزيﻊ مي كند .اين توزيﻊ
محاسبات قابﻞ اعتماد و بسيار سريﻊ را مﻬيا مي كند.
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 گرﭼه  Hadoopبه خاطر  MapReduceو سيستم فايﻞ توزيﻊ شده آن -
 HDFSشناخته شده است ،اين اصﻄﻼح براي خانواده اي از پروژه هاي مرتبط
استفاده مي شود كه زير مﺠموعه محاسبات توزيﻊ شده و پردازش داده ها در
مقياس بزرگ قرار مي گيرند .ساير پروژه هاي اصلي مربوط به  Hadoopدر
 Apacheعبارتند از:


Hive

Hbase 
Mahout 
Sqoop 


Flume

ZooKeeper 

Hadoop
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معماري سطح باﻻي
Hadoop
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 معماري Hadoop
 Hadoop داراي معماري  Master-Slaveبراي ذخيره داده ها و پردازش
توزيﻊ شده داده ها با استفاده از روش  MapReduceو  HDFSاست.
:NameNode 


 NameNodeنماياننده فايلﻬا و دايركتوريﻬاي مورد استفاده در فضاي نام است.

:DataNode 
 DataNode به شما كمك مي كند تا وضعيت يك گره  HDFSرا مديريت
كنيد و به شما اجازه مي دهد با بﻼك ها ارتباط برقرار كنيد.
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 معماري Hadoop
:MasterNode 
 گره اصلي ) (MasterNodeاجازه مي دهد تا پردازش موازي داده ها را با استفاده
از  Hadoop MapReduceاجرا كنيد.
:Slave node 
 گره هاي  slaveماشين هاي ديگري در خوشه  Hadoopهستند كه به شما
امكان مي دهند داده ها را براي انﺠام محاسبات پيچيده ذخيره كنيد .عﻼوه بر
اين ،همه گره هاي  slaveبا Task Trackerو  DataNodeهمراه هستند .اين
به شما اجازه مي دهد تا فرآيندها را به ترتيﺐ با  NameNodeو Job
 Trackerهماهنگ كنيد.
 در  ،Hadoopسيستم  masterيا  slaveمي تواند بصورت  cloudو يا on-
 premiseتنظيم شود.
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 معماري Hadoop
 هر  Master Nodeاز دو بﺨش بنامﻬاي  Name Nodeو Job Tracker
تشكيﻞ شده است ،Name Node .وظيفه نظارت و هماهنگي بر نحوه ذخيره
كردن داده ها ) (HDFSو  Job Trackerنيز وظيفه تعيين نحوه اجراي پردازش
موازي بر روي يك مﺠموعه داده با استفاده از دستورات  MapReduceرا بر
عﻬده دارد .سيستمﻬايي كه درنقش  Slave Nodeدر شبكه هادوپ تعريف
ميشوند ،اكﺜريت كامپيوترهاي شبكه هادوپ را تشكيﻞ داده ،وظيفه اجراي اصلي
دستورات ذخيره سازي و پردازشﻬاي موازي بر عﻬده آنﻬا گذاشته شده است.
 هر  Slave Nodeاز دو بﺨش بنامﻬاي  Data Nodeو Task Tracker
تشكيﻞ خواهد شد كه اطﻼعات و دستورها را از سيستمﻬاي گروه Master
 Nodeدريافت كرده و پردازشﻬاي ﻻزم را بر روي آنﻬا انﺠام ميدهد .در واقﻊ
 Task Trackerيك زير مﺠموعه از  Job Trackerو  Data Nodeنيز يك
زير مﺠموعه از  Name Nodeبوده ،و دستورات خود را مستقيماً از ﻻيه هاي
باﻻتر ،دريافت ميكنند.
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 ويژگيﻬاي Hadoop
 مناسﺐ براي تﺠزيه و تحليﻞ داده هاي بزرگ
 از آنﺠا داده هاي بزرگ ذاتا به صورت توزيﻊ شده و ساخت نيافته مي باشند،
خوشه هاي  HADOOPبﻬترين تناسﺐ را براي تﺠزيه و تحليﻞ داده هاي
بزرگ دارند.
 از آنﺠايي كه منﻄق پردازش )نه داده واقعي( است كه ميان گره هاي محاسباتي
جريان دارد ،پﻬناي باند شبكه كمتري مصرف مي شود .اين مفﻬوم به عنوان
مفﻬوم محلي بودن داده ) (data locality conceptناميده مي شود كه به
افزايش كارايي برنامه هاي مبتني بر  Hadoopكمك مي كند.
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 ويژگيﻬاي Hadoop
 مقياس پذيري )(Scalability
 خوشه هاي  HADOOPبه راﺣتي مي توانند با اضافه كردن گره خوشه اي جديد
به هر ميزان مقياس پذير شوند كه درنتيﺠه به داده هاي بزرگ اجازه رشد
مي دهد .همچنين ،مقياس پذير كردن نيازي به تغيير در منﻄق برنامه ندارد.
 تحمﻞ خﻄا )(Fault Tolerance
 اكوسيستم  HADOOPيك ساز و كار تغذيه براي تكﺜير داده هاي ورودي
برروي ساير گره هاي خوشه دارد .به اين ترتيﺐ ،در صورت خرابي يك گره
خوشه ،پردازش داده ها همچنان مي تواند با استفاده از داده هاي ذخيره شده در
گره خوشه ديگر ادامه يابد.
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 توپولوژي شبكه در Hadoop
 زماني كه اندازه خوشه  Hadoopرشد مي كند ،توپولوژي )پيكربندي( شبكه
كارايي خوشه  Hadoopرا تحت تأثير قرار دهد .عﻼوه بر كارايي ،توجه به نرخ
باﻻي در دسترس بودن و رسيدگي به خرابي ها نيز مورد نياز است .براي رسيدن
به اين  ،Hadoopتشكيﻞ خوشه از توپولوژي شبكه استفاده مي كند.

Hadoop
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به طور معمول پﻬناي باند شبكه عاملي مﻬم است كه بايد در هنگام تشكيﻞ هر
شبكه در نظر گرفت .با اين ﺣال ،ﭼون اندازه گيري پﻬناي باند ممكن است دشوار
باشد ،در  Hadoopيك شبكه به صورت يك درخت نمايش داده مي شود و
فاصله بين گره هاي اين درخت )تعداد hopها( به عنوان يك عامﻞ مﻬم در شكﻞ
گيري خوشه  Hadoopمحسوب مي شود .در اينﺠا ،فاصله بين دو گره برابر با
مﺠموع فاصله آنﻬا با نزديكترين جد مشترك آنﻬاست.
خوشه  Hadoopشامﻞ يك مركز داده rack ،و گرهي است كه در واقﻊ كار
توسط آن اجرا مي شود .در اينﺠا ،مركز داده شامﻞ rackها و  rackمتشكﻞ از
گره ها هستند .پﻬناي باند شبكه در دسترس براي فرآيندها بسته به مكان
فرآيندها متغير است .به اين معنا كه پﻬناي باند در دسترس با دور شدن از
عوامﻞ زير كمترمي شود:
فرآيندهاي همان گره
گره هاي مﺨتلف همان rack
گره هاي  rackهاي مﺨتلف يك مركز داده
گره هاي مراكز داده هاي مﺨتلف

Big Data
 بعضي ابزارهاي استفاده شده در تﺠزيه و تحليﻞ Big Data
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هادوپ يك راه حل مقياس پذير براي ذخيره و پردازش داده حجيم به صورت
موازي و توزيع شده فراهم مي كند.
 Apache Hiveيك ابزار انبار داده است كه به ما جازه مي دهد براي انجام
تحليل داده هاي بزرگ از زبان پرسشي  Hiveاستفاده كنيم كه بسيار شبيه
 SQLاست(Facebook) .
 Apache Pigيك  platformاست كه براي تحليل مجموعه داده هاي
بزرگ استفاده مي شود و آن ها را بصورت جريان داده نشان ميدهد(Yahoo) .
 Apache Sparkيك موتور پردازش در حافظه است كه به ما اجازه مي دهد
جريان ،يادگيري ماشين يا باركاري  SQLرا به طور كارآمد اجرا كنيم و نياز به
دسترسي مكرر به مجموعه داده ها دارد.
 Apache HBaseيك پايگاه داده  NoSQLاست كه به ما اجازه مي دهد تا
داده بدون ساختار و نيمه ساخت يافته را به سادگي ذخيره كنيم و دسترسي
نوشتن /خواندن زمان واقعي را فراهم كنيم.

Hadoop

Big Data
Hadoop Ecosystem 
يك سيستم پيغام دهي است كه مسئول ارسال پيغام از يك برنامه كاربردي به
برنامه كاربردي ديگر است .برنامه روي داده تمركز مي كند و نيازي نيست
نگران به اشتراك گذاشتن داده باشد.
يك  platformيكپارچه نرم افزار  open sourceاست كه اجازه ميدهد
داده را بدون زحمت اضافي تحليل كنيد و سپس داده را به مفاهيم تجاري تبديل
كنيد واين امكان رابراي شركت ها فراهم ميكند كه تصميم گيري كنند.
 splunkيك  platformتحليل كارنامه ) (logاست log .در دستگاههاي
محاسباتي و غير محاسباتي توليد مي شود و در دايركتوري يا مكان مخصوص
ذخيره مي شوند log .اطﻼعات مفصل در مورد تمام تراكنش را در بر دارد.
مغز  Hadoop ecosystemاست .تمام فعاليت هاي پردازشي را انجام
مي دهد و اختصاص منابع و زمانبندي  taskها بر عهده اين جزء است.
از زبانهاي برنامه نويسي مثل  Javaاستفاده مي كند تا داده هاي حجيم را
پردازش كند.
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 HDFS ﭼيست؟
 HDFS يك سيستم فايﻞ توزيﻊ شده براي ذخيره فايﻞ هاي بسيار بزرگ داده
است كه در ﺣال اجرا بر روي خوشه اي از سﺨت افزار رايج است .قابليت تحمﻞ
خﻄا و مقياس پذيري دارد و بسيار ساده گسترش مي يابد Hadoop .باHDFS
)سيستم فايﻞ توزيﻊ شده  (Hadoopهمراه است.
 هنگامي كه داده فراتر از ظرفيت ذخيره سازي در يك دستگاه فيزيكي مي شود،
ﻻزم است آن را بين تعدادي ماشين جداگانه تقسيم كنيم .يك سيستم فايﻞ كه
عمليات مﺨتﺺ ذخيره سازي را در يك شبكه از ماشين ها مديريت مي كند يك
سيستم فايﻞ توزيﻊ شده است HDFS .ﭼنين نرم افزاري است.
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 خوشه بندي  HDFSدر اصﻞ شامﻞ يك  NameNodeاست كه ابرداده هاي
سيستم فايﻞ را مديريت مي كند و يك  DataNodeكه اطﻼعات واقعي را
ذخيره مي كند.
 NameNode:NameNode را مي توان به عنوان سرويس دهنده سيستم در
نظر گرفت NameNode .درخت سيستم فايﻞ و ابرداده تمام فايﻞ ها و
دايركتوري هاي موجود در سيستم را نگﻬداري مي كند .دو فايﻞ Namespace
' 'imageو ' 'edit logبراي ذخيره اطﻼعات ابرداده ها استفاده مي شوند.
 Namenodeاطﻼعات تمام  datanodeهاي ﺣاوي بلوك هاي داده براي يك
فايﻞ را دارد ،با اين وجود ،مكان هاي بلوك را بصورت طوﻻني مدت ذخيره نمي
كند .هربار كه سيستم شروع به كار مي كند ،اين اطﻼعات از datanodes
بازسازي مي شود.
 DataNode:DataNodes ها سرويس گيرنده هايي هستند كه بر هر دستگاه
در يك خوشه قرار مي گيرند و ذخيره واقعي را انﺠام مي دهند و مسئول اراﺋه
خدمات براي درخواست هاي خواندن و نوشتن مشتريان است.
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 عمليات خواندن  /نوشتن در  HDFSدر سﻄح بﻼك كار مي كنند .فايﻞ هاي
داده در  HDFSبه تكه هايي با اندازه بﻼك ها شكسته مي شوند و به عنوان
قﻄعات مستقﻞ ذخيره مي گردند .اندازه بﻼك پيش فرض  ٦٤مگابايت است.
 HDFS بر پايه يك مفﻬوم از تكرار داده ها ) (replicationكار مي كند به اين
شكﻞ كه ﭼندين كپي از بﻼك هاي داده ايﺠاد شده و در گره هاي سراسر يك
خوشه توزيﻊ شده اند تا در صورت خرابي گره امكان در دسترس بودن باﻻي داده
فراهم باشد.
 نكته :يك فايﻞ در  ،HDFSكه كوﭼكتر از يك بﻼك است ،براي ذخيره سازي
تمام فضاي بﻼك را اشغال نمي كند.
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 عمليات خواندن در HDFS
 درخواست خواندن داده توسط  NameNode ،HDFSو  Datadataاجابت مي
شود .در صورتي كه درخواست دهنده را مشتري ) (clientبناميم ،روند عمليات
خواندن فايﻞ در دياگرام زير مشاهده مي گردد:

عمليات خواندن فايل
در هادوپ
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 -١يك مشتري با فراخواني متد ')(  'openاز شيء ) FileSystemكه از نوع
 DistributedFileSystemاست( درخواست خواندن را آغاز مي كند.
 -٢اين شيء با استفاده از  RPCبه  namenodeمتصﻞ مي شود و اطﻼعات
ابرداده اي مانند مكان بﻼك هاي فايﻞ را دريافت مي كند .توجه داشته باشيد كه اين
آدرس ها مربوط به ﭼند بﻼك اول يك فايﻞ هستند.
 -٣در پاسﺦ به اين درخواست ابرداده ،آدرسﻬاي DataNodeهايي كه يك كپي از آن
بﻼك را در اختيار دارند برگردانده مي شود.
 -٤هنگامي كه آدرس DataNodeها دريافت مي شود ،يك شي از نوع
 FSDataInputStreamبه مشتري برگشت داده مي شود كه ﺣاوي
 DFSInputStreamاست براي مراقﺐ از تعامﻞ بين  DataNodeو
 NameNodeاست .در مرﺣله  ٤از در نمودار ،يك مشتري متد ')( 'readرا فراخواني
مي كند كه باعﺚ ميشود  DFSInputStreamبا اولين  DataNodeدر بردارنده
اولين بﻼك يك فايﻞ ارتباط برقرار كند.
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 -٥داده ها در جايي كه مشتري مند ' )(  'readرا به صورت مكرر فراخواني مي كند
به صورت جريانﻬايي خوانده مي شوند و اين فرايند عمليات ')( 'readتا رسيدن به
انتﻬاي بﻼك ادامه مي يابد.
 -٦وقتي پايان بﻼك فرا مي رسد DFSInputStream ،به اتصال خاتمه مي دهد و
اقدام به مكان يابي  NextNameبعدي براي بلوك بعدي مي كند.
 -٧هنگامي كه عمليات خواندن يك مشتري خاتمه پيدا مي كند ،متد )(  closeرا
فراخواني مي كند.
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 عمليات نوشتن در HDFS
 روند نوشته شدن داده در  HDFSبه واسﻄه فايﻞ ها:

عمليات نوشتن فايل
در هادوپ
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 -١يك مشتري با فراخواني متد ')(  'createاز شي DistributedFileSystem
عمليات نوشتن را آغاز مي كند كه يك فايﻞ جديد ايﺠاد مي كند  -مرﺣله  ١در
دياگرام قبﻞ.
 -٢شي  DistributedFileSystemبا فراخواني  RPCبه  NameNodeمتصﻞ مي
شود و آغازگر ايﺠاد فايﻞ جديد مي شود .اگرﭼه ،اين فايﻞ عمليات را ايﺠاد مي كند
ولي هيچ بﻼكي را با فايﻞ مرتبط نمي كند .اين وظيفه  NameNodeاست كه تأييد
كند كه فايﻞ )كه در ﺣال ايﺠاد است( فعﻼ وجود ندارد و مشتري مﺠوزهاي صحيح
براي ايﺠاد يك فايﻞ جديد را دارد .اگر يك فايﻞ در ﺣال ﺣاضر وجود داشته باشد يا
مشتري مﺠوز كافي براي ايﺠاد يك فايﻞ جديد نداشته باشد IOException ،به
مشتري ارسال مي شود .در غير اين صورت ،عمليات با موفقيت انﺠام مي شود و يك
ركورد جديد توسط  NameNodeبراي فايﻞ ايﺠاد مي گردد.
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 -٣به محﺾ ايﺠاد يك ركورد جديد در  ،NameNodeيك شي از نوع
 FSDataOutputStreamبه مشتري برگردانده مي شود و مشتري از آن براي
نوشتن داده ها در  HDFSاستفاده مي كند .متد نوشتن داده ها )مرﺣله  ٣در شكﻞ(
فراخواني مي شود.
 FSDataOutputStream -٤شامﻞ شيء  DFSOutputStreamاست كه
مراقبت از ارتباط با  DataNodesو  NameNodeرا بر عﻬده دارد .در ﺣالي كه
مشتري همچنان نوشتن داده ها را ادامه مي دهد DFSOutputStream ،ايﺠاد بسته
ها با اين داده ها را ادامه مي دهد .اين بسته ها در صفي كه با عنوان DataQueue
شناخته مي شود ،قرار مي گيرند.
 -٥جزء ديگري به نام  DataStreamerوجود دارد كه  DataQueueرا مصرف
مي كند DataStreamer .همچنين براي تﺨصيﺺ بﻼك هاي جديد NameNode
را درخواست مي كند و از اين طريق DataNodeهاي مناسﺐ براي تكرار انتﺨاب مي
شوند.
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 -٦در اين مرﺣله ،فرايند تكرار با ايﺠاد يك  pipelineبا استفاده از DataNodeها
آغاز مي شود .در اين مورد ،سﻄح تكرار  ٣انتﺨاب شده است .به همين خاطر ٣
 DataNodeدر  pipelineوجود دارد.
 DataStreamer -٧بسته ها را در اولين  DataNodeموجود در  pipelineمي
ريزد.
 -٨هر  DataNodeموجود در  pipelineبسته دريافت شده را ذخيره كرده و به
 DataNodeبعدي در  pipelineارسال مي كند.
 -٩صف ديگري با نام " "Ack Queueتوسط  DFSOutputStreamنگﻬداري مي
شود تا بسته هايي كه منتظر تاييد از DataNodeها هستند را ذخيره كنند.
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 -١٠به محﺾ دريافت تاييديه براي يك بسته موجود در صف از تمام
DataNodeهاي  ،pipelineآن بسته از  Ack Queueﺣذف مي شود .در صورت
وقوع هر گونه خرابي  ،DataNodeبسته هاي اين صف آغاز دوباره عمليات مورد
استفاده قرار مي گيرند.
 -١١پس از خاتمه كار مشتري نوشتن داده ها متد)(  closeرا فرا مي خواند )مرﺣله
 ٩در شكﻞ( فراخواني متد )(  closeباعﺚ مي شود بسته هاي داده باقي مانده به
 pipelineسرازير شده و سپس منتظر تاييد باقي بماند.
 -١٢به محﺾ دريافت تاييد نﻬايي ،با  NameNodeتماس گرفته مي شود تا اعﻼم
گردد عمليات نوشتن فايﻞ تكميﻞ شده است.
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 MapReduce در هادوپ ﭼيست؟
 MapReduce يك مدل برنامه نويسي است كه براي پردازش داده هاي
بزرگ مناسﺐ مي باشد Hadoop .قادر به اجراي برنامه هاي MapReduce
نوشته شده در زبان هاي مﺨتلف مانند  Python ،Ruby ،Javaو C ++
مي باشد .برنامه هاي  MapReduceبه طور ذاتي موازي هستند ،بنابراين براي
تﺠزيه و تحليﻞ داده ها در مقياس بزرگ با استفاده از ﭼندين ماشين در خوشه
بسيار كارآمد هستند.
 برنامه هاي  MapReduceدر دو مرﺣله كار مي كنند:
 مرﺣله Map
 مرﺣله Reduce
 ورودي هر مرﺣله زوج هاي  key-valueهستند .عﻼوه بر اين ،هر برنامه نويس
نياز دارد دو تابﻊ را مشﺨﺺ كند :تابﻊ  mapو تابﻊ .reduce
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 MapReduce ﭼگونه كار مي كند؟ فرآيند كامﻞ
 كﻞ فرايند با اجراي ﭼﻬار مرﺣله انﺠام مي شود كه به ترتيﺐ ،splitting
 shuffling ،mappingو  reducingمي باشند.
 اين مﻄلﺐ با يك مﺜال توضيح داده مي شود.
 داده هاي ورودي زير را براي برنامه  MapReduceخود در نظر بگيريد.

MapReduce

معماري
MapReduce
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 نتيﺠه نﻬايي كار  MapReduceبه صورت زير است.

 داده ها وارد مراﺣﻞ زير مي شوند.

MapReduce
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 input splits:

 ورودي به يك كار  MapReduceبه قﻄعاتي با اندازه ثابت تقسيم مي شود كه
 input splitsناميده مي شود ،input split .يك بﺨش از ورودي است كه
توسط يك  mapتك استفاده مي شود.
 Mapping

 اين اولين مرﺣله در اجراي برنامه  map-reduceاست .در اين مرﺣله داده هاي
هر بﺨش به يك تابﻊ  mapمنتقﻞ مي شود تا مقادير خروجي توليد گردد .به
عنوان مﺜال ،يك كار در فاز  mapشمارش تعداد هر كلمه در  input splitاست
)جزﺋيات بيشتر در مورد  input splitدر ادامه آمده است( كه يك ليست را به
شكﻞ > <word, frequencyآماده مي كند.
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 Shuffling:

 اين مرﺣله خروجي فاز  Mappingرا استفاده مي كند .وظيفه آن تركيﺐ
ركوردهاي مرتبط در خروجي فاز  Mappingاست .در مﺜال ذكر شده ،كلمات
يكسان با مقادير تكرار مربوطه به هم مي پيوندند.
 Reducing:

 در اين مرﺣله ،مقادير خروجي از فاز  Shufflingتﺠميﻊ مي شوند .اين فاز مقادير
ﺣاصﻞ از فاز  Shufflingرا تركيﺐ مي كند و يك مقدار خروجي واﺣد توليد
مي كند .به طور خﻼصه ،اين مرﺣله كﻞ مﺠموعه داده را جمﻊ بندي مي كند.
 در مﺜال قبﻞ ،اين فاز مقادير فاز  Shufflingرا تﺠميﻊ مي كند و تعداد كﻞ هر
كلمه را محاسبه مي كند.
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 جزﺋيات معماري MapReduce
 يك وظيفه  mapبراي هر يك از بﺨش ها ايﺠاد مي شود و سپس تابﻊ  mapرا
براي هر ركورد آن بﺨش اجرا مي كند.
 هميشه بﻬتر است ﭼندين بﺨش داشته باشيد ،زيرا زمان ﻻزم براي پردازش يك
بﺨش نسبت به زمان انﺠام شده براي پردازش كﻞ ورودي كوﭼك است .به دليﻞ
اين كه بﺨش ها بصورت موازي پردازش مي شوند ،هنگامي كه بﺨش ها كوﭼكتر
مي شوند ،توازن بار ) (load balancingبﻬتر انﺠام مي گيرد.
 با اين ﺣال ،اندازه بيش از ﺣد كوﭼك بﺨش ها مﻄلوب نيست .هنگامي كه بﺨش
ها بيش از ﺣد كوﭼك هستند ،سربار ﺣاصﻞ از مديريت بﺨش ها و ايﺠاد وظيفه
 mapبر زمان كﻞ اجراي كار غلبه خواهد كرد.
 براي اكﺜر كارها ،بﻬتر است اندازه يك بﺨش برابر با اندازه يك بلوك HDFS
)كه به طور پيش فرض  ٦٤مگابايت است( باشد.
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 جزﺋيات معماري MapReduce
 خروجي ﺣاصﻞ از اجراي وظايف  mapدر ديسك محلي بر روي گره مربوطه
نوشته شود و نه روي .HDFS
 دليﻞ انتﺨاب ديسك محلي نسبت به  ،HDFSجلوگيري از تكرار در هنگام
عمليات ذخيره سازي  HDFSاست.
 خروجي  mapيك خروجي مياني است كه با وظايف  reduceبراي توليد خروجي
نﻬايي پردازش مي شود.
 پس از تكميﻞ كار ،مي توان خروجي  mapرا دور ريﺨت .بنابراين ،ذخيره آن
در  HDFSكه با تكرار همراه است ،كاري بيش از ﺣد نياز خواهد بود.
 در صورت خرابي گره ،قبﻞ از استفاده خروجي  mapتوسط وظيفه،reduce
 Hadoopوظيفه  mapرا مﺠددا در گره ديگري اجرا مي كند و خروجي  mapرا
دوباره توليد مي كند.
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 جزﺋيات معماري MapReduce
 وظيفه  reduceبر روي مفﻬوم محلي بودن داده كار نمي كند .خروجي هر وظيفه
 mapبه وظيفه  reduceداده مي شود .خروجي  mapبه ماشيني كه وظيفه
 reduceدر آن در ﺣال اجرا است منتقﻞ مي شود.
 در اين ماشين ،خروجي ادغام شده و سپس به تابﻊ  reduceتعريف شده توسط
كاربر منتقﻞ مي گردد.
 بر خﻼف خروجي  ،mapخروجي  reduceدر  HDFSذخيره مي شود )اولين
تكرار در گره محلي ذخيره مي شود و بقيه كپي ها در گره هاي خارج از رك
ذخيره مي گردند(.
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 MapReduce ﭼگونه كار مي كند؟

 Hadoop كار را به وظايف تقسيم مي كند .همانﻄور كه مﻄرح شد دو نوع وظيفه
وجود دارد:
)Map tasks (Splits & Mapping



)Reduce tasks (Shuffling, Reducing



 كﻞ فرايند اجرا )اجراي  mapو  (reduceتوسط دو نوع نﻬاد كنترل مي شود:
 : Jobtracker مانند يك سرور) (masterعمﻞ مي كند)مسئول اجراي كامﻞ كار
ارسالي(
 ﭼندين  : Task Trackerهمانند سرويس گيرنده ) (slaveعمﻞ مي كند و هر
يك از آنﻬا كار را انﺠام مي دهند.
 به ازاي هر كار ارسال شده براي اجراي در سيستم ،يك  Jobtrackerوجود دارد
كه در  Namenodeاست و ﭼندين  tasktrackerكه در  Datanodeاست.

MapReduce

MapReduce
organizes
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 MapReduce ﭼگونه كار مي كند؟

MapReduce

 يك كار به ﭼندين وظيفه تقسيم مي شود و سپس بر روي ﭼندين گره داده در
يك خوشه اجرا مي شود.
 job tracker مسئول هماهنگي فعاليت با برنامه ريزي وظايف براي اجرا بر روي
گره هاي داده هاي مﺨتلف است.
 پس از آن ،اجراي تك وظيفه ،كه در هر گره داده اي بﺨشي از كار را اجرا
مي كند قرار دارد ،توسط  task trackerدنبال مي شود.
 مسئوليت  task trackerارسال گزارش پيشرفت به  job trackerاست.

 عﻼوه بر اين ،task tracker ،به طور مداوم سيگنال " "heartbeatرا به
 Jobtrackerمي فرستد تا او را از وضعيت فعلي سيستم مﻄلﻊ كند.
 بنابراين  job trackerپيشرفت كلي هر كار را پيگيري مي كند .در صورت
شكست وظيفه job tracker ،مي تواند آن را مﺠددا بر روي task tracker
ديگري برنامه ريزي كند.
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 صدها سرويس روي سرور هاي مﺨتلف اجرا مي شوند كه تعداد زيادي  logتوليد
مي كنند و نياز به تحليﻞ دارند.
 مي توان از هادوپ براي پردازش اين  logها استفاده كرد .نكته اينﺠاست كه
ﭼگونه مي توان تمام اين  logها را براي محلي كه هادوپ در ﺣال اجراست
ارسال كرد .اين ﺣقيقتي است كه ما به يك راه قابﻞ اطمينان ،مقياس پذير ،قابﻞ
مديريت نياز داريم تا اين كار را انﺠام دهيم .براي ﺣﻞ اين مساله Apache
 Flumeمعرفي شده است.
 اصلي ترين بﺨش داده كﻼن و ﺣﺠيم را داده هاي بدون ساختار در بر دارد .براي
ذخيره كردن اين داده از  Hadoopاستفاده مي شود .اولين گام در پردازش داده،
بارگذاري و وارد كردن داده ها براي استفاده هاي بعدي مي باشد.
 براي وارد كردن ﺣﺠم زيادي از داده هاي بدون ساختار براي جريان داده هاي
بﻼدرنگ ،Big Data ،ابزار  Apache Flumeمعرفي شده استFlume .
داده هاي بدون ساختار و نيم ساخت يافته را به  HDFSارسال مي كند.
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 Flume راه ﺣلي قابﻞ اعتماد و توزيﻊ شده براي جمﻊآوري ،انباشتن و انتقال دادن
مﺠموعه دادههاي ﺣﺠيم است.
 از اين ابزار ميتوان در دريافت دادههاي آنﻼينِ جاري از منابﻊ مﺨتلف ،مانند
ترافيك شبكه ،رسانههاي اجتماعي ،پيامهاي ايميﻞ ،فايﻞهاي  logدر سيستم و …
و ذخيرهسازي آن روي  ،HDFSاستفاده كرد.
 Flume منابﻊ مﺨتلفي را پشتيباني مي كند مانند:
•

) tailكه داده را از يك فايﻞ محلي كشيده و در  HDFSاز طريق Flume
مي نويسد .مشابه دستور  tailمربوط به (Unix

•

 logهاي سيستمي

•

) Apache log4jبرنامه هاي جاوا را قادر مي سازد تا از طريق Flume
رويداد ها را در فايﻞ هاي  HDFSبنويسد(

Flume
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: است كه سه جزء داردJVM  يك فرايندFlume 
Flume Channel  وFlume Sink ،Flume Source 

Flume معماري
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 در شكﻞ قبﻞ ،رويدادهاي توليد شده از منبﻊ خارجي)وب سرور( توسط Flume
 Data Sourceاستفاده شده اند .منبﻊ خارجي رويدادها را در قالبي كه توسط
منبﻊ هدف شناسايي شده است براي  Flume Sourceارسال مي كند.
 Flume Source يك رويداد را دريافت مي كند و آن را در يك يا ﭼند
 channelذخيره مي كند .اين  channelبه عنوان انباري عمﻞ مي كند كه
رويداد را تا زماني كه توسط  Flume Sinkاستفاده شود نگه مي دارد .اين
 channelممكن است براي ذخيره اين رويدادها از يك سيستم فايﻞ محلي
استفاده كند.
 Flume Sink رويدادها را از  channelﺣذف كرده و آن را در مﺨزني خارجي
مانند  HDFSذخيره مي كند .ممكن است ﭼند عامﻞ  Flumeوجود داشته
باشند به اين شكﻞ كه  Flume Sinkدر روند جريان ،رويداد را به سمت
 Flume Sourceعامﻞ  flumeبعدي ارسال كند.
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Flume

برخي از ويژگيﻬاي مﻬم Flume
 Flumeداراي طراﺣي انعﻄاف پذير بر اساس جريان داده هاست .با ﭼندين
مكانيزم بازيابي و غلبه برخﻄا متحمﻞ خﻄا و قدرتمند است Flume .سﻄوح
متفاوتي از قابليت اطمينان را پيشنﻬاد مي دهدكه شامﻞ best-effort delivery
و  end-to-end deliveryاست best-effort delivery.شكست هيچكدام از
نودهاي  Flumeرا تحمﻞ نمي كند درﺣالي كه  end-to-end deliveryﺣتي در
صورت بروز ﭼندين نود شكست خورده تحويﻞ را تضمين مي كند.
 Flumeاطﻼعات را بين sourceها و sinkها منتقﻞ مي كند .اين جمﻊ آوري
داده ها مي تواند بصورت برنامه ريزي شده يا مبتني بر رويداد باشدFlume .
موتور پردازش پرس و جوي خود را دارد كه تبديﻞ هر دسته جديد از داده ها
قبﻞ از انتقال به  sinkمدنظر را ساده مي كند.
 Flume sinkها ممكن است شامﻞ  HDFSو  Hbaseباشند Flume .همچنين
مي تواند براي انتقال داده هاي رويدادها استفاده شودكه شامﻞ داده ترافيك شبكه،
داده توليد شده توسط وب سايتﻬاي رسانه اجتماعي و پيامﻬاي ايميﻞ مي باشد اما
محدود به اين موارد نيست.
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 (SQL-to-Hadoop) Apache Sqoop براي پشتيباني از ورود ﺣﺠيم داده به
 HDFSاز داده هاي ساخت يافته مانند پايگاه داده هاي رابﻄه اي ،انبارداده هاي
سازماني وسيستم هاي  NoSQLطراﺣي شده است.
 Sqoop مبتني بر معماري اتصال است كه از pluginها براي اتصال به
سيستم هاي خارجي جديد پشتيباني مي كند.
 يك مﺜال مورد استفاده از  Sqoopشركتي است كه كه يك  Sqoopشبانه را
اجرا مي كند تا داده هاي روز از يك  RDBMSمبادﻻتي داده هاي توليد را به
انبار داده  Hiveبراي تحليﻞ هاي آتي بار مي كند.

Sqoop
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 تمام سيستم هاي مديريت پايگاه داده موجود با توجه به استاندارد  SQLطراﺣي
شده اند .با اين ﺣال ،هر  DBMSتا ﺣدودي با توجه به زبان متفاوت است.
بنابراين ،اين تفاوت ﭼالش هايي را در مورد انتقال داده ها در سراسر سيستم ها به
وجود مي آورد .اتصاﻻت  Sqoopاجزاﺋي هستند كه به غلبه بر اين ﭼالش ها
كمك مي كنند.
 انتقال داده بين  Sqoopو سيستم ذخيره سازي خارجي با كمك اتصاﻻت
 Sqoopامكان پذير است.
 Sqoop داراي اتصاﻻت براي كار با طيف وسيعي از پايگاه هاي داده هاي
رابﻄه اي متداول ،از جمله  ،PostgreSQL ،MySQLاوراكﻞSQL Server ،
و  DB2است .هر يك از اين اتصاﻻت مي داند ﭼگونه با  DBMSمربوط به آن
ارتباط برقرار كند .همچنين يك اتصال  JDBCعمومي براي اتصال به هر پايگاه
داده اي كه از پروتكﻞ  JDBCجاوا پشتيباني مي كند وجود دارد .عﻼوه بر اين،
 Sqoopاتصاﻻت  MySQLو  PostgreSQLبﻬينه سازي شده را فراهم
مي كند كه از APIهاي خاص پايگاه داده اي استفاده مي كنند تا انتقالﻬاي ﺣﺠيم
را به صورت كارا انﺠام دهد.

Sqoop

Sqoop معماري
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 Sqoop داراي اتصاﻻت  third partyمﺨتلف براي انبارهاي داده است ،از انبار
داده هاي سازماني )از جمله  ،Teradata ،Netezzaو اوراكﻞ( گرفته تا انبارهاي
 NoSQLمانند ) .(Couchbaseبا اين ﺣال ،اين اتصاﻻت با بسته نرم افزاري
 Sqoopنمي آيند؛ بلكه بايد جداگانه دانلود شوند و مي توانند به راﺣتي به
 Sqoopنصﺐ شده موجود اضافه شوند.
 ﭼرا به  Sqoopنيازمنديم؟
 پردازش تحليلي با استفاده از  Hadoopنيازمند بارگيري مقادير زيادي داده از
منابﻊ متنوع به خوشه هاي  Hadoopدارد .اين فرآيند انتقال داده هاي ﺣﺠيم به
 ،Hadoopاز منابﻊ ناهمگن و سپس پردازش آن ،با مﺠموعه اي از ﭼالش هاي
خاص همراه است .ﺣفﻆ و ﺣصول اطمينان از انﻄباق داده ها و اطمينان از بﻬره
برداري موثر از منابﻊ ،برخي از عواملي هستند كه بايد قبﻞ از انتﺨاب رويكرد
صحيح بارگذاري داده مورد توجه قرار گيرند.
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 موارد اصلي:
 -١بارگيري داده ها با استفاده از اسكريپت ها
رويكرد سنتي استفاده از اسكريپت براي بارگيري داده ها ،براي بارگيري داده هاي
ﺣﺠيم به  Hadoopمناسﺐ نيست اين روش ناكارآمد و بسيار وقت گير است.
 -٢دسترسي مستقيم به داده هاي خارجي از طريق برنامه Map-Reduce

فراهم نمودن دسترسي مستقيم به داده هاي موجود در سيستم هاي خارجي )بدون
بارگذاري در  (Hadoopبراي برنامه هاي كاربردي  ،Map-Reduceاين برنامه ها
را پيچيده مي كند .بنابراين اين رويكرد امكان پذير نيست.

 Hadoop -٣عﻼوه بر توانايي كار با داده هاي بيشمار ،مي تواند با داده هايي در
ﭼندين فرم مﺨتلف كار كند .بنابراين ،براي بارگذاري ﭼنين داده هاي ناهمگني در
 ،Hadoopابزارهاي مﺨتلفي توسعه يافته اند Sqoop .و  Flumeدو نمونه از اين
ابزارهاي بارگيري اطﻼعات هستند.
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Sqoop vs Flume vs HDFS in Hadoop
Flume
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 HDFSيك سيستم فايﻞ توزيﻊ شده  Flumeبراي انتقال جريان داده  Sqoopبراي وارد كردن داده ها از منابﻊ
داده ساختيافته مانند  RDBMSاستفاده
است كه توسط اكوسيستم  Hadoopﺣﺠيم به  HDFSاستفاده مي شود.
مي شود.
براي ذخيره داده ها استفاده مي شود.
 HDFSداراي يك معماري توزيﻊ شده  Flumeداراي معماري مبتني بر  Sqoopمعماري مبتني بر اتصال دارد.
است كه داده ها در بين گره هاي عامﻞ است .كدي نوشته شده )كه به اتصاﻻت مي دانند كه ﭼگونه به منبﻊ داده
عنوان »عامﻞ« ناميده مي شود( و به مربوطه متصﻞ شوند و داده ها را واكشي
مﺨتلف داده توزيﻊ مي شوند.
مراقبت از واكشي داده ها مي پردازد .كنند.
 HDFSيك مقصد نﻬايي براي ذخيره داده ها از طريق هيچ يا ﭼند كانال به  HDFSيك مقصد براي وارد كردن داده
ها با استفاده از  Sqoopاست.
 HDFSجريان دارند.
سازي داده است.
 HDFSفقط داده ها را كه به وسيله اي بارگذاري داده در  Flumeمي تواند بارگذاري داده در  Sqoopرويدادگرا
نيست.
توسط يك رويداد انﺠام شود.
برايش فراهم شده اند ،ذخيره مي كند.
 Flumeبايد به منظور بارگيري داده
 HDFSداراي دستورات داخلي shell
براي ذخيره داده ها در آن است .هاي جريان مانند توييت هاي ايﺠاد
 HDFSنمي تواند داده هاي جرياني را شده در توييتر يا فايﻞ هاي  logيك
وب سرور استفاده شود .عوامﻞ
وارد كند.
 Flumeبراي تﻬيه داده هاي جريان
داده ساخته شده اند.

براي وارد كردن داده ها از منابﻊ داده هاي
ساخت يافته ،تنﻬا بايد از  Sqoopاستفاده
شود ،زيرا اتصال دهنده ها مي دانند كه
ﭼگونه با منابﻊ داده اي ساخت يافته ارتباط
برقرار كرده و داده ها را از آنﻬا استﺨراج
كنند.
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 Pig ﭼيست؟
 Pig يك زبان برنامه نويسي سﻄح باﻻ است كه براي تﺠزيه و تحليﻞ مﺠموعه
داده هاي بزرگ مفيد است Pig .نتيﺠه تﻼش توسعه در  Yahooبود.
 در يك ﭼارﭼوب  ،MapReduceبرنامه ها بايد به يك سري مراﺣﻞ  mapو
 reduceترجمه شوند .با اين ﺣال ،اين يك مدل برنامه نويسي نيست كه
تحليلگران داده با آن آشنا هستند .بنابراين ،براي پر كردن اين شكاف ،يك انتزاع
به نام  Pigبر باﻻي  Hadoopساخته شد.
 Apache Pig باعﺚ مي شود كه بيشتر تمركز روي تﺠزيه و تحليﻞ مﺠموعه
داده هاي انبوه باشد و زمان كمتري براي نوشتن برنامه هاي Map-Reduction
صرف شود .زبان برنامه نويسي  Pigبه مانند خوك ها ،كه هر ﭼيزي را
مي خورند ،طراﺣي شده است تا بر روي هر نوع داده اي كار كند .دليﻞ نام Pig
هم همين است.
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 Pig شامﻞ دو جزء است:

 ،Pig Latinكه يك زبان است
يك محيط زمان اجرا ،براي اجراي برنامه هاي PigLatin

 يك برنامه  Pig Latinشامﻞ يك سري عمليات يا تبديﻼت است كه روي داده
هاي ورودي براي توليد خروجي اعمال مي شود .اين عمليات يك جريان داده را
توصيف مي كند كه به وسيله محيط اجرايي  Pigبه يك نمونه قابﻞ اجرا ترجمه
شده است.

 در سﻄح زيرين ،نتايج اين تبديﻼت مﺠموعه اي از كارهاي  MapReduceاست
كه برنامه نويس از آن آگاه نيست .به همين ترتيﺐ Pig ،اجازه مي دهد تا برنامه
نويس بر روي داده ها و نه ماهيت اجرا متمركز شود.
PigLatin يك زبان نسبتا سفت و سﺨت است كه از كلمات كليدي آشنا از
پردازش داده ها استفاده مي كند ،به عنوان مﺜال Group ،Join ،و .Filter
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 Pigداراي دو ﺣالت اجرا است:
ﺣالت محلي Pig :در يك  JVMتك اجرا
مي شود و از سيستم فايﻞ محلي استفاده
مي كند .اين ﺣالت فقط براي تﺠزيه و تحليﻞ
داده هاي كوﭼك با استفاده از  Pigمناسﺐ
است.
ﺣالت  :Map Reduceپرس و جوهاي
نوشته شده در  Pig Latinبه كارهاي
 MapReduceترجمه مي شوند و بر روي
يك خوشه  Hadoopاجرا مي شوند )خوشه
ممكن است بصورت شبه يا كامﻞ توزيﻊ
شود( .ﺣالت  MapReduceبا خوشه كامﻼ
توزيﻊ شده براي اجراي  Pigروي مﺠموعه
داده هاي بزرگ مفيد است.

Pig
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 Pig Latin برنامه نويس را از كدنويسى  Map Reduceبراساس جاوا بي نياز
كرده و اين قابليتﻬا را به صورت سيستم نگارشى سﻄح باﻻيى عرضه مي كند كه
بسيار شبيه  SQLدر سيستم هاى  RDBMSاست.
 Pig Latin را مى توان به كمك )UDFيا توابﻊ تعريف شده توسط كاربر User
 (Defined Functionsگسترش داد كه كاربر مى تواند اين توابﻊ را در جاوا
پياده سازى كرده و بعدتر مستقيماً از طريق  Pig Latinفراخوانى كند.
 Pig در اصﻞ در سال  ٢٠٠٦در مراكز تحقيقاتى  yahooبراى محققان توسعه
داده شد تا روشى ساده براى ايﺠاد و اجراى عمليات  Map Reduceروى
مﺠموعه هاى بسيار عظيم داده در اختيار داشته باشند .در سال  ٢٠٠٧اين پروژه
به بنياد نرم افزارى آپاﭼى منتقﻞ شد.
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 Apache Oozie يك زمانبند گردش كاري براي  Hadoopاست .سيستمي
است كه گردش كار كارهاي وابسته را اجرا مي كند .در اينﺠا ،كاربران مﺠازند از
گردش كارها  Directed Acyclic Graphsرا ايﺠاد كنند كه مي تواند به طور
موازي و به ترتيﺐ در  Hadoopاجرا شود.
 Apache Oozie از دو بﺨش تشكيﻞ شده است:

 موتور گردش كار :مسئوليت يك موتور گردش كار ،ذخيره و اجراي گردش
كارهايي متشكﻞ از كارهاي  Hadoopمانند  Pig ،MapReduceو Hive
است.
 موتور هماهنگ كننده :گردش كارها را براساس زمانبندي هاي از پيش تعريف
شده و در دسترس بودن داده ها اجرا مي كند.

 Oozie مقياس پذير است و مي تواند اجراي به موقﻊ هزاران گردش كاري )كه
هر كدام شامﻞ ﭼندين كار است( را در يك خوشه  Hadoopمديريت كند.
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 hive يك روش در زبانهاي سﻄح باﻻست كه در  Facebookتوسعه داده
شده است .كاري كه  Hiveانﺠام ميدهد اراﺋهي نوعي پوسته ) (Shellنزديك
به  SQLاست .بنابراين دستورالعمﻞهايي مينويسيد كه شباهت زيادي به SQL
دارند و  Hiveنگاشت ميان  Schemaو فايﻞها را نگﻬداري ميكند.
 اطﻼعات فايﻞهاي درون فايﻞ سيستم و اطﻼعاتي در مورد محتواي آنها را به
هايو داده و هايو آنها را در ستونهايي مرتﺐ ميكند .سپس پرسوجوها را
مينويسيد كه به عنوان كارهاي  MapReduceاجرا ميشوند.
 هر دوي  Pigو  Hiveاز بسياري جنبهها كارهاي يكساني را انﺠام ميدهند.
تﻼشهايي براي پشتيباني  Pigاز پرس و جو هاي شبيه به  SQLهم وجود دارد.
هر دو زبان داراي بﻬينهساز ) (Optimizerهستند .هر دو قادر به اجراي كارهايي
هستند كه ممكن است شامﻞ ﭼند كار  MapReduceباشد.
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