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تكنولوژي تكاملي سير
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اشيا اينترنت )IOT(: ٢٠٢٠ سال تا دستگاه بيليون ٥٠

مقدمه



Big Data

اجتماعي هاي شبكه

دقيقه هر در        
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داده توليد ديگر فاكتورهاي
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اب كه دارد اشاره پيچيده و بزرگ بسيار هاي داده مجموعه به عظيم هاي داده 
 نرم و افزاري سخت ابزارهاي و اطالعات فناوري سنتي هاي روش از استفاده
 و مديريت گردآوري، درك، معقولي زمان در توانند نمي آن در موجود افزاري

  .شوند پردازش

و ذخيره آوري، جمع جهت را نويني هاي فناوري و ها روش عظيم هاي داده 
  .دكن مي معرفي پذير مقياس صورت به يافته ساخت غير هاي داده آناليز
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در ها داده مديريت Big Data

صوصخ در گيري تصميم نهايت در و دانش كشف اطالعات، استخراج منظور به 
 .شوند مديريت صحيح صورت به ها داده كه است نياز كاربردي مختلف مسائل

.ميباشد اصلي فعاليت ٥ شامل عموما ها داده مديريت

    آوري جمع

    سازي ذخيره

    جستجو

    گذاري اشتراك به

    تحليل
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V’s of Big Data

ها ويژگي
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 Volume
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 Variety
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 داده حجم )Volume(: باشد مي رشد حال در نمايي صورت به ها داده حجم. 
 وب، ايسروره الگ صوتي، هاي جريان اجتماعي، هاي شبكه نظير مختلفي منابع

 حاتصف محتواي اي، ماهواره تصاوير بانكي، هاي تراكنش ،ترافيك هاي جريان
.دكنن مي توليد زيادي بسيار داده حجم كه دارد وجود ... و دولتي اسناد وب،

تنوع)Variety(:داده نوع در تنوع .شوند مي توليد متفاوتي منابع  از داده انواع 
 .دارد وجود زيادي بسيار اي داده ساختارهاي نتيجه در كه باشد مي زياد بسيار
 اطالعات ارسال براي مختلفي مرورگرهاي و افزارها نرم از افراد وب، در مثال

 و ودش مي دريافت انسان از مستقيما اطالعات از بسياري .كنند مي استفاده
 داده تجامعي ميشود سبب تنوع اين .است ناپذير اجتناب خطا وجود بنابراين

 بروز حتمالا باشد، داشته وجود بيشتري تنوع هرچه زيرا .بگيرد قرار تاثير تحت
  ،structured توانند مي ها داده .داشت خواهد وجود نيز بيشتري خطاي

unstructured يا semi structured باشند.
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 Velocity
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 Value
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توليد نرخ )Velocity(: سنسورهاي و كاربردي هاي برنامه طريق از ها داده 
 صورت به و زياد بسيار سرعت با دارند وجود محيط در كه زيادي بسيار

 به داده ورود محض به دارند نياز كاربردها از بسياري .شوند مي توليد بالدرنگ
 كافي هانداز به نتوانيم موارد برخي در است ممكن .دهند پاسخ كاربر درخواست

 .شود پردازش طوالني مدت براي سيستم در گزارش يك مثال تا كنيم صبر
.است  مطرح ها داده نمايش سرعت و داده پردازش سرعت داده، توليد سرعت

ارزش)Value(: ناي بر داللت موضوع اين .كنيم استخراج را مفيد داده چگونه 
 عبارتب .است ارزش حائز داده چقدر گيري تصميم براي اطالعاتي نظر از كه دارد
 ار آن ارزش ،شود مي آنها پردازش و داده نگهداري براي كه اي هزينه آيا ديگر

 فمختل هاي اليه در ميتوانند ها داده معموال .نه يا دارد گيري تصميم نظر از
 برخي ابراينبن .باشند مي داده بيشتر ارزش معناي به باالتر هاي اليه .شوند جابجا

  .كنند بولق را باالتر هاي اليه به مربوط نگهداري باالي هزينه ميتوانند سازمانها از
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 Veracity
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صحت)Veracity(: وندش مي دريافت مختلف منابع از ها داده اينكه به توجه با، 
  .كرد اعتماد آنها همه به نتوان است ممكن

ضوعمو يك خصوص در زيادي نظرهاي است ممكن اجتماعي شبكه يك در مثال 
 وعيموض هستند، اطمينان قابل و صحيح آنها همه آيا اينكه اما .شود ارائه خاص
 .ذشتگ اطالعات از زيادي بسيار حجم در آن كنار از سادگي به نميتوان كه است
 اصلي ادهد هاي مشخصه همه حفظ معناي به را چالش اين تحقيقات از بعضي البته
 .كرد ضمينت را داده صحت و كيفيت بتوان تا شود حفظ بايد كه اند كرده بيان
 كرد وليدت اي داده بتوان تا ميكند صدق داده كالن مولدهاي در دوم تعريف البته
  .باشد اصلي داده هاي ويژگي دهنده نشان كه

هستند ها داده بقيه با ناسازگار ها داده بعضي گاهي.

اعتبار)Validity(: خيبر براي است ممكن باشد، صحيح ديتا اينكه فرض با 
 از برخي در فادهاست براي كافي اعتبار از ديگر عبارت به يا نباشد مناسب كاربردها
.نباشد برخوردار كاربردها
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نوسان)Volatility(: دميتوان زمان طول در مختلف هاي داده ارزش تغيير سرعت 
 ها داده ساننو سرعت الكترونيك، تجارت معمولي سيستم يك در .باشد متفاوت

 را خود ارزش سال يك براي مثال موجود هاي داده است ممكن و نيست زياد
 ياديز نوسان با داده بورس، و ارز تحليل نظير كاربردهايي در اما كنند، حفظ

 مقادير و دهند مي دست از را خود ارزش سرعت به ها داده و هستند مواجه
 ورمنظ به طوالني زمان در اطالعات نگهداري اگرچه .گيرند مي خود به جديدي
 نگهداري دوره افزايش .است اهميت حائز ها داده نوسان و تغييرات تحليل

 رد بايد كه داشت خواهد دربر را زيادي سازي پياده هاي هزينه مسلما اطالعات،
  .شود گرفته نظر

نمايش)Visualization(: نمايش داده، كالن حوزه در مشكل كارهاي از يكي 
 به يچيده،پ ارتباطات با اطالعات عظيم حجم كه كنيم كاري اينكه .است اطالعات

 سازي بصري و تحليلي هاي روش طريق از باشد مطالعه قابل و فهم قابل خوبي
.است پذيري امكان اطالعات مناسب
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Big Data تحليل و تجزيه چرا( فرصت يك عنوان به Big Data (
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تحليل و تجزيه به نيازBig Data

كاراتر و هوشمندتر سازمانهاي ايجاد -١
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تحليل و تجزيه به نيازBig Data

مشتري رفتار تحليل با كار و كسب عمليات كردن بهينه -٢
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تحليل و تجزيه به نيازBig Data

هزينه كاهش -٣
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تحليل و تجزيه به نيازBig Data

بعد نسل محصوالت -٤
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تحليل و تجزيه قلمروBig Data 
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از استفاده موردBig Data 
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از استفاده موردBig Data 
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بازار مالي بازدهBig Data
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تحليل و تجزيه Big Data ؟چيست

وهايالگ تا كند مي بررسي را متفاوت و بزرگ هاي داده حجيم، هاي داده تحليل 
  .كند آشكار را مفاهيم ساير و ها وابستگي پنهان،

آن اساس بر گيري تصميم و عظيم هاي داده روي تحليل
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تحليل و تجزيه مراحلBig Data
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تحليل و تجزيه انواعBig Data

Descriptive( توصيفي تحليل و تجزيه -١ Analytics(

است دادن رخ حال در اتفاقي چه ورودي داده اساس بر. ) NETFLIX,
Google Analytics Tool(  
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تحليل و تجزيه انواعBig Data

Predictive( پيشگويانه تحليل و تجزيه -٢ Analytics(

بدهد رخ اتفاقي چه آينده در است ممكن. )Southwest Airlines analyses(
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تحليل و تجزيه انواعBig Data

Prescriptive( دستورالعملي تحليل و تجزيه -٣ Analytics(

شود انتخاب بايد عملي چه. )Google self-driving car(
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تحليل و تجزيه انواعBig Data

Diagnostic( شناختي تحليل و تجزيه -٤ Analytics(

افتاد اتفاق چرا. )Social media marketing(
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مشكالت Big Data

هستند رشد حال در نمايي صورت به كه حجيم هاي داده مجموعه نگهداري.

است هايي داده كل از بيشتر اند شده توليد قبل سال دو طي كه هايي داده 
.اند شده توليد آن از قبل كه

شد خواهد زتابايت ٤٤ تقريبا ديجيتال هاي داده كل ،٢٠٢٠ سال تا.

اطالعات مگابايت ١.٧ حدود شخص هر براي ثانيه هر در ،٢٠٢٠ سال تا 
.شود مي توليد
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مشكالت Big Data

پيچيده ساختار با هايي داده پردازش
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مشكالت Big Data

داده سريعتر پردازش.

مقدمه

ل به تبديحجم بسيار زيادي داده به واحد محاسبه رساندن 
كند مي رشد ديسك خواندن/نوشتن سرعت از سريعتر بسيار دادهمي شودگلوگاه 
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مشكالت حل راه 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 بتواند ات شده طراحي كه كرد تشبيه عامل سيستم يك به توان مي را 
  .كند مديريت و پردازش مختلف هاي ماشين روي بر را ها داده از زيادي حجم
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Hadoop Distributed File System

HDFS مامت توانيم مي كه بطوري كند مي ايجاد منابع روي را انتزاع از سطحي 
HDFS ببينيم يكپارچه واحد يك عنوان به را.  

 HDFS دارد پايه جزء دو: NameNode و DataNode

مقدمه

NameNode كه است اصلي نود 
 است اي داده درباره داده متا شامل

.است شده ذخيره كه

در داده DataNode ذخيره       
 رد مناسب افزاري سخت شودكه مي

 .است شده توزيع محيط



Big Data

رشد حال در نمايي صورت به كه حجيم هاي داده مجموعه نگهداري مشكل 
.هستند

حل راه: HDFS

مقدمه

هادوپ ذخيره واحد

دهش توزيع فايل سيستم يك كه 
است

به را )ورودي هاي داده( ها فايل 
 و كرده تقسيم كوچكتري واحدهاي

.كند مي ذخيره كالستر در

پذير مقياس نيازي هر با مطابق 
.است
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پيچيده ساختار با هايي داده( متفاوت هاي داده نگهداري مشكل(

حل راه: HDFS

مقدمه

قبيل از( داده نوع هر ذخيره اجازه  
structured،  

unstructured،semi
structured( دهد مي را.

از WORM(Write Once
Read Many) كند مي تبعيت.

شما ارزيابي داده ريختن هنگام  
)Schema( نميگيرد انجام.  
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داده سريعتر پردازش مشكل

حل راه: Hadoop MapReduce

در موجود داده موازي پردازش امكان HDFS كند مي فراهم را.

كه داده از بخشي با نود هر مثال براي ميدهد، را داده محلي پردازش اجازه 
.كند مي كار است شده ذخيره آن در
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Hadoop چيست؟

Apache Hadoop افزاري نرم چارچوب يك open source براي كه است  
 شده عتوزي محاسباتي محيط در كه ها داده پردازش كاربردي هاي برنامه توسعه

.شود مي استفاده شوند، مي اجرا

از استفاده با شده ساخته كاربردي هاي برنامه HADOOP مجموعه روي بر 
.شود مي اجرا رايج هاي رايانه هاي خوشه روي بر شده توزيع بزرگ هاي داده

 ندهست دسترس در اي گسترده طور به و قيمت ارزان هاي رايانه ها، رايانه اين.

 هستند مفيد مك هزينه با بيشتر محاسباتي قدرت به دستيابي براي عمدتا اينها.  

Hadoop
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در صي،شخ كامپيوتري سيستم محلي فايل سيستم در كه هايي داده مشابه 
Hadoop، ستمسي كه گيرد مي قرار شده توزيع فايل سيستم يك در ها داده 

  .شود مي ناميده Hadoop شده توزيع فايل

مفهوم اساس بر پردازش مدلData Locality به محاسباتي منطق كه است 
  .شود مي ارسال ها داده حاوي )سرور( اي خوشه هاي گره

بانيز در كه است اي برنامه از شده كامپايل نسخه يك محاسباتي منطق اين 
  .است شده نوشته جاوا مانند باال سطح

در شده ذخيره هاي داده برنامه اين HDFS Hadoop كند مي پردازش را.  

Hadoop
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Apache Hadoop است پروژه زير دو شامل:

Hadoop MapReduce: MapReduce نرم چارچوب و محاسباتي مدل يك 
 برنامه اين .شوند مي اجرا Hadoopدر كه است هايي برنامه نوشتن براي افزاري

 در موازي صورت به بيشمار هاي داده پردازش به قادر MapReduce هاي
  .هستند محاسباتي هاي گره بزرگ هاي خوشه

HDFS (Hadoop File System Distributed):HDFS بخش مسئول 
 داده از MapReduceهاي برنامه .است Hadoopهاي برنامه سازي ذخيره

 ايجاد داده هاي بلوك از كپي چندين HDFS.كنند مي استفاده HDFS هاي
  وزيعت اين .كند مي توزيع خوشه يك محاسباتي هاي گره در را آنها و كند مي

.كند مي مهيا را سريع بسيار و اعتماد قابل محاسبات

Hadoop
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گرچهHadoop خاطر بهMapReduce آن شده توزيع فايل سيستم و -   
HDFS طمرتب هاي پروژه از اي خانواده براي اصطالح اين است، شده شناخته 

 در ها داده پردازش و شده توزيع محاسبات مجموعه زير كه شود مي استفاده
  در Hadoop به مربوط اصلي هاي پروژه ساير .گيرند مي قرار بزرگ مقياس

Apache از عبارتند:

 Hive

Hbase

Mahout

Sqoop

Flume

ZooKeeper

Hadoop
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معماري Hadoop

معماري سطح باالي
Hadoop

Hadoop
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معماري Hadoop

Hadoop معماري داراي Master-Slave پردازش و ها داده ذخيره براي 
.است HDFSو MapReduceروش از استفاده با ها داده شده توزيع

NameNode:

NameNode است امن فضاي در استفاده مورد دايركتوريهاي و فايلها نماياننده.

DataNode:

DataNode گره يك وضعيت تا كند مي كمك شما بهHDFS مديريت را 
.كنيد برقرار ارتباط ها بالك با دهد مي اجازه شما به و كنيد

Hadoop
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معماري Hadoop

MasterNode:

اصلي گره )MasterNode( استفاده با را ها داده موازي پردازش تا دهد مي اجازه 
Hadoop از MapReduce كنيد اجرا.

Slave node:

هاي گره slave خوشه در ديگري هاي ماشين Hadoop شما به كه هستند 
 رب عالوه .كنيد ذخيره پيچيده محاسبات انجام براي را ها داده دهند مي امكان

Task با slave هاي گره همه اين، Trackerو DataNode اين .هستند همراه 
Job و NameNode با ترتيب به را فرآيندها تا دهد مي اجازه شما به

Tracker كنيد هماهنگ.

در Hadoop، سيستم master يا slave بصورت تواند مي cloud يا و on-
premise شود تنظيم.

Hadoop



Big Data

معماري Hadoop

هرMaster Node بنامهاي بخش دو از Name Node و Job Tracker
Name .است شده تشكيل Node، ذخيره نحوه بر هماهنگي و نظارت وظيفه 
Jobو)HDFS( ها داده كردن Tracker پردازش اجراي نحوه تعيين وظيفه نيز 
 بر را MapReduceدستورات از استفاده با داده مجموعه يك روي بر موازي
Slaveدرنقش كه سيستمهايي .دارد عهده Node تعريف هادوپ شبكه در 

 اصلي جرايا وظيفه داده، تشكيل را هادوپ شبكه كامپيوترهاي اكثريت ميشوند،
  .است شده گذاشته آنها عهده بر موازي پردازشهاي و سازي ذخيره دستورات

هر Slave Node بنامهاي بخش دو از Data Node و Task Tracker
Masterگروه سيستمهاي از را دستورها و اطالعات كه شد خواهد تشكيل

Node واقع در .ميدهد انجام آنها روي بر را الزم پردازشهاي و كرده دريافت   
Task Tracker از مجموعه زير يك Job Tracker وData Node يك نيز 

Name از مجموعه زير Node هاي اليه از مستقيماً  را خود دستورات و ،بوده 
.ميكنند دريافت باالتر،

Hadoop
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ويژگيهاي Hadoop

بزرگ هاي داده تحليل و تجزيه براي مناسب

ند،باش مي نيافته ساخت و شده توزيع صورت به ذاتا بزرگ هاي داده آنجا از 
  هاي داده تحليل و تجزيه براي را تناسب بهترين HADOOP هاي خوشه
  .دارند بزرگ

اتيمحاسب هاي گره ميان كه است )واقعي داده نه( پردازش منطق كه آنجايي از 
 وانعن به مفهوم اين .شود مي مصرف كمتري شبكه باند پهناي دارد، جريان
data( داده بودن محلي مفهوم locality concept( به كه شود مي ناميده 

.كند مي كمك Hadoopبر مبتني هاي برنامه كارايي افزايش

Hadoop
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ويژگيهاي Hadoop

پذيري مقياس )Scalability(
هاي خوشهHADOOP ديدج اي خوشه گره كردن اضافه با توانند مي راحتي به 

      رشد اجازه بزرگ هاي داده به درنتيجه كه شوند پذير مقياس ميزان هر به
.داردن برنامه منطق در تغيير به نيازي كردن پذير مقياس همچنين، .دهد مي

 خطا تحمل )Fault Tolerance(
اكوسيستم HADOOP ورودي هاي داده تكثير براي تغذيه كار و ساز يك  

 رهگ يك خرابي صورت در ترتيب، اين به .دارد خوشه هاي گره ساير برروي
 در شده ذخيره هاي داده از استفاده با تواند مي همچنان ها داده پردازش خوشه،

.يابد ادامه ديگر خوشه گره

Hadoop
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در شبكه توپولوژي Hadoop
خوشه  اندازه كه زماني Hadoop كهشب )پيكربندي( توپولوژي كند، مي رشد 

 رخن به توجه كارايي، بر عالوه .دهد قرار تأثير تحت را Hadoop خوشه كارايي
 رسيدن يبرا .است نياز مورد نيز ها خرابي به رسيدگي و بودن دسترس در باالي

.كند مي  استفاده  شبكه توپولوژي از خوشه تشكيل ،Hadoop اين به

Hadoop
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هر كيلتش هنگام در بايد كه است مهم عاملي شبكه باند پهناي معمول طور به 
 دشوار تاس ممكن باند پهناي گيري اندازه چون حال، اين با .گرفت نظر در شبكه
 و شود مي داده نمايش درخت يك صورت به شبكه يك Hadoop در باشد،
 شكل در مهم عامل يك عنوان به )هاhop تعداد( درخت اين هاي گره بين فاصله
 با برابر گره دو بين فاصله اينجا، در .شود مي محسوب Hadoop خوشه گيري

.آنهاست مشترك جد نزديكترين با آنها فاصله مجموع
خوشه Hadoop داده، مركز يك شامل rack كار واقع در كه است گرهي و 

 از متشكل rack و هاrack شامل داده مركز اينجا، در .شود مي اجرا آن توسط
 مكان هب بسته فرآيندها براي دسترس در شبكه باند پهناي .هستند ها گره

 از دنش دور با دسترس در باند پهناي كه معنا اين به .است متغير فرآيندها
:شود كمترمي زير عوامل

     گره همان فرآيندهاي
     همان مختلف هاي گره rack
     هاي گره rack داده مركز يك مختلف هاي
     مختلف هاي داده مراكز هاي گره

Hadoop
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تحليل و تجزيه در شده استفاده ابزارهاي بعضيBig Data

Hadoop
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Hadoop Ecosystem
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Hadoop Ecosystem
 صورت به حجيم داده پردازش و ذخيره براي پذير مقياس حل راه يك هادوپ
.كند مي فراهم شده توزيع و موازي

Apache Hive انجام براي دهد مي جازه ما به كه است داده انبار ابزار يك 
  شبيه بسيار كه كنيم استفاده Hive پرسشي زبان از بزرگ هاي داده تحليل
SQL است. )Facebook(

Apache Pig يك platform هاي داده مجموعه تحليل براي كه است  
)Yahoo( .ميدهد نشان داده جريان بصورت را ها آن و شود مي استفاده بزرگ

Apache HBase داده پايگاه يك NoSQL تا دهد مي اجازه ما به كه است 
 ترسيدس و كنيم ذخيره  سادگي به را يافته ساخت نيمه و ساختار بدون داده

.كنيم فراهم را واقعي زمان خواندن /نوشتن

Apache Spark دهد مي اجازه ما به كه است حافظه در پردازش موتور يك 
 به نياز و كنيم اجرا كارآمد طور به را SQL باركاري يا ماشين يادگيري جريان،

.دارد ها داده مجموعه به مكرر دسترسي

Hadoop
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Hadoop Ecosystem

 به ربرديكا برنامه يك از پيغام ارسال مسئول كه است دهي پيغام سيستم يك
 ستني نيازي و كند مي تمركز داده روي برنامه .است ديگر كاربردي برنامه
.باشد داده گذاشتن اشتراك به نگران

open افزار نرم يكپارچه  platform يك source ميدهد اجازه كه است 
 تبديل  تجاري مفاهيم به را داده سپس و كنيد تحليل اضافي زحمت بدون را داده
.ندكن گيري تصميم كه ميكند فراهم ها شركت رابراي امكان واين كنيد

splunk يك platform كارنامه تحليل )log( است. log دستگاههاي در 
 صوصمخ مكان يا دايركتوري در و شود مي توليد محاسباتي غير و محاسباتي

.دارد بر در را تراكنش تمام مورد در مفصل اطالعات log .شوند مي ذخيره

 را حجيم هاي داده تا كند مي استفاده Java مثل نويسي برنامه زبانهاي از
.كند پردازش

Hadoop مغز ecosystem انجام را پردازشي هاي فعاليت تمام .است     
.است جزء اين عهده بر ها task زمانبندي و منابع اختصاص  و دهد مي

Hadoop
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HDFS چيست؟

HDFS داده زرگب بسيار هاي فايل ذخيره براي شده توزيع فايل سيستم يك 
 ملتح قابليت .است رايج افزار سخت از اي خوشه روي بر اجرا حال در كه است
  HDFSبا Hadoop .يابد مي گسترش ساده بسيار و دارد پذيري مقياس و خطا

.است همراه )Hadoop شده توزيع فايل سيستم(

شود، مي فيزيكي دستگاه يك در سازي ذخيره ظرفيت از فراتر داده كه هنگامي 
 كه فايل تمسيس يك .كنيم تقسيم جداگانه ماشين تعدادي بين را آن است الزم

 يك ندك مي مديريت ها ماشين از شبكه يك در را سازي ذخيره مختص عمليات
.است افزاري نرم چنين HDFS .است شده توزيع فايل سيستم

HDFS
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بندي خوشهHDFS يك شامل اصل در NameNode هاي ابرداده كه است  
 را واقعي اطالعات كه DataNode يك و كند مي مديريت را فايل سيستم
.كند مي ذخيره

NameNode:NameNode در سيستم دهنده سرويس عنوان به توان مي را 
 و ها فايل تمام ابرداده و فايل سيستم درخت NameNode .گرفت نظر

Namespace فايل دو .كند مي نگهداري را سيستم در موجود هاي دايركتوري
'image' و 'edit log' شوند مي استفاده ها ابرداده اطالعات ذخيره براي. 

Namenode تمام اطالعات datanode يك براي داده هاي بلوك حاوي هاي 
 مين ذخيره مدت طوالني بصورت را بلوك هاي مكان وجود، اين با دارد، را فايل
 datanodes از اطالعات اين كند، مي كار به شروع سيستم كه هربار .كند

.شود مي بازسازي

DataNode:DataNodes اهدستگ هر بر كه هستند هايي گيرنده سرويس ها 
 ارائه مسئول و دهند مي انجام را واقعي ذخيره و گيرند مي قرار خوشه يك در

.است مشتريان نوشتن و خواندن هاي درخواست براي خدمات

HDFS
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در نوشتن / خواندن عمليات HDFS هاي فايل .كنند مي كار بالك سطح در 
 وانعن به و شوند مي شكسته ها بالك اندازه با هايي تكه به  HDFS در داده

.است مگابايت ٦٤ فرض پيش بالك اندازه .گردند مي ذخيره مستقل قطعات

HDFS ها داده تكرار از مفهوم يك پايه بر )replication( اين به كند مي كار 
 كي سراسر هاي گره در و شده ايجاد داده هاي بالك از كپي چندين كه شكل

 داده االيب بودن دسترس در امكان گره خرابي صورت در تا اند شده توزيع خوشه
.باشد فراهم

در فايل يك :نكته HDFS، سازي ذخيره براي ،است بالك يك از كوچكتر كه  
.كند نمي اشغال را بالك فضاي تمام

HDFS
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در خواندن عمليات HDFS
توسط داده خواندن درخواست HDFS، NameNode و Datadata مي اجابت 

 عمليات روند بناميم، )client( مشتري را دهنده درخواست كه صورتي در .شود
:گردد مي مشاهده زير دياگرام در فايل خواندن

HDFS

ل عمليات خواندن فاي
در هادوپ 
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open'متد فراخواني با مشتري يك -١  نوع از كه( FileSystem شيء از '()
DistributedFileSystem كند مي آغاز را خواندن درخواست )است.

     اطالعات و شود مي متصل namenode به RPCاز استفاده با شيء اين -٢
 اين كه دباشي داشته توجه .كند مي دريافت را فايل هاي بالك مكان مانند اي ابرداده
.هستند فايل يك  اول بالك چند به مربوط ها آدرس

 آن از كپي يك كه هاييDataNodeآدرسهاي ،ابرداده درخواست اين به پاسخ در -٣
.شود مي برگردانده دارند اختيار در را بالك

  نوع از شي يك شود، مي دريافت هاDataNode آدرس كه هنگامي -٤
FSDataInputStream حاوي كه شود مي داده برگشت مشتري به  

DFSInputStream بين تعامل از مراقب براي است DataNode و   
NameNode متد مشتري يك نمودار، در از ٤ مرحله در .است '()'read فراخواني را 

 بردارنده در DataNode اولين با DFSInputStreamميشود باعث كه كند مي
.كند برقرار ارتباط فايل يك بالك اولين

HDFS



Big Data

read'' مند مشتري كه جايي در ها داده -٥   كند مي فراخواني مكرر صورت به را ()
  به رسيدن تا read'()' عمليات فرايند اين و شوند مي خوانده جريانهايي صورت به

.يابد مي ادامه بالك انتهاي

  و دهد مي خاتمه اتصال به DFSInputStream رسد، مي فرا بالك پايان وقتي -٦
.كند مي بعدي بلوك براي بعدي NextName يابي مكان به اقدام

closeمتد كند، مي پيدا خاتمه مشتري يك خواندن عمليات كه هنگامي -٧  را ()
.كند مي فراخواني

HDFS
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در نوشتن عمليات HDFS
در داده شدن نوشته روند HDFS ها فايل واسطه به:  

HDFS

ايل فنوشتن عمليات 
در هادوپ 
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create'' متد فراخواني با مشتري يك -١  DistributedFileSystem شي از ()
 در١ مرحله - كند مي ايجاد جديد فايل يك كه كند مي آغاز را نوشتن عمليات
.قبل دياگرام

 مي متصل NameNode به RPC فراخواني باDistributedFileSystemشي -٢
  كند مي ايجاد  را عمليات فايل اين اگرچه، .شود مي جديد فايل ايجاد آغازگر و شود
  تأييد كه است NameNode وظيفه اين .كند نمي مرتبط فايل با را بالكي هيچ ولي
 حصحي مجوزهاي مشتري و ندارد وجود فعال )است ايجاد حال در كه( فايل كه كند

 يا شدبا داشته وجود حاضر حال در فايل يك اگر .دارد را جديد فايل يك ايجاد براي
 به IOException ،باشد نداشته جديد فايل يك ايجاد براي كافي مجوز مشتري
 يك و شود مي انجام موفقيت با عمليات صورت، اين غير در .شود مي ارسال مشتري
.گردد مي ايجاد فايل براي NameNode توسط جديد ركورد

HDFS
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  نوع از شي يك ،NameNode در جديد ركورد يك ايجاد محض به -٣
FSDataOutputStream براي آن از مشتري و شود مي برگردانده مشتري به 

  )شكل در ٣ مرحله( ها داده نوشتن متد .كند مي استفاده HDFSدر ها داده نوشتن
.شود مي فراخواني

٤- FSDataOutputStream شيء شامل DFSOutputStream كه است  
 كه حالي در .دارد عهده بر را NameNodeو DataNodesبا ارتباط از مراقبت
 بسته ايجاد DFSOutputStream دهد، مي ادامه را ها داده نوشتن همچنان مشتري

 DataQueue عنوان با كه صفي در ها بسته اين .دهد مي ادامه را ها داده اين با ها
.گيرند مي قرار شود، مي شناخته

 مصرف را DataQueueكه دارد وجود DataStreamer نام به ديگري جزء -٥
 NameNode  جديد هاي بالك تخصيص براي همچنين DataStreamer .كند مي
 مي انتخاب تكرار براي مناسب هايDataNode طريق اين از و كند مي درخواست را

.شوند
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 هاDataNode از استفاده با pipeline يك ايجاد با تكرار فرايند مرحله، اين در -٦
  ٣ خاطر همين به .است شده انتخاب ٣ تكرار سطح مورد، اين در .شود مي آغاز

DataNode در pipeline دارد وجود.  

٧- DataStreamer اولين در را ها بسته DataNode  در موجودpipeline مي 
.ريزد

  به و كرده ذخيره را شده دريافت بسته pipelineدر موجود DataNode هر -٨
DataNode در بعدي pipeline كند مي ارسال.

Ack"" نام با ديگري صف -٩ Queue توسط DFSOutputStream مي نگهداري 
.كنند ذخيره را هستند هاDataNode از تاييد منتظر كه هايي بسته تا شود
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 تمام از صف در موجود بسته يك براي تاييديه دريافت محض به -١٠
DataNodeهاي pipeline، از بسته آن Ack Queue صورت در .شود مي حذف 

 مورد عمليات دوباره آغاز صف اين هاي بسته ،DataNode خرابي گونه هر وقوع
.گيرند مي قرار استفاده

closeمتد ها داده نوشتن مشتري كار خاتمه از پس -١١   مرحله( خواند مي فرا را ()
close متد فراخواني )شكل در ٩   به مانده باقي داده هاي بسته شود مي باعث ()

pipeline بماند باقي تاييد منتظر سپس و شده سرازير.

 اعالم تا شود مي گرفته تماس NameNode با نهايي، تاييد دريافت محض به -١٢
.است شده تكميل فايل نوشتن عمليات گردد

HDFS



Big Data

MapReduce چيست؟ هادوپ در

 MapReduce هاي داده پردازش براي كه است نويسي برنامه مدل يك 
 MapReduce هاي برنامه اجراي به قادر Hadoop .باشد مي مناسب بزرگ
Cو Java، Ruby،Python مانند مختلف هاي زبان در شده نوشته ++       

  يبرا بنابراين هستند، موازي ذاتي طور به MapReduce هاي برنامه .باشد مي
 وشهخ در ماشين چندين از استفاده با بزرگ مقياس در ها داده تحليل و تجزيه
.هستند كارآمد بسيار

هاي برنامه MapReduce كنند مي كار مرحله دو در:

مرحله Map

مرحله Reduce

هاي زوج مرحله هر ورودي key-value نويس برنامه هر اين، بر عالوه .هستند 
.reduce تابع و map تابع :كند مشخص را تابع دو دارد نياز

MapReduce
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MapReduce كامل فرآيند كند؟ مي كار چگونه

ترتيب به كه شود مي انجام مرحله چهار اجراي با فرايند كل splitting، 
mapping، shuffling و reducing باشند مي.

 شود مي داده توضيح مثال يك با مطلب اين.

برنامه براي را زير ورودي هاي داده MapReduce بگيريد نظر در خود.

MapReduce
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MapReduce

معماري 
MapReduce  
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كار نهايي نتيجه MapReduce است زير صورت به.

شوند مي زير مراحل وارد ها داده.

MapReduce
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 input splits:

كار يك به وروديMapReduce كه شود مي تقسيم ثابت اندازه با قطعاتي به 
input splits شود مي ناميده. input split، كه است ورودي از بخش يك 

.شود مي استفاده تك map يك توسط

 Mapping

برنامه اجراي در مرحله اولين اين map-reduce هاي داده مرحله اين در .است 
 به .گردد توليد خروجي مقادير تا شود مي منتقل map تابع يك به بخش هر

input در كلمه هر تعداد شمارش map فاز در كار يك مثال، عنوان split است 
input مورد در بيشتر جزئيات( split به را ليست يك كه )است آمده ادامه در 

,word> شكل frequency> كند مي آماده.

MapReduce
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 Shuffling:

فاز خروجي مرحله اينMapping تركيب آن وظيفه .كند مي استفاده را 
 كلمات شده، ذكر مثال در .است Mapping فاز خروجي در مرتبط ركوردهاي

.پيوندند مي هم به مربوطه تكرار مقادير با يكسان

 Reducing:

فاز از خروجي مقادير مرحله، اين در Shuffling مقادير فاز اين .شوند مي تجميع 
   توليد واحد خروجي مقدار يك و كند مي تركيب را Shufflingفاز از حاصل

.كند مي بندي جمع را داده مجموعه كل مرحله اين خالصه، طور به .كند مي

فاز مقادير فاز اين قبل، مثال درShuffling هر كل تعداد و كند مي تجميع را 
.كند مي محاسبه را كلمه
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معماري جزئيات MapReduce

وظيفه يك map تابع سپس و شود مي ايجاد ها بخش از يك هر براي map را 
.كند مي اجرا بخش آن ركورد هر براي

يك زشپردا براي الزم زمان زيرا باشيد، داشته بخش چندين است بهتر هميشه 
 دليل هب .است كوچك ورودي كل پردازش براي شده انجام زمان به نسبت بخش

 چكتركو ها بخش كه هنگامي شوند، مي پردازش موازي بصورت ها بخش كه اين
load( بار توازن شوند، مي balancing( گيرد مي انجام بهتر.

خشب كه هنگامي .نيست مطلوب ها بخش كوچك حد از بيش اندازه ،حال اين با 
 يفهوظ ايجاد و ها بخش مديريت از حاصل سربار ،هستند كوچك حد از بيش ها

map كرد خواهد غلبه كار اجراي كل زمان بر.

بلوك يك اندازه با برابر بخش يك اندازه است بهتر كارها، اكثر برايHDFS
.باشد )است مگابايت ٦٤ فرض پيش طور به كه(

MapReduce
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معماري جزئيات MapReduce

وظايف اجراي از حاصل خروجي map مربوطه گره روي بر محلي ديسك در  
.HDFS روي نه و شود نوشته

به نسبت محلي ديسك انتخاب دليل HDFS، هنگام در تكرار از جلوگيري  
.است HDFS سازي ذخيره عمليات

خروجي map وظايف با كه است مياني خروجي يك reduce خروجي توليد براي 
.شود مي پردازش نهايي

خروجي توان مي كار، تكميل از پس map آن ذخيره بنابراين، .ريخت دور را  
.بود خواهد نياز حد از بيش كاري است، همراه تكرار با كه HDFSدر

خروجي استفاده از قبل گره، خرابي صورت در map وظيفه توسطreduce،  
Hadoop وظيفه map خروجي و كند مي اجرا ديگري گره در مجددا را map را 

.كند مي توليد دوباره

MapReduce



Big Data

معماري جزئيات MapReduce

وظيفهreduce  هوظيف هر خروجي .كند نمي كار داده بودن محلي مفهوم روي بر 
map وظيفه به reduce خروجي .شود مي داده map وظيفه كه ماشيني به 

reduce شود مي منتقل است اجرا حال در آن در.

تابع به سپس و شده ادغام خروجي ماشين، اين در reduce توسط شده تعريف 
.گردد مي منتقل كاربر

خروجي خالف بر map، خروجي reduce در HDFS اولين( شود مي ذخيره 
 رك از خارج هاي گره در ها كپي بقيه و شود مي ذخيره محلي گره در تكرار

  .)گردند مي ذخيره

MapReduce
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MapReduce كند؟ مي كار چگونه

Hadoop ظيفهو نوع دو شد مطرح كه همانطور .كند مي تقسيم وظايف به را كار 
:دارد وجود

 Map tasks (Splits & Mapping)

 Reduce tasks (Shuffling, Reducing)

اجراي( اجرا فرايند كل map و reduce( شود مي كنترلنهاد نوع دو توسط:

Jobtracker : سرور يك مانند)master( كند مي عمل)كار كامل اجراي مسئول 
)ارسالي

چندين Task Tracker: گيرنده سرويس همانند )slave( هر و كند مي عمل 
.دهند مي انجام را كار آنها از يك

يك سيستم، در اجراي براي شده ارسال كار هر ازاي به Jobtracker دارد وجود 
.است Datanode در كه tasktracker چندين و است Namenode در كه

MapReduce
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MapReduce كند؟ مي كار چگونه

در داده هگر چندين روي بر سپس و شود مي تقسيم وظيفه چندين به كار يك 
.شود مي اجرا خوشه يك

job tracker روي رب اجرا براي وظايف ريزي برنامه با فعاليت هماهنگي مسئول 
.است مختلف هاي داده هاي گره

اجرا را كار از بخشي اي داده گره هر در كه وظيفه، تك اجراي آن، از پس      
task توسط دارد، قرار كند مي tracker شود مي دنبال.

مسئوليت task tracker به پيشرفت گزارش ارسال job tracker  است.

اين، بر عالوه task tracker، سيگنال مداوم طور به "heartbeat" به را 
Jobtracker كند مطلع سيستم فعلي وضعيت از را او تا فرستد مي.

بنابراين job tracker صورت در .كند مي پيگيري را كار هر كلي پيشرفت 
job وظيفه، شكست tracker روي بر مجددا را آن تواند ميtask tracker 
.كند ريزي برنامه ديگري

MapReduce
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زيادي تعداد كه شوند مي اجرا مختلف هاي سرور روي سرويس صدها log توليد 
 .دارند تحليل به نياز و دنكن مي

اين پردازش براي هادوپ از توان مي log كه اينجاست نكته .كرد استفاده ها 
 اجراست حال در هادوپ كه محلي براي را ها log اين تمام توان مي چگونه
 قابل ذير،پ مقياس اطمينان، قابل راه يك به ما كه است حقيقتي اين .كرد ارسال

Apache مساله اين حل براي .دهيم انجام را كار اين تا داريم نياز مديريت
Flume است شده معرفي.

رايب .دارد بر در ساختار بدون هاي داده را حجيم و كالن داده بخش ترين اصلي 
 داده، پردازش در گام اولين .شود مي استفاده Hadoop از داده اين كردن ذخيره

.باشد مي بعدي هاي استفاده براي ها داده كردن وارد و بارگذاري

هاي داده جريان براي ساختار بدون هاي داده از زيادي حجم كردن وارد براي 
Big بالدرنگ، Data، ابزار Apache Flume است شده معرفي. Flume   

.كند مي ارسال HDFS به را يافته ساخت نيم و ساختار بدون هاي داده

Flume
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Flume دادن قالانت و انباشتن جمع آوري، براي شده توزيع و اعتماد قابل حلي راه 
 .است حجيم داده هاي مجموعه

دمانن مختلف، منابع از جاري آنالينِ داده هاي دريافت در مي توان ابزار اين از 
 … و سيستم در log فايل هاي ايميل، پيام هاي اجتماعي، رسانه هاي شبكه، ترافيك

.كرد استفاده ،HDFS روي آن ذخيره سازي و

Flume مانند كند مي پشتيباني را مختلفي منابع:

•tail )در و كشيده محلي فايل يك از را داده كه HDFS طريق از Flume    
)Unix به مربوط tail دستور مشابه .نويسد مي

•log سيستمي هاي

•Apache log4j )طريق از تا سازد مي قادر را جاوا هاي برنامه Flume   
)بنويسد HDFS هاي فايل در را ها رويداد

Flume
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Flume فرايند يك JVM دارد جزء سه كه است:

Flume Source، Flume Sink و Flume Channel

Flume

Flumeمعماري 
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توسط )سرور وب(خارجي منبع از شده توليد رويدادهاي قبل، شكل در Flume
Data Source طتوس كه قالبي در را رويدادها خارجي منبع  .اند شده استفاده 

Flume  براي است شده شناسايي هدف منبع Source كند مي ارسال.

 Flume Source چند يا يك در را آن و كند مي دريافت را رويداد يك  
channel اين .كند مي ذخيره channel كه كند مي عمل انباري عنوان به 

Flume توسط كه زماني تا را رويداد Sink اين .دارد مي نگه شود استفاده 
channel محلي فايل سيستم يك از رويدادها اين ذخيره براي است ممكن 

.كند استفاده

Flume Sink از را رويدادها channel خارجي مخزني در را آن و كرده حذف 
  داشته وجود Flume عامل چند است ممكن .كند مي ذخيره HDFS مانند
Flume كه شكل اين به باشند Sink سمت به را رويداد جريان، روند در  

Flume Source عامل flume كند ارسال بعدي.

Flume
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مهم ويژگيهاي از برخي Flume
Flume چندين با .هاست داده جريان اساس بر پذير انعطاف طراحي داراي 

 سطوحFlume .است قدرتمند و خطا متحمل برخطا غلبه و بازيابي مكانيزم
best-effort  شامل دهدكه مي پيشنهاد را اطمينان قابليت از متفاوتي delivery 

end-to-end و delivery است.best-effort delivery از هيچكدام شكست 
end-to-end كه درحالي كند نمي تحمل را Flume نودهاي delivery در حتي 
.كند مي تضمين را تحويل خورده شكست نود چندين بروز صورت

Flume بين را اطالعات sourceو ها sinkآوري جمع اين .كند مي منتقل ها 
 Flume .باشد رويداد بر مبتني يا شده ريزي برنامه بصورت تواند مي ها داده

 ها داده از جديد دسته هر تبديل كه دارد را خود جوي و پرس پردازش موتور
.كند مي ساده را مدنظر sink به انتقال از قبل

Flume sink شامل است ممكن ها HDFS و Hbase باشند. Flume همچنين 
 شبكه، كترافي داده شامل شودكه استفاده رويدادها هاي داده انتقال براي تواند مي

 اما باشد مي ايميل پيامهاي و اجتماعي رسانه سايتهاي وب توسط شده توليد داده
.نيست موارد اين به محدود

Flume
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Apache Sqoop )SQL-to-Hadoop( هب داده حجيم ورود از پشتيباني براي  
HDFS هاي انبارداده اي، رابطه هاي داده پايگاه مانند يافته ساخت هاي داده از 
  .است شده طراحي NoSQL هاي وسيستم سازماني

Sqoop از كه است اتصال معماري بر مبتني pluginبه اتصال براي ها    
.كند مي پشتيباني جديد خارجي هاي سيستم

از استفاده مورد مثال يك Sqoop يك كه كه است شركتي Sqoop را شبانه 
 به را توليد هاي داده مبادالتي RDBMS يك از روز هاي داده تا كند مي اجرا
.كند مي بار آتي هاي تحليل براي Hive داده انبار

Sqoop



Big Data
استاندارد به توجه با موجود داده پايگاه مديريت هاي سيستم تمامSQL طراحي  

 .است متفاوت زبان به توجه با حدودي تا DBMSهر حال، اين با .اند شده
  به ها تمسيس سراسر در ها داده انتقال مورد در را هايي چالش تفاوت اين بنابراين،

 ها چالش اين بر غلبه به كه هستند اجزائي Sqoopاتصاالت .آورد مي وجود
.كنند مي كمك

بين داده انتقال Sqoop اتصاالت كمك با خارجي سازي ذخيره سيستم و  
Sqoop است پذير امكان.

Sqoop هاي داده هاي پايگاه از وسيعي طيف با كار براي اتصاالت داراي    
SQL اوراكل، ،MySQL، PostgreSQL جمله از متداول، اي رابطه Server 

 آن به مربوط DBMSبا چگونه داند مي اتصاالت اين از يك هر .است DB2 و
 پايگاه هر به اتصال براي عمومي JDBC اتصال يك همچنين .كند برقرار ارتباط

  ن،اي بر عالوه .دارد وجود كند مي پشتيباني جاوا JDBC پروتكل از كه اي داده
Sqoop اتصاالت MySQL وPostgreSQL فراهم را شده سازي بهينه     

 جيمح انتقالهاي تا كنند مي استفاده اي داده پايگاه خاص هايAPI از كه كند مي
.دهد انجام كارا صورت به را

Sqoop
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Sqoop اتصاالت داراي third party انبار از است، داده انبارهاي براي مختلف 
   انبارهاي تا گرفته )اوراكل و ،Netezza، Teradata جمله از( سازماني هاي داده

NoSQL مانند )Couchbase(. افزاري نرم بسته با اتصاالت اين حال، اين با    
Sqoop به يراحت به توانند مي و شوند دانلود جداگانه بايد بلكه آيند؛ نمي 
Sqoop شوند اضافه موجود شده نصب.

به چرا Sqoop نيازمنديم؟

از استفاده با تحليلي پردازشHadoop از داده زيادي مقادير بارگيري نيازمند 
 به حجيم هاي داده انتقال فرآيند اين .دارد Hadoop هاي خوشه به متنوع منابع

Hadoop، هاي چالش از اي مجموعه با آن، پردازش سپس و ناهمگن منابع از 
 بهره از اطمينان و ها داده انطباق از اطمينان حصول و حفظ .است همراه خاص

 ويكردر انتخاب از قبل بايد كه هستند عواملي از برخي ،منابع از موثر برداري
.گيرند قرار توجه مورد داده بارگذاري صحيح

Sqoop
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اصلي موارد:

ها اسكريپت از استفاده با ها داده بارگيري -١

  هاي داده يبارگير براي ها، داده بارگيري براي اسكريپت از استفاده سنتي رويكرد
.است گير وقت بسيار و ناكارآمد روش اين نيست مناسب Hadoop به حجيم

Map-Reduce برنامه طريق از خارجي هاي داده به مستقيم دسترسي -٢

 ونبد( خارجي هاي سيستم در موجود هاي داده به مستقيم دسترسي نمودن فراهم
 ها برنامه اين ،Map-Reduce كاربردي هاي برنامه براي )Hadoop در بارگذاري

.نيست پذير امكان رويكرد اين بنابراين .كند مي پيچيده را

٣- Hadoop رد هايي داده با تواند مي بيشمار، هاي داده با كار توانايي بر عالوه 
  در نيناهمگ هاي داده چنين بارگذاري براي بنابراين، .كند كار مختلف فرم چندين

Hadoop، اند يافته توسعه مختلفي ابزارهاي. Sqoop وFlume اين از نمونه دو 
.هستند اطالعات بارگيري ابزارهاي

Sqoop
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Sqoop Flume HDFS
Sqoop منابع از ها داده كردن وارد براي 

 استفاده RDBMS مانند ساختيافته داده
.شود مي

 Flume داده جريان انتقال براي 
.شود مي استفاده HDFS به حجيم

HDFSدهش توزيع فايل سيستم يك 
 Hadoop اكوسيستم توسط كه است
.شود مي استفاده ها داده ذخيره براي

Sqoop دارد اتصال بر مبتني معماري. 
 داده عمنب به چگونه كه دانند مي اتصاالت
 واكشي را ها داده و شوند متصل مربوطه

.كنند

Flume بر مبتني معماري داراي 
 هب كه( شده نوشته كدي .است عامل
 به و )شود مي ناميده »عامل« عنوان

.پردازد مي ها داده واكشي از مراقبت

HDFS شده توزيع معماري يك داراي 
 هاي گره بين در ها داده كه است

.شوند مي توزيع داده مختلف

 HDFS هداد كردن وارد براي مقصد يك 
  .است Sqoop  از استفاده با ها

  هب كانال چند يا هيچ طريق از ها داده
HDFS دارند جريان.

HDFS هذخير براي نهايي مقصد يك 
.است داده سازي

 رويدادگرا Sqoop در داده بارگذاري
.نيست

 تواند مي Flume در داده بارگذاري
.شود انجام رويداد يك توسط

HDFS اي وسيله به كه را ها داده فقط 
.دكن مي ذخيره اند، شده فراهم برايش

 هاي داده منابع از ها داده كردن وارد براي
 استفاده Sqoop از بايد تنها يافته، ساخت

 كه دانند مي ها دهنده اتصال زيرا شود،
 رتباطا يافته ساخت اي داده منابع با چگونه
 استخراج آنها از را ها داده و كرده برقرار
.كنند

Flume ادهد بارگيري منظور به بايد 
 ايجاد هاي توييت مانند جريان هاي
 يك log هاي فايل يا توييتر در شده
  عوامل .شود استفاده سرور وب

Flume جريان هاي داده تهيه براي 
  .اند شده ساخته داده

HDFS داخلي دستورات داراي shell 
  .است آن در ها داده ذخيره براي

HDFS را جرياني هاي داده تواند نمي 
.كند وارد

Sqoop vs Flume vs HDFS in Hadoop



Big Data

Pig چيست؟

Pig جموعهم تحليل و تجزيه براي كه است باال سطح نويسي برنامه زبان يك 
.بود Yahoo در توسعه تالش نتيجه Pig .است مفيد بزرگ هاي داده

چارچوب يك در MapReduce، مراحل سري يك به بايد ها برنامه map و 
reduce كه نيست نويسي برنامه مدل يك اين حال، اين با .شوند ترجمه 

 انتزاع يك اف،شك اين كردن پر براي بنابراين، .هستند آشنا آن با داده تحليلگران
.شد ساخته Hadoopباالي بر Pig نام به

Apache Pig موعهمج تحليل و تجزيه روي تمركز بيشتر كه شود مي باعث 
 Map-Reductionهاي برنامه نوشتن براي كمتري زمان و باشد انبوه هاي داده

         را چيزي هر كه ها،خوك مانند به Pig نويسي برنامه زبان .شود صرف
 Pig نام دليل .كند كار اي داده نوع هر روي بر تا است شده طراحي ،خورند مي
.است همين هم

Pig
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معماري Pig

Pig است جزء دو شامل:

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

برنامه يك Pig Latin هداد روي كه است تبديالت يا عمليات سري يك شامل 
 ار داده جريان يك عمليات اين .شود مي اعمال خروجي توليد براي ورودي هاي

 ترجمه اجرا قابل نمونه يك به Pig اجرايي محيط وسيله به كه كند مي توصيف
  .است شده

كارهاي از اي مجموعه تبديالت اين نتايج زيرين، سطح درMapReduce است 
 برنامه تا دهد مي اجازه Pig ترتيب، همين به .نيست آگاه آن از نويس برنامه كه

.شود متمركز اجرا ماهيت نه و ها داده روي بر نويس

PigLatinاز ناآش كليدي كلمات از كه است سخت و سفت نسبتا زبان يك 
.Filter و Join،Group مثال، عنوان به كند، مي استفاده ها داده پردازش

Pig
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معماري Pig
Pig است اجرا حالت دو داراي:
محلي حالت:Pig يك درJVM اجرا تك 

    ادهاستف محلي فايل سيستم از و شود مي
 حليلت و تجزيه براي فقط حالت اين .كند مي

  مناسب Pig از استفاده با كوچك هاي داده
.است

حالت Map Reduce: جوهاي و پرس 
Pig در شده نوشته Latin كارهاي به  

MapReduce روي بر و شوند مي ترجمه 
 خوشه( شوند مي اجرا Hadoop خوشه يك

 عتوزي كامل يا شبه بصورت است ممكن
 كامال خوشه با MapReduce حالت .)شود

  مجموعه روي Pig اجراي براي شده توزيع
 .است مفيد بزرگ هاي داده

Pig

Pigمعماري 
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Pig Latin كدنويسى از را نويس برنامه Map Reduce نياز بي جاوا براساس 
 كه كند مي هعرض بااليى سطح نگارشى سيستم صورت به را قابليتها اين و كرده
.است RDBMSهاى سيستم در SQL شبيه بسيار

 Pig Latin كمك به توان مى راUDF)كاربر توسط شده تعريف توابع ياUser
Defined Functions( واجا در را توابع اين تواند مى كاربر كه داد گسترش 

Pig طريق از مستقيماً بعدتر و كرده سازى پياده Latin كند فراخوانى.  

Pig تحقيقاتى مراكز در ٢٠٠٦ سال در اصل در yahoo توسعه محققان براى 
Map عمليات اجراى و ايجاد براى ساده روشى تا شد داده Reduce روى  

 پروژه اين ٢٠٠٧ سال در .باشند داشته اختيار در داده عظيم بسيار هاى مجموعه
.شد منتقل آپاچى افزارى نرم بنياد به

Pig
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Oozie چيست؟

Apache Oozie براي كاري گردش زمانبند يكHadoop سيستمي .است 
 از ازندمج كاربران اينجا، در .كند مي اجرا را وابسته كارهاي كار گردش كه است

Directed كارها گردش Acyclic Graphs طور به تواند مي كه كنند ايجاد را 
.شود اجرا Hadoopدر ترتيب به و موازي

Apache Oozie است شده تشكيل بخش دو از:

گردش اجراي و ذخيره كار، گردش موتور يك مسئوليت :كار گردش موتور 
 Hive و MapReduce، Pig مانند Hadoop كارهاي از متشكل كارهايي

.است

يفتعر پيش از هاي زمانبندي براساس را كارها گردش :كننده هماهنگ موتور 
.كند مي اجرا ها داده بودن دسترس در و شده

Oozie هك( كاري گردش هزاران موقع به اجراي تواند مي و است پذير مقياس 
.كند مديريت Hadoop خوشه يك در را )است كار چندين شامل كدام هر

Oozie
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hive در كه باالست سطح زبان هاي در روش يك Facebook داده توسعه 
 نزديك)Shell( پوسته نوعي ارائه ي مي دهد انجام Hive كه كاري .است شده

 SQL به زيادي شباهت كه مي نويسيد دستورالعمل هايي بنابراين .است SQL به
  .مي كند نگهداري را فايل ها و Schemaميان نگاشت Hive و دارند

هب را آن ها محتواي مورد در اطالعاتي و سيستم فايل درون فايل هاي اطالعات 
 را پرس وجوها سپس .مي كند مرتب ستون هايي در را آن ها هايو و داده هايو

  .مي شوند اجرا MapReduceكارهاي عنوان به كه مي نويسيد

دوي هر Pig و Hive مي دهند انجام را يكساني كارهاي جنبه ها بسياري از. 
 .دارد وجود هم SQL به شبيه هاي جو و پرس از Pigپشتيباني براي تالش هايي

 كارهايي اجراي به قادر دو هر .هستند)Optimizer( بهينه ساز داراي زبان دو هر
.باشد MapReduce كار چند شامل است ممكن كه هستند

Hive
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