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 بسمه تعالي

 

 یستون یهادرون حافظه داده لی، تحل Apache Arrowبر  یمقدمه ا
 

، علیرغم نوپا بودنش در اکو سیستم آپاچي، در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در حوزه  Apache Arrow پروژه متن باز

 .پردازش داده و ایجاد یک بستر مناسب برای تعامل بین فناوریهای مختلف کالن داده است

، شکل  Apache Arrow برای ایجاد و توسعهپروژه متن باز اصلي دنیای کالن داده، یک تیم مشترک  1۳توسعه گران ارشد 

 : تا شرکت عبارتند از 1۳داده اند و سایر شرکتها و پروژه ها هم در حال تطبیق دادن خود با آن هستند. این 
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 تحلیل درون حافظه ای داده های ستونی

 : پروژه پیکان، برآمده از چهار گرایش و نیاز جدید مهندسي داده امروز دنیاست

های ستوني توضیح داده شد اما به طور خالصه ،امروزه فناوریهای  درباره مفهوم داده Kudu مقاله قبالً در : داده های ستونی

کالن داده، ستوني شده اند. یعني به جای ذخیره سطری داده ها ، آنها را به صورت ستوني ذخیره مي کنند. با اینکار ، فیلترگذاری 

 .است و جستجوی داده ها بسیار سریعتر و بهینه تر صورت میگیرد. مثال زیر گویای این مطلب

 

http://getkudu.io/
https://parquet.apache.org/
http://jabizparda.com/kudu/
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 .که مخصوص این نوع از ذخیره سازی ، ابداع شده است به رشد این گرایش کمک بزرگي کرد Apache Parquet البته پروژه

اسپارک محبوبیت و رواج امروز خود را مدیون پردازش های درون حافظه ایست که باعث افزایش :  پردازش درون حافظه ای

 . کارآیي قابل مالحظه سیستم های نوین اطالعاتي امروزی شده است

 

حت نمایش داده مي شوند داده های دنیای واقعي با ساختار سلسله مراتبي و تودرتو را:  داده های پیچیده و ساختارهای پویا

و بانکهای اطالعاتي سندگرا مانند مانگو دی بي، نشانگر این نیاز کسب و کار امروزی است . سیستم های  JSON که رشد قالب

 .مدرن تحلیلي معاصر باید بتواند این نوع از داده ها را به صورت پیش فرض پشتیباني کند

 

در حال حاضر، فناوریها و کتابخانه های مختلف  :  های مختلف حوزه کالن دادهنیاز به تعامل و برقراری ارتباط بین فناوری

ها ابداع کرده اند و برای برقراری ارتباط بین آنها و استفاده از داده حوزه کالن داده، هر کدام روشي را برای ذخیره و پردازش داده

هم زمان بر است و هم توسعه سامانه ها را با مشکل مواجه  ها به صورت مشترک، نیاز به فرآیندهای مختلف تبدیل داده داریم که

 . هاستتالشهایي برای رفع این مشکل و استاندارد سازی تبادل داده  Apache Parquet ، Apache Avro .مي کند

 

 

 

https://parquet.apache.org/
https://parquet.apache.org/
https://avro.apache.org/
https://avro.apache.org/
http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/arrow1.png
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 مولفه های تشکیل دهنده پیکان

های پیکان، مجموعه ای مولفه ها و فناوریهاییست که موتورهای اجرایي کالن داده )مانند اسپارک، توزیع و تجمیع( و کتابخانه

ا عبارتند از آنها به عنوان الیه های میاني خود استفاده خواهند کرد . این فناوریها و الگوریتم ه (HDFS ذخیره ساز داده ها )مانند

 : از

 های های استاندارد شامل نوع دادهای از نوع دادهمجموعهSQL  وJSON  مانندDecimal ،Int، BigInt 

های استاندارد بنا نهاده شده ساختار داده ستوني برای نمایش درون حافظه رکوردهای اطالعاتي که بر روی نوع داده

 است.

 ها و جداول درهم سازی به صورت بهینه و موثر های ستوني مانند صفبا دادههای رایج مورد نیاز برای کار ساختمان داده

 با سي پي یو های امروزی.

 IPC  ، از طریق حافظه مشترکTCP/IP  وRDMA 

 های مختلفهای ستوني به زبانهایي برای خواندن و نوشتن دادهکتابخانه 

 های الگوریتمSIMD (و مطابق با ر )یک دستور، چندین منبع داده( هیافت خط تولیدPipeLine)  برای عملیاتي مانند

 . کند استفاده یو پي سي و حافظه از موثر صورت به که …مرتب سازی ، جستجو ، تطبیق الگو و 

 های ستوني برای بهینه سازی حافظه .سازی دادهتکنیکهای فشرده 

 ها در حافظه های پایدار مانند ابزارهایي برای ذخیره موقت دادهHDD  وSSD 

اغلب سیستم های پردازش داده معاصر، یک یا حداکثر دو مورد از موارد سه گانه فوق را دارا هستندو پیکان ، تالشي است برای 

 .ساخت سامانه هایي با پشتیباني از تمام نیازهای نوین مورد اشاره به صورت استاندارد و متن باز

 مولفه های تشکیل دهنده پیکان

های ذخیره ها و فناوریهاییست که موتورهای اجرایي کالن داده )مانند اسپارک، توزیع و تجمیع( و کتابخانهای مولفهپیکان، مجموعه

 : ها عبارتند ازها و الگوریتماین فناوری . های میاني خود استفاده خواهند کرداز آنها به عنوان الیه (HDFS ها )مانندساز داده

  نوع داده های استاندارد شامل نوع داده های مجموعه ای ازSQL  وJSON  مانندDecimal ،Int، BigInt 

  ساختار داده ستوني برای نمایش درون حافظه رکوردهای اطالعاتي که بر روی نوع داده های استاندارد بنا نهاده شده

 است.

 و جداول درهم سازی به صورت بهینه و موثر  های رایج مورد نیاز برای کار با داده های ستوني مانند صفهاساختمان داده

 با سي پي یو های امروزی.
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 IPC  ، از طریق حافظه مشترکTCP/IP  وRDMA 

 های مختلفهای ستوني به زبانهایي برای خواندن و نوشتن دادهکتابخانه 

 هایالگوریتمSIMD  (( و مطابق با رهیافت خط تولید )یک دستور، چندین منبع دادهPipeLine) عملیاتي مانند  ایبر

 . کند استفاده یو پي سي و حافظه از موثر صورت به که …مرتب سازی ، جستجو ، تطبیق الگو و 

 . تکنیکهای فشرده سازی داده های ستوني برای بهینه سازی حافظه 

  ابزارهایي برای ذخیره موقت داده ها در حافظه های پایدار مانندHDD  وSSD 

د نظر داشت این است که پیکان، به تنهایي نه یک موتور پردازش داده مانند اسپارک است و نه یک البته نکته مهمي که باید م

بلکه طراحي شده است که به عنوان یک بستر مشترک و استاندارد برای موارد زیر به  HDFS کتابخانه ذخیره و توزیع داده مانند

 : کار رود

  موتورهای اجرایSQL  مانندSparkSQL  ،Drill  وImpala 

  سیستم های تحلیل و پردازش داده مانندPandas و اسپارک 

 . سیستم های پردازش جریان و مدیریت صف مانند کافکا و استرم 

  ، سیستم های ذخیره ساز کالن داده مانند کاساندراHBASE  ،Kudu  وParquet 

رآیي وق نیست بلکه سرویس دهنده ای به آنهاست تا کابنابراین پروژه پیکان ، در تقابل و رقابت با هیچ کدام از این سیستم های ف

 . و اشتراک داده به صورت استاندارد را برای آنها ممکن کند

 

 

http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/arrow2.png

