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 بسمه تعالي

 

 هدوپ و کالن داده یبر رو SQL یبر ابزارها یمرور

 

ست که در تمام تار و پود دنیای فناوری اطالعات      سالها ستاندارد کار با داده های رابطه ای،  اس کیو ال به عنوان روش ا

نفوذ کرده است و بنابراین دور از انتظار نیست که برای داده های بدون ساختار یا نیمه ساختیافته در حوزه کالن داده هم به فکر     

ش   ستفاده از این زبان رایج با سعه گران و تحلیل گران حوزه داده به راحتي و با حداقل آموزش بتوانند به پردازش داده ها   ا یم تا تو

 . بپردازند

شد، هایو    شهایي که در این حوزه انجام  شات گرفت و برای اجرای پرس و   (Hive) از اولین تال بود که از فیس بوک ن

طراحي شده بود . هایو این دستورات شبه اس کیو ال را تبدیل به    جوهای شبه اس کیو ال روی داده های ذخیره شده در هدوپ   

مي کند و آنها را روی کالستتتری از گره های محاستتباتي اجرا و نتیجه را برمي  (Map Reduce) دستتتورات نشاشتتت و تجمی 

 .گرداند

داده و هدوپ طراحي  با این مقدمه، ابزار و کتابخانه هایي که برای اجرای پرس و جوهای شتتتبه اس کیو ال روی کالن    

 : شده اند را مي توانیم به صورت زیر فهرست کنیم

که در باال به آن اشاره شد، رایجترین راه حل اجرای اس کیو ال روی هدوپ است و تقریباً روی تمام     : آپاچی هایو .1

شبیه به مای اس کیو ا       سیار  شرکتهای مختلف، وجود دارد و دستورات آن ب سخه کالسیک و     توزی  های هدوپ توسط  ست. ن ل ا

 به صتتحنه پشتتت را دستتتورات هم  اصتتلي هایو، دستتتورات فقط خواندني دارد اامکان ت ییر داده ها به کمک آن وجود ندارد  و

شت  کارهای مجموعه سبت  که کند مي تبدیل تجمی  و نشا سیار  داده کالن پردازش موتورهای بقیه به ن ست  کندتر ب  امروزه اما ا

نجام است تا بتوان آنرا بهینه تر نیز اجرا کرد و موتور پردازش دستورات آن به جای نشاشت و تجمی  کالسیک     ا حال در تالشهایي 

شد    (TEZ) آپاچي تز ، سپارک با سترده  .(Hive On Spark) یا ا شرکتهای مختلف برای   آینده هایو به دلیل رواج گ و تالش 

شما              سپارک مي تواند قدرت پردازش زیادی به  صوص ترکیب آن با ا شود و بخ شن دیده مي  سیار رو سازی و بهبود آن ب بهینه 

 .بدهد

 .شناخته مي شود Hive-QL زبان اس کیو ال مخصوص هایو امروزه با نام

ستینگر  .۲ ستینشر با هدف بهبود هایو و افزایش سرعت آن به کسری      هورتون ورکز، در حال انجام پروژه ای با نام : ا ا

هدوپ هورتون ورکز به بعد در     ۲.۲از ثانیه و افزودن امکان ت ییر داده ها و انجام تراکنش به هایو استتتت که به تازگي و از توزی            

عدم رواج آن در توزی  های  تعلق داشتتتن آن به یک شتترکت و    اختیار عالقه مندان قرار گرفته استتت. نقطه منفي این رهیافت، 

 . مختلف هدوپ است

 ایمپاال که جزء اولین تالشتتتها برای هلبه بر محدودیت های هایو توستتتط شتتترکت کلودارا  : (Impala) ایمپاال .۳

(Cloudera)   استتت، مشتتابه هایو، امکان اجرای دستتتورات اس کیو ال را به کاربران مي دهد و استتتاندارد Hive-QL   را هم

شود.        سوب مي  شابه هایو، یک پروژه متن باز مح شتیباني مي کند. این پروژه هم م شي خاص خود را دارد و  پ ایمپاال موتور پرداز

برای اجرای آن روی یک کالستتتر، روی تک تک گره های رایانه ها باید اجراکننده ایمپاال نصتتب و پیکربندی شتتود که خود جزء  

 آن مشکل  آخرین و است  هدوپ خاص توی  یک به آن بودن محدود هم آن دیشر  معایب آن مي تواند محسوب شود. نقطه ضعف   
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ستورات در ایمپاال، داده ها باید به قالب    هم سری  د شوند که خود نیاز به  Parquet این که برای اجرای بهینه و  زمان و  تبدیل 

 . هزینه دارد

  با  در ایمپاال مي توان پرس و جوهای تعاملي هم داشت یعني مثل هایو الزم نیست داده ها ابتدا ذخیره شده باشند که    

جود در هدوپ به اجرای دستتتورات اس کیو ال روی آنها پرداخت و مي توان هر زمان نیاز بود، داده ها را مو داده مناب  به اتصتتال

 .وارد کرده و یا ت ییر داد

ستو  .۴ سط خود فیس        : (Presto by Facebook) پر ست که تو شبیه به ایمپاال یک پروژه متن باز ا ستو هم  پر

 معرفي و به بازار عرضه شده است. این پروژه که مانند امیپاال ماهیت تعاملي دارد و برای قالب داده ه خالق هایو نیز هست،بوک ک

RCFile           ضعف ستر هدوپ را دارد. نقطه  شکیل دهنده کال صب روی تک تک رایانه های ت ست، برای اجرا نیاز به ن شده ا بهینه 

ستو عالوه    صلي که مي توان برای پر صلي فراهم کننده توزی  های       ا شرکتهای ا سط  شتیباني آن تو بر موارد فوق ذکر کرد، عدم پ

هزینه  هدوپ استتتت یعني وهیفه نصتتتب و پیکربندی آنرا خودتان باید انجام دهید و اگر فیس بوک حمایت خود را از آن بردارد،

 .ت ییر آن در زیرساخت های اطالعاتي به شما تحمیل خواهد شد

اسپارک که به عنوان یکي از رو به رشدترین پروژه های بنیاد آپاچي در چند سال اخیر بوده    : اسپارک اس کیو ال  .5

زیرپروژه ای به عنوان اسپارک اس کیو ال   است و توانسته است جایشاه خود را به عنوان موتور پردازشي نوین هدوپ تثبیت کند،    

ارد که امکان تلفیق اسپارک با اس کیو ال را فراهم مي کند و سرعت اجرای دستورات را نسبت به هایو کالسیک، بسیار باال مي        د

برد. این زیرپروژه، از ت ییر نام پروژه شارک و ارتقای آن بوجود آمده است و جزء بهترین گزینه های موجود در اجرای اس کیو ال   

 . بر روی هدوپ است

یکي از چند شرکت اصلي فراهم کننده توزی  های    ) MapR این پروژه که توسط شرکت   : (Drill) آپاچی دریل .6

صلي آپاچي در حوزه تحلیل کالن داده       شد و امروزه به یکي پروژه های ا شرکت گوگل، ایجاد  هدوپ  و با الهام گرفتن از دریمل 

منب  داده ای فراهم مي کند و بر خالف  تبدیل شتتتده استتتت، امکان اجرای پرس و جوهای شتتتبه اس کیو ال را بر روی هر نو  

رهیافت های قبلي که محدود به اکو ستتتیستتتتم هدوپ بودند، مي تواند با انوا  مختلف داده ها با حجم باال کار کند و حتي روی 

ست که مي توانید با دانلود       NoSQL بانکهای ست . نقطه قوت دریل هم همین بخش ا ستفاده ا و مانند مانشو دی بي هم قابل ا

کار خود را شترو  کنید. مثالً اگر قصتد پردازش فایلهای الر را دارید، با    نصتب آن و بدون نصتب هیک کدام از مولفه های هدوپ،  

 اردیبهشت اواخر آن اول نسخه. ابپردازید ال کیو اس قالب در خود فایلهای  نصب دریل و با سرعت باال مي توانید به پرس و جو از

 . (.ش وارد بتتتتازار شتتتتتتتده استتتتتتتت یتتتتعتتتتنتتتتي حتتتتدود دو متتتتاه پتتتتیتتتت       ۹۴

در حال انجام است تا اسپارک و دریل را با هم ترکیب کند و یک بستر پردازشي سری  و راحت       MapR تالشهایي توسط شرکت   

 .را در اختیار ما قرار دهد

نام گذاری  HBase ننده آن به اس کیو ال برایاین پروژه که توستتط تولید ک : (Phoenix ) آپاچی فونیکس .7

 .ایجاد مي کند و کاربردی خاص منظوره دارد HBase شده است، یک پوسته اس کیو ال بر روی بانک اطالعاتي

8.   HAWQ for Pivotal HD :    شرکت سط  برای توزی  هدوپ   Pivotal HD اس کیو ال برای هدوپ که تو

 . آن شرکت طراحي شده است

 (Oracle Big Data SQL) نسخه اوراکل . ۹
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 (IBM BigSQL) ام  آی بی نسخه .10

11. … 

این لیست مطمئناً به ده تای باال منحصر نیست و شرکتهای مختلفي در این حوزه گام برداشته اند که به معروف ترین       

 .و رایج ترین آنها اشاره شده است

 .کیو ال است و کار با آپاچي دریل و اسپارک اس HiveQL پیشنهاد ما برای سرمایه گذاری در این حوزه یادگیری

 


