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 تعالیبسمه

 و کافکا نکیداده در اسپارک، فل انیجر

 فاطمه صالح نیا نویسنده:

 یارهایچنانچه در انتخاب مع نی. بنابرادیباش دهیسه مورد را شن نیاز ا کیاز هر مورداستفادهدر  هایتوصیهتاکنون  زیشما ن دیشا

ه به را ک ریز یمقالهاز انتخاب،  شیپ ستی. بد ندیسه سرگردان هست نیاز ا یکیانتخاب  نیو همچنان ب ایدکردهخود را مشخص 

 .دیمطالعه کن پردازدمیو کافکا  نکیلاسپارک، ف نیب یمقایسه

 هدرنتیجپردازش شود.  باریک دقیقاًهر رکورد  نکهی: اکنندمیمورد را ضمانت  کی دقیقاً نکیداده اسپارک و فل انیدو جر هر

، توان storm پردازش مانند هایسیستم ریبا سا سهی. هر دو در مقاشودمیکه ممکن است در دسترس باشد، حذف  یهرگونه تکرار

 ندتوانمیکافکا  هایکالینتست که  یدر حال نیاست. ا نییسربار تحمل خطا پا هاآن یهر دو ردارند اما د یباال اریبس یاتیعمل

 یردکارب یگستردهدو کالس  یرا برطرف کنند. کافکا برا امیپردازش پ یازهاین دقیقاًو  ایجادشده باریکداقل و حداکثر ح یبرا

 :شودمیاستفاده 

 افتیدر هابرنامهو  هاسیستم نیب اعتمادقابل طوربهرا  هاداده یبالدرنگ که در زمان واقع هایجریانساخت خطوط داده  –

 .کنندمی

 .دهندمیبه آن واکنش نشان  ایکرده و  لیداده را تبد انیپرداز، که جر انیجر یکاربرد یهابرنامهساخت  –

در حال حرکت،  نیماش GPS هایسیگنال مثالعنوانبه، رسندمی دادهایاز رو ایپیوسته انیجر صورتبه هادادهکه  یزمان

اربر سشن و درک رفتار ک یابیمانند رد ییزهایوب شامل چ کیتلفن همراه، تراف هایبرج نیب هایسیگنالتبادل  ،یمال هایتراکنش

 .شودمیبالدرنگ احساس  صورتبه انیبه پردازش جر ازین ،یصنعت یدر سنسورها ریمقاد گیریاندازه طورهمینو  هاسایتوبدر 

 یکپارچگیکه به حفظ  یزمان انی. پردازش جرشودمی یابیخوب ارز یداده روش انی، پردازش جرهادادهنوع  نیا یهمهبا  نیبنابرا

وجود دارد شما به  هادادهو پردازش  دیکه در تول ییایبا پو رای. زشودمیدارد، با چالش مواجه  ازیدر برابر خطا ن پذیریتحملو 

پردازنده  ییشما از توانا نیا بر کند. عالوه تیریموارد را مد نیکه بتواند در صورت قطع اتصال و هرگونه خطا، ا دیدار ازین یستمیس

شما  نینابرا. بدیهم باش ندوزیدر قالب و دهیچیپ هایدرخواستبه  ییقادر به پاسخگو دیبا نیبنابرا ،کنیدمیدر مصرف داده استفاده 

 ستمیس خواهیدنمی ن،ی. همچندیدار ازین هاداده آوریجمعاستخراج اطالعات و  یبرا یمختلف هایراهو  ندوزیو دهیچیپ فیبه تعار

 .دیداشته باش ییباال یاتیکوتاه و توان عمل تأخیرزمان  ان،یجر یپردازندهدر  دیشما با نی. بنابرافتدیخراب شده و از کار ب

 کنی، فلدهدمیرا به خود اختصاص  کرویم نیاسپارک چند کهدرحالی. هاستآن یدر مدل محاسبات نکیاسپارک و فل تفاوت

بر  یبتنم نکیفل کهدرحالیبر زمان است  یکه اسپارک مبتن صورتبدینبر عامل را اتخاذ کرده است.  یو مبتن وستهیپ انیمدل جر

 .باشدمیباشد(  شدهتعریف کاربرکه توسط  یسفارش اریهر مع ایرکورد )

http://onestepup.ir/author/salehnia/
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 یزمینه هاآنهستند.  (ASF) یآپاچ ادیسطح باال در بن هایپروژهبوده و از  پردازداده عاملسیستمو اسپارک هر دو  نکیفل

. هر دو قادر به اجرا در حالت مستقل هستند، انداستفادهقابلبزرگ داده  ویسنار هاده یدارند و برا یکاربرد یهابرنامهاز  ایگسترده

خود،  یحافظه تیبا توجه به ماه هاآن. کنندمیاستفاده  YARN ،HDFS هادوپ ی، در سطوح باالهاآن از یاریاما افراد بس

 .مندندبهره یاز عملکرد قدرتمند

 .پردازیممیمجزا  صورتبه هرکدام یایبه مزا ینگاه حال

 اسپارک یآپاچ

برنامه  نی. اباشدمیدر سطح جهان  یکاربران عموم یبوده و دارا بازمتن صورتبه ایخوشه یچارچوب محاسبات کی اسپارک

 یکه دارا دهدمیارائه  (API) نویسیبرنامه یرابط کاربرد کی سانینوشته شده و به برنامه نو تونی، جاوا، اسکاال و پاR تحت

ساخته شده است. دو سال پس از  شدهتوزیعمجموعه داده  نیاز چند یاقالم فقط خواندن بر اساسدر برابر خطا بوده و  پذیریتحمل

 و استفاده سهولت علت به – شرفتهیپ هایوتحلیلتجزیهآن در موارد بالدرنگ و  کارگیریبه، در (211۲اسپارک )مه  هیانتشار اول

 روبرو شد ایگسترده رشپذی با – دهیچیپ یلیتحل یازهاین یاداره توانایی

 :اسپارک یایمزا

 .دارد mapReduce از ترسریعبرابر  111تا  11را  ایدستهپردازش  یکارها یاجرا تی: اسپارک قابلسرعت

 .کندمی پذیرامکان آسانیبهبزرگ را  یهادادهمجموعه  یبر رو اتی: انجام عملاستفاده سهولت

و  (YARN) در هادوپ هاخوشه ریهادوپ اجرا شود و از مد یباال هیدر ال تواندمی: اسپارک کپارچهی موتور

اجرا شود  زیمستقل از هادوپ ن تواندمی اسپارک اگرچه. کند استفاده( …و HDFS ،Hbase ) آن هیپا سازیذخیره

استفاده کند.  زین S3 کاساندرا و آمازون رینظ سازیذخیره هایسیستمخوشه و  رانیمد ریاز سا تواندمی طورهمینو 

 .کندمی یبانیگراف هم پشت هایالگوریتمو  رندهیادگی نی، ماش ایداده هایجریان،  SQL یها یاز کوئر نیعالوه برا

زبان خاص متصل  کی: اسپارک شما را به دیانتخاب کن خواهیدمیرا  هرکدام تونیپا ایجاوا، اسکاال  نیب از

 هرکدام Clojure یاسکاال، جاوا و حت تون،ی، پاR محبوب مانند هایزبان انیاز م دهدمیو به شما اجازه  کندمین

 .دیانتخاب کن خواهیدمیرا که 

امر  نیرا در حافظه به اشتراک بگذارند که ا هاداده توانندمیمختلف  یکارها حافظه: یهاداده گذاریاشتراک

 .دیداشته باش دادیرو انیو جر یتعامل ،یتکرار یهادادهپردازش  یکارها یآل برا دهیانتخاب ا کیتا  شودمیباعث 

 .باشدمی یتعامل یها یکوئر یبرا ( high-level ) دستور سطح باال 61 یدارا اسپارک
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 نکیفل یآپاچ

 یبرا و دقت را یسرعت، کارآمد نکیاست. فل ایدسته یهادادهو پردازش  شدهتوزیع هایجریان یبرا بازمتنپلتفرم  کی نکیفل

د. عمل کن یانیو جر میپردازش مستق یحت ایو  ایدستهپردازش  صورتبه تواندمیو  کندمیفراهم  میحج اریبس یهادادهپردازش 

ات محاسب یدر برابر خطا را برا پذیریتحملداده، ارتباطات و  عیدر حال گردش است که توز ادهد انیموتور جر کی نکیفل یهسته

رنامه را بر ب سازیبهینهو  شدهمدیریت هایحافظهکرده،  یبانیپشت یمحل یاز تکرارها نیعالوه برا نکی. فلکندمیفراهم  شدهتوزیع

 .کندمی دجایا ایدستهپردازش  انیموتور جر یرو

 :نکیفل یایمزا

 کی قیاز طر دنی، عناصر داده بالفاصله پس از رسمثالعنوانبه :یواقع انیجر کی عنوانبهپردازش داده  انیجر

 پذیریانعطاف شیعمل باعث افزا نی. ایابندمی انیجر ”(pipelined) ایلولهخط “ صورتبهپرداز  انیبرنامه جر

 .شودمی ندوزیو اتیعمل

در چارچوب اسپارک رها  هاخوشهو از شر  شودمیانجام  حیصر صورتبهحافظه  تیریمد حافظه بهتر: تیریمد

 .شودمی

 نیکه ا شودمیمستقل اجرا  طوربهگره  کی یخوشه اجرا شود، بر رو یبر رو نکهیا جایبه ی:پردازش تکرارسرعت

ز ا ی، تنها بخشهادادهپردازش مجدد تمام  جایبه کهنحویبهآن  میبا تنظ توانمی. شودمیسرعت  شیامر باعث افزا

پردازش استاندارد، سرعت را  تمیبا الگور سهیعمل در مقا نیا. دیرا مجدداً پردازش کند، عملکرد را بهبود بخش هاآن

 .دهدمی شیتا پنج برابر افزا

اال در ب پذیریتحملکم و  تأخیر اد،یبزرگ است و با سرعت ز یهادادهپردازش  یبرا یابزار نکیفل یآپاچ طورکلیبه

 .شودمیبزرگ استفاده  اسیدر مق ایدسته هایسیستم یمقابل خطا، بر رو

 کافکا یآپاچ

 هایجریان. دهدمیارائه  کپارچهی کامالً  API کی، ترپیچیده التی. کافکا در تبدباشدمی شدهتوزیعپرداز و  انیجر یپلتفرم کافکا

API  ند ک افتیدر کیچند تاپ ای کیرا از  یورود انیجر کیعمل کند،  انیجر یپردازنده کی عنوانبهتا  دهندمیبه برنامه اجازه

به  یورود انیجر لیتبد صورتبهکاربرد آن را  توانمی مؤثر طوربهکند.  لیتبد یخروج کیچند تاپ ای کیرا به  یخروج انیو جر

 .عنوان کرد یخروج انیجر

 :کندمی یبانیرا پشت انیاز مسائل پردازش جر یاریبس کافکا

 .کندمی تیریبدون نظم را مد یهاداده –

 دهدمی رییکد تغ عنوانبهرا  یورود اتیعمل –
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 … و یانجام محاسبات عموم –

– API یورود یبرا کنندهمصرفو  تولیدکننده یها 

 انیجر یپردازنده هاینمونه نیتحمل خطا در ب یبرا یگروه زمیمکان –

بدون نظم، پردازش مجدد  یهادادهبرخورد با  لی، از قبشودمیکه برنامه با آن مواجه  یبه حل مشکالت سخت التیتسه نیا

 .کندمی کمک ، …و  یکد، انجام محاسبات عموم راتییتغ عنوانبه یورود

 کنندهمصرفو  تولیدکننده API : ازباشدمی ریز اتیکافکا شامل عمل یاولیه یهسته یساخته شده بر رو API هایجریان

در  پذیریتحمل یهمان گروه، برا زمیاستفاده کرده و از مکان تیوضع سازیذخیره ی، از کافکا براکندمیاستفاده  یورود عنوانبه

 .کندمیپردازنده، استفاده  انیرج هاینمونه انیبرابر خطا در م

 نکیو فل اسپارک

 سند،یبنو (storage) یخود را درحافظه دائم یهاداده توانندمیهستند که  ایحافظهدرون  یها تاستید نکیو فل اسپارک

 نی. اکنندمی دارینگه (memory) را در حافظه هاآن ،یجار یهاداده لیتحل یاست که برا نیا ،یپرداز انیمهم در جر ینکته

را به هر  هاداده توانندمی هاآن. سندیبنو هاداده یپرداز انیرا با استفاده از جر میحج یهابرنامه دهدمیاجازه  سانیکار به برنامه نو

کاهش دهند و سپس  (Map) یدیکل ریرا به جفت مقاد هاآندهند،  وندیمختلف پ هایمجموعهکه هست گرفته و به  یفرمت

از  یبرخ دهیشکل یبرا توانندمی هاآن نیوه براکنند. عال دیلتو ییمقدار نها کیمجاور انجام داده و  هایجفتمحاسبات را در 

 یجا نیماش یریادگی هایالگوریتمداده را درون  هایآیتم(، بندیطبقه هایمدل) یاکتشاف یالگوها ای( بینیپیش هایمدل) هاطرح

 .دهند

 داتیتول ریاز سا یبانیو پشت CLIحافظه، گردش داده،  تیریپردازش داده، مد بر اساس نک،یاسپارک و فل سهیبه مقا نجایا در

 .پردازیممی ،یپرداز انیجر

 داده پردازش

. دباشمیبالدرنگ  صورتبه نکیدر فل هادادهست که پردازش  یدر حال نیا کندمیپردازش  ایدستهرا در حالت  هاداده اسپارک

 تواندمی نکیفل کهدرحالی. دهدمی، مورد پردازش قرار شوندمیها شناخته RDD را که با عنوان هادادهاز  توجهیقابلاسپارک مقدار 

داده وجود دارد اما در  تأخیر یدر اسپارک همواره حداقل مقدار ن،یسطر به سطر و بالدرنگ پردازش کند. بنابرا صورتبهرا  هاداده

 .میندار تأخیر نکیفل

 حافظه تیریمد

 صورتبهها کار میو تنظ سازیبهینهبه  ازیمتناسب سازگار باشد اما اسپارک ن یهادادهخودکار با مجموعه  صورتبه تواندمی نکیفل

 نی. بنابرادهدمیانجام  یدست صورتبهرا  سازیذخیرهو  بندیتقسیماسپارک  نیو متناسب با هر مجموعه داده دارد. همچن یدست
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به  نکیحافظه پر شود، صفحات فل کههنگامیحافظه دارد.  تیریمد یمتفاوت برا یروش نکیوجود دارد. فل شدر پرداز تأخیرانتظار 

 که گره خارج از حافظه باشد ی. در اسپارک زمانافتدمیهم اتفاق  نوکسیو ل ندوزیاست که در و یهمان عمل نی. اگردندبرمی سکید

 .د رفتاز دست نخواهن هادادهاست،  پذیرتحملخطا،  لاما چون در مقاب افتدمیاتفاق  crash ایتصادم 

 داده گردش

 نویسینامهبر ستمیس کی. اسپارک باشدمیخود  یهادادهدر پردازش  یانیم جینتا یارائهکه الزم باشد، قادر به  یدر هر زمان نکیفل

 .کندمیرا دنبال  شدهتوزیعگردش داده  کردیرو کی نکیست که فل یدر حال نی، اکندمیرا دنبال  نیروت

 (CLI) خط فرمان رابط

 هایتفاوتو  کندمیاستفاده ن هافرمانرابط خط  نیاز هم درواقع نکیرا دارد. فل تونی، اسکاال و پاR رابط خط فرمان اسپارک

 .دارد یفیظر

 افتیدر sparkContext کیاسپارک را شروع کرده،  توانندمیمعناست که کاربران  نیرابط خط فرمان در اسپارک بد داشتن

آن  زداییاشکالو  هاداده نیکه حرکت در ب شودمیامر باعث  نی. اسندیبنو زمانیکخط و در  کیخود را در  یهابرنامهنموده و 

دانشمندان  فیوظا عنوانبه توانمیمراحل را  نیا یهمهو انجام  هاپردازش، کاهش  map یاجرا ،هاداده نیشود. حرکت در ب ترساده

 .کرد انیداده ب

 شما کد را نوشته و دستور نک،ی. در فلنیستبه همان شکل  دقیقاًاما خب  باشدمی زیرابط خط فرمان اسکاال ن یدارا نکیفل

print()  بماند یارسال کرده و منتظر خروج ایدسته صورتبهتا آن را  کنیدمیرا اجرا. 

 یپرداز انیمحصوالت جر ریاز سا یبانیپشت

نوشته شده است. عالوه  linkedIn توسط یپرداز انی، محصول جرکنندمیو اسپارک با کافکا کار  نکیفل یعنیدو مورد  هر

 .کندمیکار  زین storm هایتوپولوژیبا  نکیفل نیبرا

 و کافکا نکیفل

 :باشدمی ریز صورتبه شدهتوزیع سازیهماهنگبا  ستمیدو س نیتفاوت ب ترینبزرگ

 سازیهماهنگ یبه کارگزار کافکا برا API هایجریان کهدرحالیاست،  یهماهنگ یبرا یگره اختصاص کی یدارا نکیفل –

 .است یدر برابر خطا، متک پذیریتحملو  شدهتوزیع

 یاصل یبا گره اختصاص یحالت، در سطح عموم عیتوز یو حت یبند اسیدر برابر خطا، مق پذیریتحمل نک،یفل یدر آپاچ –

 .هماهنگ شده است



       و کافکا نکیداده در اسپارک، فل انیجر 

 

  66233288خط( فکس:  11) 66233288تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

اسپارک  یآن نسبت به آپاچ ستمیس نکهیاسپارک است و ا API از ترسادهبه نسبت  نکیفل API است که نیا تیواقع

 اریبس نکی، فلشودمیاستفاده  (NAS) شبکه متصل سازیذخیرهاز  یمحاسبات یخوشهدر  کههنگامیدارد.  یشتریب پذیریانعطاف

 یز آپاچا ترسریعدو برابر  تقریباًاست و  ترسریع نکیفل یآپاچ ز،ین ایدسته زشپردا ازنظر. باشدمیاسپارک  یاز آپاچ ترسریع

 .دندار ان،یدر پردازش عناصر جر تأخیری چیه تقریباًاسپارک  یبا آپاچ سهیدر مقا نکیفل ی. آپاچکندمیعمل  NAS اسپارک با

تفاوت  لیوجود دارد، اما عمدتًا به دل یمربوط به کافکا و اسپارک همپوشان API هایجریاندر  قطعاً  کهدرحالیخالصه،  طوربه

 نویسیبرنامهمدل  کی عنوانبهرا  انی، پردازش جرAPI هایجریان. شوندمی دهیمکمل د عنوانبه ستمیدو س نیا هاآن یدر معمار

 گرید یسودمند استفاده شوند. از سو هایمیکرو سرویس صورتبه توانندمی هابرنامه نیکه ا دهندمیدر دسترس قرار  ،یکاربرد

 بهره ایدستهپردازش  ،تأخیرزمان  ،یاتیموجود مستقر هستند و از توان عمل یهاخوشهکه در  یکاربرد یهابرنامه یبرا نکیفل

 ، مناسب است.برندمی
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