بسمه تعالي

تحلیل پروژههای پردازش جریان آپاچی
در حوزه پردازش داده ،دو نوع اصلي پردازش داریم :


پردازش بالدرنگ ) (Real Timeیا همان پردازش جریان ) (Stream Processingو



پردازش انبوه )(Batch Processing

که فناوریهای اصلي حوزه کالن داده  ،مانند روش توزیع و تجمیع) ، (MapReduceو جدیدا اسپارک برای پردازش
انبوه دادهها طراحي شدهاند و برای پردازش بالدرنگ داده ها هم برای سالها ،استفاده از صفهای توزیع شده و پروژههای محدودی
مانند  Stormراه حل اصلي مهندسین داده بود.
در سالهای اخیر  ،فناوریهای پردازش بالدرنگ و داده های جریاني مانند دادههای دریافتي از حسگرها و تصاویر ترافیک
و ماهواره ،دادههای شبکههای اجتماعي و مانند آن که یکسره در حال تولید هستند و جریان آنها به صورت پیوسته درحال تزریق
به برنامههای پردازشي است ،پیشرفت زیادی کرده اند و فقط در اکوسیستم آپاچي (مجموعه پروژه های بنیاد آپاچي) امروزه بیش
از ده پروژه مختلف متن باز مختلف در این حوزه داریم بعضي از آنها ،تفاوت بسیار کمي با یکدیگر دارند که این امر ،انتخاب
درست ابزار و کتابخانههای مورد نیاز برای پردازش جریان را امری زمان بر و تخصصي نموده است.
با هدف سهولت تصمیمگیری مهندسین داده ،وبالگ  DataBaseLineدر اقدامي تحسین برانگیز ،این فناوریها را در
یک جدول با هم مقایسه کرده است که آنرا در زیر ميتوانید مشاهده کنید.
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اگر بخواهیم سیستمهای پردازش جریان را گروه بندی کنیم ،مي توانیم طبقه بندی زیر برای آنها در نظر بگیریم:
جمع آوری داده مانند  NiFiو  Flumeکه به آنها اختصاراً  DCميگوییم .
پردازش تک رخداد )(SEP
پردازش جریان رخدادی )(ESP
سامانه های حرفه ای پردازش رخداد)(CEP – Coplex Event Processing
البته ،سامانههای حرفهای پردازش داده که عالوه بر پردازش رخداد ،پردازش انبوه را هم در بر ميگیرند و یک راهحل جامع
برای پردازش انواع دادهها پیشنهاد ميکنند مانند  Apache Spark,Apache Ignite,Apache Apexهم ميتوانند به لیست
فوق اضافه شوند Kafka Streams .هم هر چند هنوز قانوني عرضه نشده است اما چون در ماه جاری وارد بازار خواهد شد در
جدول فوق  ،آمده است.
برخي ستون ها یا مواردی که در جدول باال آمده است از قرار زیر است:
Back Pressure:
منظور میزان فشار و باریست که برای پردازش جریان  ،بر سیستم وارد مي شود و مجموعه میزان مصرف رم و سي پي یو و … را
تشکیل مي دهد.
Auto-Scaling:
یا مقیاس پذیری افقي ناظر به گسترش افقي سامانه است یعني بسته به نیاز ما ،با افزودن یک سیستم به سامانه  ،به طور خودکار
و بدون دردسر  ،مجموعه گره های پردازشي یک عدد اضافه شود و پردازش ،این سیستم را هم سریعاً در بر گیرد.
In Flight Modification:
قابلیت تغییر داده ها قبل از شروع پردازش بدون نیاز به ارسال مجدد آنها یا توقف سیستم  . Spookerاز طالیه داران این قابلیت
است.
Event Size:
منظور این است که هر رخداد جداگانه بررسي ميشود ) (Singleیا هر چند تا رخداد با هم دیگر یک دسته را تشکیل مي دهند
و بعد برای پردازش آماده ميشوند )(MicroBatch
Delivery Gurantees
که نحوه تضمین پردازش هر رخداد را بیان ميکند که بسته به نیاز و نوع کاربرد ،باید حتما این پارامتر مد نظر باشد .مثال برای
پردازش سنسورهای غیر حیاتي ،حداکثر یک بار هم کفایت ميکند اما برای دادههای حساس ،حداقل یک بار باید هر رخداد،
بررسي و پردازش شود.
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