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 بسمه تعالي

 

Kudu ساز  رهیذخ هی، الHadoop 

 

بعد از سه  (Clouderaتوسط شرکت کلودارا ) HDFS نیگزیو جا دیساز جدرهیذخ هیال کیبه عنوان  (Kudu) ودویک

پروژه نوپا )در حال رشد  کیبه عنوان  يو توسط آپاچ شنهادیپ يآپاچ ادیپروژه متن باز به بن کیو توسعه ، به عنوان  قیسال تحق

– incubating) شده است. رفتهیپذ 

در خواندن  يبیترت زمیمکان کیها در هدوپ، داده یسازرهیذخ ياصل هیبه عنوان ال HDFS د،یدانيکه م همانطور

به  HBASEمشکل، از  نیرفع ا یزمان بر است. برا يها، عملانهیکالستر از را کیداده خاص در  کی يابیاطالعات دارد و باز

 کیبه  عیو سر يتصادف يکه به ما اجازه دسترس میکنيهدوپ استفاده م رها دداده یساز رهیذخ نیگزیجا افتیره کیعنوان 

 یاشده، امکان پردازش دسته عیسطر گسترده توز يبانک اطالعات کیهم به عنوان  HBASEدهد. اما يرا م يرکورد اطالعات

ها اطالعات در سازمان يابیو باز لیتحل لحل کامراه کی یدو روش برا نیا بیکند و معموالً ترکيها را با سرعت باال فراهم نمداده

 .شوديها استفاده مو شرکت

Kudu شنهادیها پداده رهیذخ یرا برا يو توسعه داده شده است و روش جادیا انه،یراه حل م کی جادیا یبرا ن،یب نیدر ا 

 یها را براداده يو گروه یاکند و هم پردازش دسته دایها رکورد پونیلیم نیرکورد را در ب کیتواند  يکند که هم به سرعت ميم

دهد. )تا حد يدارند هم حداکثر استفاده را انجام م یيکه رم باال یامروز یآورد و از سرورهايم رمغانباال به ا یيما با سرعت و کارآ

 دهد(.يها را در حافظه انجام مامکان پردازش

 

کرده است که  يطراح هیرا از پا دیجد یسازرهیذخ ستمیس کی HDFSبهبود  یهدف، کلوداِرا به جا نیبه ا لین یبرا

 يتصادف يدسترس تیبا قابل یسازرهیذخ یفضا کی Kudu. ردیپردازش داده قرار گ اتیتواند مورد استفاده عمليبه طور مستقل م

استفاده  يها از مدل جدولداده رهیذخ یبرا يعنیاست  Google BigTableو  HBASEبه کاساندرا و  هیشب يها و رابطبه داده

 Google Big Tableو  HBASEدهد اما برخالف يکالستر به ما م کیدر  انهیصدها را نیها را بداده عیکند و امکان توزيم

 Raft consensus تمیکاساندرا، الگور خالفکند و بر ياستفاده م انهیهر را يمحل لیفا ستمیاز س HDFSوابسته بودن به  یبه جا

algorithm ها،افتیره نیآن هم با ا یهاداده یسازفشرده تمیبرد. الگوريداده ها به کار م تیو جامع يکپارچگی نیتضم یرا برا 

 .متفاوت است
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Kudu کند؟یچگونه کار م 

شده  لیسطر تشک یشوند. هر جدول هم از تعداديم رهیمشخص، ذخ یبا شِما يها به صورت جدول، داده Kuduدر

 یهاها نوع داده. ستونباشد( لدیف ایچند تا ستون  بیتواند ترکيم دیکل نیمنحصر بفرد دارد )ا يابیدست دیکل کیاست که هر سطر 

 يابیو باز عیشوند که واحد توزيم میتقس Tablet به اسم یيهابخش ریها به زدادهشده دارند. در هر جدول هم  نییتع شیاز پ

ها با هم، به نمونه نیشود و ايم رهیچند نمونه در شبکه ذخ ایدو  Tablet از هر يعنیها هستند Tablet نیها هم همداده

داده باشند  تیبا گایها گده یتوانند دارايها م Tablet نیا .( Raft consensus algorithm تمیشوند )با الگوريم يروزرسان

 .داشته باشد Tablet تواند ده تا صديهم م انهیو هر را

را برعهده دارد و مباحث تحمل خطا  Tablet Server ای انهیهر را نیب يهماهنگ فهیوظ Masterو پروسه   ندیفرآ کی

 .رندیگیرا برعهده م يهماهنگ فهیوظ نیا بانیپشت Master یلحاظ شده است و در صورت بروز مشکل، سرورها يهم در آن به خوب

 
Kudu ؟کندیم رهیچگونه داده ها را ذخ 

Kudu ياز روش ستون سکیها در دداده رهیذخ یبرا Columnar کند. )ياستفاده مParquet  رهیروش ذخ کیکه 

شود که يم رهیجداگانه ذخ لد،یف ایروش، هر ستون  نی( در اردیگيمفهوم کمک م نیباال در هدوپ است از هم یيو با کارآ نینو

کرد و از  یسازشکل ممکن فشرده نیاش، به بهترقد( را با توجه به نوع داده ایشود بتوان هر ستون را )مثال ستون سن يباعث م

 میکن تیریجستجو را مد اتیعمل میتوانيبا حداکثر سرعت م میدهيستون جستجو انجام م کیبراساس مقدار  يوقت يطرف

 .(میاستفاده کن HASHاز  ایو  میکن رهیها را مرتب ذخداده ستی)کاف
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کند که باعث ياستفاده م log-structured merge-tree or LSM tree ها هم از روشداده يبه روز رسان یبرا

 .هم به حداقل برسد سکیو د IO اتیاستفاده از بافر و حافظه انجام شود و عملشود حداکثر يم

 ؟ ردیگ یپشته هدوپ قرار م یدر کجا ودویک

کالن  یهایفناور یدر کجا قایدق ودویاست که ک نیکه بعد از خواندن مطلب فوق ممکن اس به ذهن شما برسد ا يسوال

 مطلب باشد . نیا یایتوان گو يم ری؟ شکل ز ردیگیداده قرار م

 

باالتر  یهاهیال یهاو پردازش کنديساز در هدوپ عمل مرهیذخ هیال کیبه عنوان  ودویک د،یکنيهمانطور که مشاهده م

 از آن استفاده کنند. ماًیتوانند مستقمي …، اسپارک و  HIVEمانند 


