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‘Data is the new Oil’ என்பத பதுமமயிழ. இணணைய தளங்கள, ணகபபசி
ுசெயலிகள யயவும தும பயனரின் அணனத்த ுசெயிகணளையும தகலிகணளையும
பசெமத்த லருகின்றன. இவலயாற பசெமிபபதும, அலற்ி இருுத பயனுளள
தகலிகணள பதடி எடுிபபதும, சில ஆண்டுகளுக் ு ன் செயத்்யபமம
இிணல. ்ணறுத லருும லன்ுபயருள விணலையும, சிறுத கட்டறற
ுமமன்ுபயருட்களுும இணணைுத, பிலயாயிரும செயத்்யங்களுக்ும,
செயதணனகளுக்ும லிழல்த்தளளன.
Big Data – ுபருுதிரவ. இணத Mainframe, Super Computer பபயன்ற
எுத சிறிபப கட்டணமமிபபகளுும இன்், நமமத கணினிகள, மமடிககணினிகள
ுகயண்பட, Cluster உருலயககி, Elasticsearch, Hadoop, Spark பபயன்ற
கட்டறற ுமமன்ுபயருட்கணள நிாறவி, கறகவும, ுசெயிபடுத்தவும ு டிையும.
இலறணற, இுத நி எளிணமமயயக அ்ு கும ுசெெயகிறத.
தமிழி கட்டறற ுமமன்ுபயருட்கள பற்ய தகலிகணள "கணியும" மன்
மமயத இதத, 2012 ு தி ுலளிாயட்டு லருகிறத. இ்ி ுலளியயன Bigdata
பற்ய கட்டுணிரககணள இணணைத்த ஒரு ு ழ பத்தகமமயக ுலளிாயடுல்ி
ுபரு மமகிதச்சி ுகயளகிபறயும.
உங்கள கருத்தகணளையும, பிணழை ்ருத்தங்கணளையும editor@kaniyam.com
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முன்னுரர் ் ் ் ் 
பபரகுதருவ் (Bit Data) என்பது் ுதற்கபொது் அி்மொ்் வடுரிது் வடரக் புதொழில்டபக. .
ஆனொில் இத்துர்ியில் அனுபவடக் ப்ொண்ளடவடர்.் மி்ுவக்  ர்கவட.! எனகவட் 
இத்துர்ியில் உ.ு் சில் பில் முகக்ியக் ்ரவி்ருப்் பற்றி் அடிப்பரளட் அறிுவ் வடுரத்துக
ப்ொண்ளடொில் கபொதுக. இத்துர்ியில் ்ரழிது் நொக் வடில்லனரொக்விளடிலொக. இுதரன் 
மனிில் ப்ொண்டு் இப்்பத்ுத்த்ிில் நொக் ் ELK Stack, Hadoop மற்ிறக் Spark ஆக்ிய் 
்ரவி்ருப்் பற்றிக் ்ற்்ப்் கபொக்க்ொக. பபரக் ுதருவ்ளிில் ் "ந்ழ்ொிலத்் ுதருவ்ருக் 
ர்ியொளுவடது" மற்ிறக் ் "வடரிலொற்ிறத்் ுதருவ்ருக் ர்ியொளுவடது" என்ிற் இரண்டு் 
விுதங்்.் உ.ுன. உுதொரணத்துக ் twitter, facebook கபொன்்் நிறவடனங்்ளுக ் 
ஒவ்பவடொர் நமிளடமுக் ுதருவ்.் வடிுத் வடண்ணக் ் இரிது் ப்ொண்களட் இரக க . எனகவட் 
இத்ுதர்ிய் ் நிறவடனங்்ளுக ் ந்ழ்ொிலத்் ் ுதருவ்ருக் ் ர்ியொளுவடுதற்்ொன் குதரவட் 
அி்மொ்் இரக க. இருதகிய் 'Real Time Analysis' என்கபொக. கவடிற் சில் 
நிறவடனங்்.் பரழிய் ுதருவ்ரு் எடுத்து் அுதரன் ஆய்ுவ் ப்சய்து் அுதனடிப்பரளடியில் 
குதரிுத் முடிுவ்ரு் எடுக க. இருதகிய் 'Historical Analysis' என்ிற் க்ிறவடர.
ந்ழ்ொிலத்் ுதருவக ் ் ELK Stack-ஐயுக் வடரிலொற்ிறத்் ுதருவக ் ் hadoop-ஐயுக் பொரக்ப்் 
கபொக்க்ொக. கம்லக் spark எவ்வடர்ியில் ் hadoop-ஐ் விளட் கமன்ரமியொன் 
ப்சியிலபொடு்.் ப்ொண்டு் விுங் க்்து் என்பருதயுக் இிில் ்ொணிலொக.
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ஆசிரியர் உரர் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் 
்சமீப் ்ொிலத்ிில் ் நொன்் ஒரசில் ்ொரணங்்ுொில் ் இரக க் கவடரிலரிய் விடடுவிடடு் ்பிிய
கவடரில் குதடிக் ப்ொண்டிரிகுதன். இது் உண்ரமியகிலகிய் மி்ுவக் ்டினமொன் 
்ொில்டளடமொ்் எனக ் இரிுதது. 10 வடரளடமொ்் மDatawarehouse Testing' துர்ியில் 
கவடரில் பொரத்துக் ப்ொண்டிரிுத் நொன், இப்கபொது் கவடரில் குதடுககபொது் என்னுரளடிய் 
இத்ுதரன் வடரளட் அனுபவடத்ிற்்ொன் வடொய்ப்்ப் மி்ுவக்  ர்ிது் விடளடருத் உணரிகுதன்.
பபரக் நிறவடனங்்ளிில் இரிது் எனக ் கநர்ொணில் அரழப்்ப்.் வடிது் ப்ொண்களட் ் 
இரிுதொ்லக, என்னகவடொ் புதிரியவிிலரில. அரனத்து் சற்ிற்ளி்லக் நொன்் 
குதரவடொக்னொ்லக, ்ரளடச் சற்றிில் நரொ்ிரக்ப்படடுவிடுகவடன். எனது் 10 வடரளட் 
அனுபவடக் ்பரச்்சரனியொ, அிலிலது்  ர்ிுத் அனுபவடக் ப்ொண்ளடவடர்ருகிய் ் அி்க் 
குதருவப்சய்க்்ொர்ுொ, அிலிலது் என்ினளடக் ் இன்னுக் நர்ிய் ி்ரம்ரு் 
எிரபொரகக்்ொர்ுொ் என்ிற் எனக த்் புதிரியவிிலரில. ஆனொில் ஒன்ிற் மடடுக் நன்்ொ்் 
விுங்க்ியது. என்னுரளடிய் ் Manual மற்ிறக் ் ETL Testing அனுபவடத்ருத் மடடுக் 
ரவடத்துக் ப்ொண்டு் எனக்ொன் ஒர் நிலில் கவடரிலரியத்் குதடுவடது் என்பது் எடளடொக் 
்ினியொ்த்் குதொன்றிியது. என்னுரளடிய் ி்ரம்ரு் வடுரத்துக் ப்ொ.வடுதருதத்் ுதவிர் 
எனக ் கவடிற் வடழகிய் குதொன்்விிலரில. இிுத் ்சமியத்ிிலுதொன்் ் ஏுதொவடபுதொர் 
நிறவடனத்ிில் க்சரிது் Bigdata பற்றிிய் படிப்்பரனப்் படித்து் முடித்துவிடடு் மீண்டுக் 
கவடரில் குதளடிலொக் என்ிற் கியொசத்குதன். ஆனொில் அுதற்்ொன் பியற்சத்் புதொர்கியொ் 
மி்ுவக் அி்மொ்் இரிுதது. க்டளடத்ுதடளட் ஒர் ிலட்சக் ூபபொய்் க்டளடொர்... இவ்வடுுவ
ூபபொய்் ்டடிப்் படித்ுதொ்லக் கவடரிலக ் உத்ுதரவடொுதக் இிலரில . எனகவட் இி்லக் மனக் 
ப்சிலிலவிிலரில.
இச்்சழநரிலியில் ுதொன்் ் எிுத் ஒர் பியற்ச் நிறவடனமுக் கபொ்மொில் ் ் Big data-பற்றிிய் 
விஷியங்்ரு் என்் ப்சொிுத் முியற்சியில் நொகன் ் படிக்் ஆரக்பத்குதன்..
இத்புதொழில்டபத்ிில் உ.ு் ஒரசில் முகக்ியக் ்ரவி்ருக் ் ்ற்க்ன்.. இதுகவட் 
எனக ் நிலில் நிலில் வடொய்ப்்ப்.் க்ரளடக்் வடழவடர்் ப்சய்ுதது. ்டுக் பியற்சக ப்் ்ப் ,
எனது் சிய் விவடர் அறிகர்ியில் ் Elasticsearch, hadoop-ஐ் க்சரத்குதன். கநர்ொணில்ளிில
Hadoop-ஐப்் பற்றிப்் கப்ச் ஆரக்பத்குதன். கம்லக் பில் பியற்ச்., ்ற்்ில்ு.,
கநரமு்த்் குதருவ்ளுக ப்் ்பன், இப்கபொது் ் ஒர் ் நிறவடனத்ிில் ் IOT எனுக் துர்ியில் 
குதரவடொக்யு.குன்.. இதுவடரர் நொன்் ்ற்்வடற்ர்் இப்்பத்ுத்த்ிில் எழுியு.குன்.
இத்ுதரன் இப்கபொது் உங்்.் அரனவடிரளடமுக் பக்ரிது் ப்ொ.ு் விரக்பக்க்ன்.
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நொன்் BigData் ் ்ற்்் கபொது் எழுிிய்  றிப்்ப்ருக் ப்ொண்டு் ்ணியக் இுதழில் 
புதொளடரொ்் எழுிகனன்.் அகுத் புதொளடர் இப்கபொது் மின்னிலொ்் பவடளிியளடப்படுவடது் மிக்் 
மக்ழச்ச.
் ுதமிழில் ்ணண் ்டபங்்ருப்் பக்ர,் ஒர் ்ுமொ்் உ.ு் '்ணியக'் ுதுத்ிில,் இதுவடரர
பவடளிியொன் எனது் மின்னில்ளுக ் வடொ்ச்ர்.் ுதரக் ஆுதருவ் பபரமக்ழச்ச் அளிகக்்து.
“குதமதுரத்் ுதமிகழொர்ச் உிலப்ிலிலொக் பருவக் வடர்் ப்சய்ுதில் கவடண்டுகம்் 
“்ப்் நொடடு் நிலிலறிிர் ்சொத்ிரங்்.் ுதமிழ் பமொழியற்் பபியரத்ுதில் கவடண்டுகம்் 
என்்் பொரிியன்் விரப்பங்்ரு் நர்கவடற்ிறவடிில,் என்் பங்்ளிப்்பக் உ.ுது் 
என்பகுத,் மி்ுவக் மக்ழச்ச.் 
புதொளடரிது் ஊக்க் அளிக க் ் என்்  டுகபத்ினரக க,் ்ணியக்  ழுவினரக க,் 
FreeTamilEbooks.com்  ழுவினரக க,் வடொ்ச்ர்ளுக க் நன்றி்..

து.் நத்ியொ் 
ப்சன்ரன

28் ஜூன்் 2018

மின்னஞ்சில:் nithyadurai87@gmail.com
வடரில் பிுவ:் http://nithyashrinivasan.wordpress.com் 
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1 Big Data - ஓர் அறிமு்க

source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BigData_2267x1146_white.png

நமது் ஊிரில் உ.ு் பழக்ப்படளட் மளிர்க் ்ரளடக ச்் ப்சன்ிற் பபொரட்.் 
வடொங் ககபொது, அிுதக் ்ரளடக்ொரரக ் நகரமப்் பற்றிிய் விவடரக் முழுவடதுக் 
புதிரிிரக க. கம்லக் அவடர் நகமுளடன்் ப்ொண்ளட் பழக்த்ினொில் நமக ் எது் 
்படிக க் எது் ்படிக்ொது் என்பருத் ்சற்ிற் ்ணத்து் ரவடத்ிரப்பொர. எனகவட் நமது் 
ர்சரனகக்ற்ப் அவடிரளடக் ஏகுதனுக் ்பது் ்சரக ்.் வடிது் இ்ங்க்ியரப்்பன், அுதரன் 
நகமிளடக் ்ொடடி் 'இது் உங்்ளுக ் மி்ுவக் ்படிக க. பியன்படுத்ித்ுதொன்் 
பொரங்்குன்ம்் என்பொர. நொமுக் “்சிர! வடொங்க்த்ுதொன்் பொரப்கபொகம!” என்ிற் 
வடொங்க்விடுகவடொக. இுதனொில் அவடரது் விியொபொரமுக் பபர க்்து, நமக க் நமக ் 
்படித்ுத் பபொரட்ரு் வடொங் வடது் எளிுதொக்்து.
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இது் கபொன்்் விஷியங்்புிலிலொக் இப்கபொது் ்ணின் வடழகிய் நரளடபபிறக்ன்்ன.
இப்கபொபுதிலிலொக் நொக் ்ரளடக ச்் ப்சன்ிற் பபொரட்ரு் வடொங்்ொமில் ்ணின் வடழகிய் 
வடொங் க்ன்க்ொக. எனகவட் ்ரளடக்ொரரகக்ொ் ்ணின் வடழகியகிய் நமது் 
விவடரங்்ருயுக, நமது் ர்சரன்ருயுக் புதிரிது் ப்ொ.ு் கவடண்டிியது் 
அவடசியமொக்்து. உுதொரணத்துக ் Flipkart, Amazon கபொன்்் வடரிலத்ுதுங்்ளிில் நொக் 
ஒர் ர்க்டி்ொரத்ருத் வடொங் க்க்ொக் எினில, ்பன்னர் நொக் அடுத்ுத் முர்் அிுத் 
வடருத்ுதுத்ிற் ச்் ப்சில்லககபொது, ்பிிய் அழ்ழ்ொன் ர்க்டி்ொரங்்புிலிலொக் 
நமக ் விுகபரங்்ுொ்் வடரக. நொக் எிுத் பபொரளின்மீது் அி்் விரப்பக் 
்ொடடுக்க்ொகமொ, அிுத் பபொரளுக் நக் ்ண்ணில் அடிக்டி் புதன்படுமொிற் 
வடிதுகபொ க. அுதொவடது் அிுத் ்ரளடக்ொரர் ்ணின் வடழகியகிய் நமது் ர்சரனரியத்் 
புதிரிதுப்ொண்ளடொர. இதுகவட் மMachine Learning’ என்ிற் அரழக்ப்படுக. இிுத் 
Machine Learning-ன்் அடிப்பரளடியில் அரமவடகுத் மArtifcial Intelligence’ ஆ க.
அுதொவடது் நமது் விரப்்ப் பவடிறப்்ப்ருப்் பற்றிிய் அறிவிரன் ்ணின் ப்சியற்ர்் 
முர்ியில் பபற்ிறவிடுக்்து. இரவடபியிலிலொக் எப்படி் ்சொத்ிியப்படளடது் என்ிற் 
சிித்துப்் பொரத்ுதொில் அரவட் அரனத்துக் Big Data-வின்் அக்சங்்கு் !
ஆரகப் ்ொில்டளடத்ிில் நமது் புதொழரில் ி்கபளட் நளடத்துவடுதற்்ொ்் ஒரசில் முகக்ியமொன
விஷியங்்ரு் எிலிலொக் நொக் நரனவிில் ரவடத்துகப்ொண்களடொக . ்பன்னர் நரனவிில் 
ரவடத்துகப்ொ.ு் முடிியொுத் அுுவக ் விஷியங்்.் க்சரிது் விடுககபொது, அுதரன் ஒர் 
கநொடடிில் எழுி் ரவடக்த்் புதொளடங்க்கனொக. ்பன்னர் கநொடடு்ளுக் 
பத்ுதவிிலரிலபியன்ிற் ்ணினியில் விவடரங்்ரு் க்சமித்து் ரவடத்குதொக. ்பன்னர் ஒர் 
்ணினியொில் க்சமித்து் ரவடக்க் க்டிிய் எிலரிலரியயுக் ுதொண்் டிகனொக . உுதொரணத்துக ் 
ஒர் கநொடடிில் 2000 வடிர்.் ுதொன்் எழுுத் முடியுக் என்பது் கபொில் ஒர் ்ணினிய்லக் 1TB
வடரருதொன்் data-ரவட் க்சமிக்் முடியுக் என்ிற் இரக்ிலொக. நொக் க்சமிக்் கவடண்டிிய் 
ுத்வடின்் அுுவ் 1TB -ஐத்் ுதொண்டுககபொது, நமது் இரண்ளடொவடது் ்ணினியில் ப்சன்ிற் 
ுத்வடரிலச்் க்சமிக்் ஆரக்பப்கபொக. இதுகவட் மClustered systems’ / ‘Distributed
systems’ எனப்படுக. நகமிளடக் 10 ்ணின்.ுதொன்் இரகக்்புதினில் 10TB-வடரருதொன்் 
நகமொில் data-ரவட் க்சமிக்் முடியுக. அதுகவட் நொக் க்சமிக்் கவடண்டிிய் ுத்வடின்் அுுவ் 
10TB-ஐத்் ுதொண்டுககபொது, நொக் ்பதுப்்பது் ்ணின்ரு் வடொங்க்் க்சரத்துகப்ொண்களட் 
கபொ்ொமில, க்சமிப்்பற்்ொன் இளடத்ருத் மடடுக் ஒரசில் நிறவடனங்்ளிளடமிரிது் 
பபற்ிறகப்ொண்டு் பியன்படுத்ிகனொக. இதுகவட் மCloud Storage’ எனப்படுக. அுதொவடது
இத்ுதர்ிய் cloud computers-ஐ் நகமொில் பொரக்் முடிியொது் (virtual). ஆனொில் நமது் 
்ணினரியப்் கபொன்க்் அி்லக் அரனத்து் கவடரில்ருயுக் ப்சய்ியிலொக. Amazon,
Google, Cloudera கபொன்்ரவட் இத்ுதர்ிய் services-ஐ் வடழங் க்ன்்ன.
ஒர் கநொடடிில் எழுுதக் க்டிிய் அுுவக ் அரனத்து் ுத்வடில்ளுக் இரிுத் மடடுக , நமக ் 
கவடண்டிிய் ஒரசில் ுத்வடில்ரு் குதடி் எடுப்பது, அுதரன் ஆரொய்வடது,
அுதனடிப்பரளடியில் முடிுவ்ரு் எடுப்பது் என்பது் கபொன்்் விஷியங்்புிலிலொக் 
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நகமொில் ்சொுதொரணமொ்் ப்சய்ிய் முடிிுதது. ஆனொில் ுதற்கபொகுதொ் பிலகவடிற் முர்ியில் 
இரணக்ப்படளட் ்ணின்ளிிரிது் க்ொடிக்ணக்ொன் ுத்வடில்ரு் அிலச் ஆரொய்ிது் 
அுதனடிப்பரளடியில் நமது் வடுரச்சக த்் குதரவடியொன் முடிுவ்ரு் எடுப்புதற் ் 
உுதுவவடகுத் Big Data ஆ க. இது் பபரகபொ்லக் மின்வடரத்ுத்க் மற்ிறக் ்சம்் ஊளட்த்் 
துர்்ளிில் பபரகபொன்ரமியொன் பபொிறப்்ப்ரு் ஏற்க்்து .
கம்லக் வடொினியில, பபொருொுதொரக, கவடிியியில, கபொக வடரத்து, ஆரொய்ச்ச் கபொன்்் 
பிலுதரப்படளட் துர்்ளி்லக் இப்கபொது் Big Data என்பது் ுதரிலபியடுக்த்் 
புதொளடங்க்யு.ுது. ஒவ்பவடொர் துர்யுக் அுதனுதன்் வடுரச்சக்ொ்ுவக, ி்கபளடச்் 
ப்சியில்பிரவடுதற்்ொ்ுவக் மி்் மி்் ்ண்ணிய் ுத்வடில்ருபியிலிலொக் இப்கபொது் க்சமித்து் 
ரவடக்த்் துவடங்க்யு.ுது. இத்ுதர்ிய் எண்ணிலளடங்்ொ் ுத்வடில்ருபியிலிலொக் எங் ் 
க்சமித்து் ரவடப்பது் (Data storage), அுதரன் எவ்வடொிற் ுதரக் ்பிரப்பது் (Data Mapping),
மி்் முகக்ிய் ுத்வடில்ரு் மடடுக் எவ்வடொிற் பமொத்ுத் ுத்வடில்ளிிரிது் ்பிரத்புதடுப்பது் 
(Data Mining), ்பிரத்புதடுத்ுத் ுத்வடில்ரு் எவ்வடொிற் ஒன்க்ொபளடொன்ிற் இரணத்து் 
(Data Pipeline)அரத்ுதமு.ு் ுதருவ்ுொ்் மொற்ிறவடது, அுதரன் எவ்வடொிற் பியனரக ் 
்சமரப்்பப்பது் (Visualization of Reports) கபொன்்் அரனத்து் கவடரில்ருயுக் “பபிரிய் 
ுதருவம்் எனுக் “Big Data” ்பிரக்்து.
இிுத் பபிரிய் ுதரவடொனது் ஒழுங்்ொன் வடடிவடத்ிில் உ.ு் விவடரங்்ரு் க்சமிப்பத்குதொடு் 
மடடுமிலிலொமில, ஒழுங்்ற்்் வடடிவடத்ிிரக க் விவடரங்்ருயுக் க்சமிக க் 
வடிலிலரம் ப்ொண்ளடது. அுதொவடது் ஒரவடிரன்் பபியர, வடியது, ஊர, மின்னஞ்சில் மு்வடிர் 
கபொன்்ரவட் எிலிலொக் ஒழுங்்ொன் வடடிவடத்ிில் உ.ு் ுதருவ்.்  (Structured data).
ஆனொில் facebook கபொன்்் வடரிலத்ுதுத்ிில் ஒர் பியனிரன்் அடிப்பரளட் விவடரங்்குொடு
க்சரத்து் அவடிரன்் மனநரில் , விரப்்ப் பவடிறப்்ப்., ப்சியிலபொடு்., விமர்சனங்்.் 
கபொன்்் அரனத்து் விுதமொன் ுத்வடில்ருயுக் க்சமிக்் கவடண்டுக. இரவடபியிலிலொக் 
எிுத் வடடிவடத்ிில் கவடண்டுமொனொ்லக் இரக்ிலொக . ஒரவடர் ுதனது் மனநரிலரிய் 
வடொரத்ருத்ுொ்ுவக் பவடளிப்படுத்ுதிலொக, பளடங்்ுொ்ுவக் பவடளிப்படுத்ுதிலொக. எனகவட் 
இரவட் எிுத் வடடிவடத்ிில் இரக க் என்பருத் நகமொில் ்ணக்் முடிியொது . இரவடகிய் 
ஒழுங்்ற்்் வடடிவடத்ிில் இரக க் ுத்வடில்ுொ்் (Unstructured data)
க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன.
பிலகவடிற் நிறவடனங்்.் பபிரிய் ுதரவிில் க்்ப்படடு.ு் ஒவ்பவடொர் விஷியத்ருதயுக் 
்பிரவடுதற்்ொ்் பிலகவடிற் புதொழில்டபங்்ருப்் பியன்படுத்ி் ்ரவி்ரு் 
உரவடொக க்ன்்ன. இிறிியில் அக்ரவி்ரு் ஒன்்ொ்் இரணத்து் ஒர் package-ஆ்் 
அிநிறவடனக் வடழங் க்ன்்் பபிரிய் ுதருவக்ொன் ஒர் ்ரவிியொ்் பவடளிியடுக்ன்்ன .
Hadoop, Spark, Druid, ELK ஆக்ியரவட் ுதற்கபொது் ்சிருதியில் ்ப்ழபபற்ிற் 
விுங் க்ன்்் பபிரிய் ுதருவக்ொன் ி்ிுத் மில் பமன்பபொர.் ்ரவி்ுொ க. இவடற்ர்் 
Apache, Cloudera, Amazon கபொன்்் நிறவடனங்்.் வடழங் க்ன்்ன.
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source: https://www.flickr.com/photos/dionh/7550578346
YARN என்பது் பிலகவடிற் ்ணின்ளிில் க்சமிக்ப்படளட் விவடரங்்ரு் ர்ியொளுவடுதற் ் 
(cluster management) உுதுவக் ஒர் பமன்பபொர.் பியன்பொடு் ஆ க. DFS
(distributed fle system), MongoDB கபொன்்ரவட் பிலகவடிற் விுதங்்ளிில் வடரக்ன்்் 
ுத்வடில்ரு் க்சமிக்் உுதுவக் க்சமிப்்பக் க்ளடங் ்.் ஆ க. Mapper என்பது் முுதில் 
நரில் ுதருவ்ரு் எடுத்து் அவடற்ர்் சரகக்் (key, value) pairs-ஆ்் க்சமிக க.
Reducer என்பது் Mapper-பவடளிப்படுத்துக் இரண்ரு் மீண்டுக் சரகக்் ஒர் 
அரத்ுதமு.ு் விுதத்ிில் க்சமித்து் ரவடத்துகப்ொ.ளுக. Mapper மற்ிறக் Reducer இரவட் 
இரண்டுக் க்சரிது் மMapReducer’ என்ிற் அரழக்ப்படுக. இது் Java-ரவடப்் 
பியன்படுத்ி் எழுுதப்படளட் ஒர் library ஆ க. Pig & Hive ஆக்ியரவட் Map Reducer
library- ஐப்் பியன்படுத்துவடுதற் ் உுதுவக் பமொழ்ுொ க. இவடற்ர்பியிலிலொக் 
பியன்படுத்ி் உரவடொக்ப்படளடகுத் Hadoop எனப்படுக் ஒர் ்டளடரமப்்ப. Datameer,
Tableau என்பது் ்ரளடசியொ்் கமிலமடளட் அி்ொிர்.் அவடர்.் விரக்பக் விுதத்ிில் 
அறிகர்் எடுக்் உுதுவக் ்ரவி்.் ஆ க.

அடுத்ுதுதொ்் ELK என்பது் Elastic search, Logstash & Kibana எனுக் 3-ஐயுக் 
இரணத்து் உரவடொக்ப்படளட் ்டளடரமப்்ப் ஆ க. இிில் Elastic search என்பது் முுதில் 
நரில் ுத்வடில்ரு் க்சமிக்் உுதுவக் ஒர் Engine ஆ க. Logstash என்பது் க்ொப்்ப் 
வடடிவடத்ிகிலொ் அிலிலது் வடரிலத்ுதுத்ிகிலொ் இரக க் ுத்வடில்ரு் Engine-க .் 
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ப்ச்லத்ுத் உுதுவக் ்ரவி் ஆ க. Kibana என்பது் Engine-ில் இரிது் ுத்வடில்ரு் 
அறிகர்க ் குதரவடியொன் விுதத்ிில் குதடி் எடுத்து் பவடளிப்படுத்ுத் உுதுவக் ்ரவி் ஆ க .
இவ்வடொக்் Spark, Druid கபொன்்ரவட் அுதற்ப்ன்ிற் ஒவ்பவடொர் ்டளடரமப்ரபப்் 
பபற்ிறத்் ி்ழுக்ன்்ன. இினவடரக் ப ி்ளிில் கமற்க்றிியவடற்றிில் ஏகுதனுக் ஒர் 
்டளடரமப்ரபப்் பற்றி் விிரவடொ்க் ்ொணிலொக.

15

2 ELK Stack - ஓர் அறிமு்க
ELK Stack என்பது் Logstash, Elastic Search, Kibana எனுக் 3 ுதினத்ுதின் ி்ிுத் மில் 
பமன்பபொர.் ்ரவி்ளின்் க்டளடரமப்்ப் ஆ க. இரவட் முர்கிய் 2009 , 2010, 2011

ஆக்ிய் ஆண்டு்ளிில் ுதினத்ுதின் நபர்ுொில் உரவடொக்ப்படடு் ுதினத்ுதின் ி்ிுதமிலக் 
்ரவி்ுொ்் பவடளிவடிது் ப்ொண்டிரிுதன. ்பன்னர் 2012-ஆக் ஆண்டு் “Elastic Search”
எனுக் நிறவடனக் உரவடொக்ப்படளட் ்பன்னர, ஒவ்பவடொரவடரொ்் அிநிறவடனத்ிில் 
இரணிய, அவடர்.் உரவடொகக்ிய் ்ரவி்ளுக் இரணக்ப்படடு் “ELK Stack” எனுக் 
பபியிரில் பபிரிய் ுதருவக்ொன் ஒர் ்ரவிியொ்் பவடளிவடிுதன. இிில் Elastic search
என்பது் முுதில் நரில் ுத்வடில்ரு் க்சமிக்் உுதுவக் ஒர் Engine ஆ க. Logstash
என்பது் க்ொப்்ப் வடடிவடத்ிகிலொ் அிலிலது் வடரிலத்ுதுத்ிகிலொ் இரக க் ுத்வடில்ரு் 
Engine-க .் ப்ச்லத்ுத் உுதுவக் ்ரவி் ஆ க. Kibana என்பது் Engine-ில் இரிது் 
ுத்வடில்ரு் அறிகர்க ் குதரவடியொன் விுதத்ிில் குதடி் எடுத்து் பவடளிப்படுத்ுத் உுதுவக் 
்ரவி் ஆ க. இப்கபொது் இவடற்றிில் உ.ு் ஒவ்பவடொர் ்ரவி்ளின்் ப்சியிலபொடு்ருப்் 
பற்றியுக் ககழ் விுக்மொ்க் ்ொணிலொக.

2.1 ELK-ஐ் Ubuntu ்ணினியில் நிறுவுதில

ELK இியங் வடுதற் ் Java குதரவட. ்பன்வடரக் 3 ்டளடரு்.் Java-ரவட் install ப்சய்யுக.

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install oracle-java8-installer

இப்கபொது் ்பன்வடரமொிற் ப்ொடுத்து் ் java முர்ியொ்் நிறவடப்படடுவிடளடுதொ் என்ிற் 
பொரக்ுவக.

java -version
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பவடளியீடு:

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

அடுத்ுதுதொ்் கழக்ண்ளட் 4 ்டளடரு்ருயுக் ஒன்்ன்்பன்் ஒன்்ொ்் இியக்ுவக.

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo
apt-key add sudo apt-get install apt-transport-https
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main" |
sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch logstash
kibana

இப்கபொது் ELK பவடற்றி்ரமொ்் நிறவடப்படடுவிடளடது. இவடற்ர்ப்் பியன்படுத்ி் எிுத் 
ஒர் கவடரிலரியயுக் ப்சய்வடுதற் ் முன்னர் இரவட்ளின்் ப்சியிலபொடு்ருத்் துவடக்் 
கவடண்டுக. அுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக.

sudo service elasticsearch start
sudo service logstash start
sudo service kibana start

்பன்னர் இவடற்றின்் ுதற்கபொருதிய் நரில்ரு் அறிிது் ப்ொ.ு் ்பன்வடரக் ்டளடருரியப்
பியன்படுத்ுதிலொக. இது் Active / Inactive எனுக் மிப்்ப்ருப்் பபற்றிரக க.
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sudo service elasticsearch status
sudo service logstash status
sudo service Kibana status

அவ்வடொக்் இரவட்ளின்் ப்சியிலபொடு்ரு் நிறத்துுதில, மீண்டுக் துவடக ுதில் கபொன்்் 
ப்சியில்ருச்் ப்சய்வடுதற் ப்் ்பன்வடரக் ்டளடரு்.் பியன்படுக.

sudo service elasticsearch stop
sudo service logstash stop
sudo service kibana stop
sudo service elasticsearch restart
sudo service logstash restart
sudo service kibana restart

18

3 Elastic Search
ElasticSearch என்பது் பில் க்ொடிக்ணக்ொன் ுதருவ்ரு் க்சமித்து் ரவடத்துகப்ொண்டு,

நொக் க்ட க் கநரங்்ளிில் க்ட க் ுத்வடில்ரு் துிருதமொ்் பவடளிப்படுத்ுத் உுதுவக் ஒர் 
க்சமிப்்பக் க்ளடங் ் மற்ிறக் குதடு் இியிிரக்  (Storage area & Search engine) ஆ க.
குதளடி்லக் நமக ் உுதுவக் வடர்ியில் இது் வடடிவடரமக்ப்படடு.ுது . GitHub,
Google, StackOverfow, Wikipedia கபொன்்ரவட் இுதரனப்் பியன்படுத்ி் அி்் அுுவ் 
ுத்வடில்ரு் க்சமிப்பத்குதொடு் மடடுமிலிலொமில, பியனர்.் ுதங்்.் விரப்பககபொில் 
ுத்வடில்ரு் குதடி் எடுப்புதற் ் ஏற்்் வடர்ியில் குதடுக் ி்ரனயுக, கவட்த்ிரனயுக் 
துிருதமொக க்ன்்ன. எடுத்துக் ்ொடடுக , Google-ில் நொக் எருதியொவடது் ப்ொடுத்து் 
குதடுககபொது, நொக் ப்ொடுகக்ன்்் வடொரத்ருத்ளிில் முழுவடதுமொ்ப்் பபொரிுதக் க்டிிய் 
இரணப்்ப்ரு் முுதிலொவடுதொ்ுவக, ்சற்ிற் ஓருுவ் புதொளடர்பரளடிய் வடொரத்ருத்ருப்் 
பபற்ிற.ு் இரணப்்ப்ரு் அடுத்ுதடுத்துக் பவடளிப்படுத்துக. அவ்வடொக்் நொக் 
குதடுவடுதற்்ொ்் வடொரத்ருத்ரு் அடிக ககபொகுத் 'suggessions' என்்் பபியிரில் நக் 
குதளட்லக ் ஏற்்் வடொரத்ருத்ரு் அதுகவட் நமக ் பிரிதுரரக க. இரவடபியிலிலொக் 
Elastic Search-ன்் அக்சங்்கு.
வடொகக்ியங்்./வடொரத்ருத்ளின்் அடிப்பரளடியில் துிருதமொ்த்் குதளடில்ரு் ந்ழத்துவடுதற்
ஏற்்் வடர்ியில் முுதன்முுதிில் வடடிவடரமக்ப்படளடகுத் Apache's Lucene எனுக் 
இியிிரக் ஆ க. இது் Java பமொழரியக் ப்ொண்டு் எழுுதப்படளட் cross-platform ி்ன்
ப்ொண்ளட் ஒர் இியிிரக. இுதரன் அடித்ுதுமொ்் ரவடத்துத்ுதொன்் இன்ர்ிய் 
'ElasticSearch' உரவடொக்ப்படடு.ுது. Lucene-ில் ்ொணப்படளட் ஒரசில் சரமங்்ருக
்ருவடுதற்்ொ், இது் வடிரமமி ் REST API-ஐப்் பியன்படுத்துக்்து. இுதன்் மிலக் 
ுதருவ்.் அரனத்துக் index முர்ியில் ர்ியொுப்படுக்ன்்ன. எனகவட் ுதருவ்ரு் 
குதடுவடதுக, எடுப்பதுக, க்சமிப்பதுக் சிலபமொக்்து. கம்லக் இிுத் Rest API-ஆனது் 
Curl எனுக் ்டளடருரியப்் பியன்படுத்ி் கநரடிியொ்் elastic search-ுவளடன்் கபசக்்து.
இவ்வடொிற் கபசககபொது் இது் ப்ச்லத்துக் ுத்வடில்ளுக, பபற்ிறகப்ொ.ளுக் ுத்வடில்ளுக
JSON வடடிவடத்ிில் அரமயுக.
ElasticSearch-ஆனது் Lucene-ன்் ப்சியிலபொடு்ரு் இன்னுக் அி்் அுவிில் 
விிரவடொகக்யு.ுது. அுதொவடது் ்சமீபத்ிிய் ுத்வடில்ளின்் அடிப்பரளடியில் உளடனுக ளடன்் 
ஆய்வடறிகர்் எடுக க் அுவிற் ் (Real-time Analysis with real-time data) இது் 
மி்ுவக் துிருதமொனது. எடுத்துக்ொடடுக ் டுவிடளடிரில் எத்ுதரன் கபர் ம#்ிரொமங்்ிலக’் 
என்ிற் பிவிடடு.ுனர் என்புதரன் அறிகர்ியொ்் எடுத்துப்பொரத்ுதொில, அிில் ஒர் சில் 
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நமிளடத்ிற் ் முன்னர் பிவிடளடவடர் க்ளட் இளடக் பபற்றிரப்பொர. அிுத் அுுவக ் இுதன்் 
கவட்க் மி்ுவக் துிருதமொனது. ElasticSearch-ில் வடடிவடொன் வடடிவடற்்் ுத்வடில்.் 
அரனத்துக் ஒர் ஒழுங் முர்ப்படுத்ுதப்படளட் நரிலியில, index-ன்் அடிப்பரளடியில் 
க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன. எனகவட் பியனர்.் க்ட க் ுத்வடில்ரு் இது் பநொடிியில் எடுத்து
பவடளிப்படுத்துக. அகுத் கபொில் இுதனு.் ப்ச்லத்ுதப்படுக் ுத்வடில்ளுக் உளடனுக ளடன்் 
உ.் ப்சன்ிறவிடுக.

3.1 ஒரசில் அடிப்பரளடப்் புதங்்.
அடுத்ுதபடிியொ்் ElasticSearch-ில் பியன்படுத்துக் ஒரசில் அடிப்பரளடியொன் 
ப்சொற்்ருப்் பற்றி் அறிிது் ப்ொ.கவடொக.

3.1.1 Node
இதுுதொன்் நமது் ்ணினியில் elasticsearch-ஐ் இியகக்கப்ொண்டிரகக்ன்்் இளடக் ஆ க.
Cluster முர்ியில் பிலகவடிற் ்ணின்.் இரணக்ப்படடு் அரவட் அரனத்துக் 
ுதங்்ளுகப்ன்ிற் உ.ு் node-ில் elasticsearch-ஐ் இியகக்கப்ொண்டிரக க. ஒர் nodeில் ஏகுதொ் க்ொுொிற் ஏற்படடு, அது் ுதன்் ப்சியிலபொடரளட் நிறத்ிவிடளடொிலக்ளட, மற்ப்ொர் 
்ணினியில் இியங்க்கப்ொண்டிரக க் node-ஆனது் ப்சியிலபடடு் நமது் கவடரிலக த்் 
ுதரளட்.் ஏதுக் ந்ழொமில் பொரத்துகப்ொ.ளுக. இவ்வடர்ியொ்் பிலகவடிற் ்ணின்ளிில் 
இியங்க்கப்ொண்டிரக க் nodes-ஐ, அது் ப்சய்யுக் கவடரிலரியப்் பபொிறத்து் கழக்ண்ளட் 
3 விுதங்்ளிில் ்பிரக்ிலொக. ஒவ்பவடொர் ்ணினியில் உ.ு் node-ன்் confgurations-க் 
ஒவ்பவடொர் வடர்ியில் அரமயுக.
Master Node:- இது் cluster முர்ியில் இரணக்ப்படடு.ு் பிலகவடிற் ்ணின்ளிில் 
உ.ு் அரனத்து் nodes-ஐயுக் கமிலொண்ரம் ப்சய்க்ன்்் கவடரிலரிய் மடடுக் ப்சய்யுக .
ுதருவ்ரு் க்சமித்ுதில, கவடண்டிிய் ுதருவ்ருத்் குதடி் எடுத்துக் ப்ொடுத்ுதில் கபொன்்் எிுத் 
ஒர் கவடரிலரியயுக் ப்சய்ியொது. அுதொவடது் ுதொன்் பபற்ிறகப்ொ.க்ன்்் ஒர் கவடரிலரிய் 
மற்்் data nodes-க ் அனுப்்ப் ப்சய்ியச்் ப்சொில்லக. அவ்வடுுவுதொன். ஒர் node-ஐ் 
இவ்வடர்ியில் ப்சியிலபளட் ரவடக்் விரக்பனொில் elasticsearch.yml எனுக் க்ொப்்பில் 
ப்சன்ிற் node.master = true , node.data=false என்ிற் ப்ொடுக்் கவடண்டுக.
Data Node:- இது் ுதருவ்ரு் க்சமித்ுதில, கவடண்டிிய் ுதருவ்ருத்் குதடி் எடுத்துக் 
ப்ொடுத்ுதில் கபொன்்் அடிப்பரளட் கவடரில்ருச்் ப்சய்க்்து . ஒர் node-ஐ் இவ்வடர்ியில
ப்சியிலபளட் ரவடக்் விரக்பனொில் அகுத் க்ொப்்பில் ப்சன்ிற் node.master = true ,
node.data=false என்ிற் ப்ொடுக்் கவடண்டுக.
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Routing node or load balancer node:- Master Node-ுதொன்் ுதன்ினளடக் உ.ு் 
கவடரில்ரு் data node-க ் அனுப்்பக் என்ிற் ஏற்்னகவட் பொரத்குதொக. ஆனொில் 
இப்படிப்் ்பிரத்துக் ப்ொடுப்பதுக் ஒர் கவடரிலுதொகன. கவடரிலப்பளு் அி்மொன் 
கநரங்்ளிில் இிுத் கவடரிலரியச்் ப்சய்வடுதற் க் க்ளட் Master-ஆனது் Routing Node
என்புதரனப்் பியன்படுத்துக்்து. இிுத் routing node-ுதொன்் கவடரிலப்பளுரவட் 
பமொத்ுதமொ்ப்் பபற்ிறகப்ொண்டு் அுதரனப்் ்பிரத்து, data node-க ் அனுப்்பக் 
கவடரிலரியச்் ப்சய்க்்து. ஒர் node-ஐ் இவ்வடர்ியில் ப்சியிலபளட் ரவடக்் node.master
= false , node.data=false என்ிற் ப்ொடுக்் கவடண்டுக.

3.1.2 Shards
ஒவ்பவடொர் Node-்லக் ஒன்ிற் அிலிலது் அுதற் ் கமற்படளட் மshard’ வடசகக்ன்்ன.
இத்ுதர்ிய் shards-ுதொன்் ுதருவ்ருத்் ுதொங்க்ியரக க் பற்பில் ்பிருவ்.் ஆ க.
ஒவ்பவடொர் shard-க் பற்பில் segments-்ளிில் ுதருவ்ரு் க்சமித்துகப்ொண்களட் வடரக.
நொக் ப்ொடுக க் ுத்வடில்.் அப்படிகிய் ப்சன்ிற் இிில் க்சமிக்ப்பளடொது . வடொகக்ியங்்.் 
வடொரத்ருத்ுொ்ப்் ்பிரக்ப்படடு, அிுத் வடொரத்ருத்ளிில் ஒகர் மொிிரியொனரவட் 
நீக்ப்படடு் ுதினத்ுதின் வடொரத்ருத்ுொ்் க்சமிக்ப்படுக. இகுத் முர்ியிலுதொன்் எண்்.,
றியீடு்., வடடிவடங்்.் கபொன்்வடற்ர்யுக் ர்ியொளுக. அுதொவடது் “I Love Chennai”
என்பது் க்சமிக்ப்படளட் ்பன்னர, மீண்டுக் “I Love London” என்ப்ொர் வடொரத்ருத் 
வடரக்்புதினில, I Love என்பது் ுதவிரக்ப்படடு் London என்பது் மடடுகம் 
க்சமிக்ப்படுக. இவ்வடர்ியொன் க்சமிப்்ப் முர்க ் மInverted Index’ என்ிற் பபியர.
இதுுதொன்் ஒர் வடொரத்ருத் எிபுதிுத் வடொரத்ருத்ளுளடன்் புதொளடர்பரளடியது(term
relevance), அது் எத்ுதரன் முர்் இளடக் பபற்ிற.ுது(term frequencies), எிபுதிுத் 
இளடங்்ளிில் இளடகபபற்ிற.ுது(word proximity) என்பது் கபொன்்் விவடரங்்ருப்் 
பொது்ொத்து் ஒர் ர்கியடு் கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக . இவ்வடர்ியொன் மInverted Index’
நரிலியொனது. க்சமிக்ப்படடு.ு் ுதருவ்ளிில் எவ்விுத் மொற்்முக் ப்சய்ிய் இியிலொது .
ஏபனினில் ஒர் இளடத்ிில் மொற்றினொில, அது் புதொளடர்பரளடிய் பிலகவடிற் இளடங்்ளிில் 
க்சமிக்ப்படடு.ு் வடொரத்ருத்ளுக் க்சரிது் பொிப்பரளடயுக.
ஒர் node-ில் பிலகவடிற் shards உ.ுன் என்ிற் நொக் பொரத்குதொக. இிுத் node-ில் ஏகுதொ் 
க்ொுொிற் ஏற்படடு, அது் ுதன்் ப்சியிலபடரளட் நிறத்ிவிடளடொில, இுதன்் அடிப்பரளடியில் 
ந்ழத்து் ப்ொண்டிரக க் அரனத்து் விுதமொன் ப்சியிலபொடு்ளுக் நன்ிற் விடுக் அபொியக் 
உ.ுது. இுதரனத்் ுதவிரப்புதற்்ொ்் உ.ுகுத் Replica shards ஆ க. அுதொவடது் Cluster
முர்ியில் இரணக்ப்படளட் பிலகவடிற் ்ணின்ளிில் ஒன்றிில் முுதன்ரமியொன் Primary
Shards உரவடொக்ப்படுக. ்பன்னர் அுதன்் வடடிவடரமப்்பகிலகிய் மற்ப்ொர் இியிிரத்ிில
ஒர் ்பரி் எடுத்துரவடக்ப்படுக. இதுகவட் Replica Shards எனப்படுக. எனகவட் 
முுதன்ரம் இியிிரத்ிில் ஏகுதனுக் க்ொுொிற் ஏற்படளடொில, மற்ப்ொர் இியிிரத்ிில் 
உ.ு் replica shards இியங்்் ஆரக்பக க. அவ்வடொக்் ஒவ்பவடொர் 
21

இியிிரத்ினுரளடிய் ்பரி்ளுக் அடுத்ுதடுத்ுத் இியிிரங்்ளிில் பொது்ொக்ப்படுக .
ஏகுதனுக் ஒன்ிற் ுதன்் ப்சியிலபொடரளட் நிறத்ினொில் க்ளட் மற்ப்ொன்ிற் இியங்க்் நமக ் 
ர்ப்ொடுக க. இதுகவட் மFailover Mechanism’ என்ிற் அரழக்ப்படுக.

3.1.3 Index
எிுத் shard-ில் எிபுதிுத் விவடரங்்.் பபொிக்ப்படடு.ுன, அரவட் ஒன்ிறளடன்் ஒன்ிற் 
எவ்வடொிற் இரணக்ப்படடு.ுன் என்பது் கபொன்்் விவடரங்்ரு் அளிப்புதற் ் index
ஒர் மொபபரக் ுதுக் கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. ஒன்ிறக க் கமற்படளட் index ப்சியிலபடடு் 
இத்ுதர்ிய் ுதருவ்ருப்் பரொமிரகக்ன்்ன. பபொதுவடொ்் ஒகரமொிிரியொன் 
ணநிலன்்ருக் ப்ொண்ளட் ுதருவ்.் அரனத்துக் ஒர் index-ன்் கழ் அரமயுக. கம்லக் 
இரவட் பிலகவடிற் வடர்்ளிில(types) ்பிரக்ப்படடு, ஒவ்பவடொர் வடர்ியன்் கழுக் 
விவடரங்்ரு் அுதனுதன்் பண்்ப்ளின்(characteristics) அடிப்பரளடியில் க்சமிக க.
அுதொவடது் ElasticSearch-ில் பிலகவடிற் வடர்ியொன் indices (plural of index)
்ொணப்படுக. ஒவ்பவடொர் index-க் பிலகவடிற் types-ஐக் ப்ொண்டிரக க. ஒவ்பவடொர் 
type-க் documents-ஐ் பிலகவடிற் வடர்ியொன் Properties-ன்் அடிப்பரளடியில் க்சமிக க.
மற்ப்ொர் வடர்ியில் ப்சொிலில் கவடண்டுமொனொில் Elastic Search-ஐ் Mysql-ுவளடன்் 
ஒப்்படடு் கமற்்ண்ளட் அரனத்ருதயுக் ்பன்வடரமொிற் ்பிரிது் ப்ொ.ுிலொக.
Elastic Search = Mysql
Index = Database
Types = Tables
Properties = Columns
Documents = Rows

3.2 Curl ்டளடருியன்் மொிிர் வடடிவடக
நொக் ஏற்்னகவட் ்ண்ளடது் கபொில் ElasticSearch-ுவளடன்் கபச் அுதனு.் விவடரங்்ருப்் 
கபொடுவடுதற் க, எடுப்புதற் க, குதடுவடுதற் க் RESTful API என்பது் பியன்படுக்்து.
இது் command line-ில் curl எனுக் ்டளடருரியப்் பியன்படுத்ி் index-ுவளடன்் 
கநரடிியொ்ப்் கபசக்்து. இுதன்் மொிிர் வடடிவடக் ்பன்வடரமொிற.
curl -X<verb> '<protocol>://<host>:<port>/<path>/<operation_name>?
<query_string>' -d '<body>'
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verb : என்ன் ப்சய்ிய் கவடண்டுக் என்புதரனக்  றிக க் ஒர் விரனச்ப்சொிலரில் இது் 
பபற்றிரக க. GET, POST, PUT, DELETE, HEAD ஆக்ிய் மிப்்ப்ளிில் ஏகுதனுக் ஒர் 
மிப்்ப் இங் ் ்ொணப்படுக.
protocol : இது் http அிலிலது் https ஆக்ிய் மிப்்ப்ளிில் ஒன்்ொ்் இரக க.
host : இது் 'localhost' என்க்ொ் அிலிலது் cluster-ில் இியங்க்கப்ொண்டிரகக்ன்்் nodeன்் IP மு்வடிரியொ்கவடொ் இரக க.
port : ுதற்கபொது் elasticsearch இியங்க்கப்ொண்டிரகக்ன்்் port-ன்் உரளடிய் எண்் 
ஆ க. பபொதுவடொ்் 9200 என்ிற் இரக க.
path : இது் index,type கபொன்்் மிப்்பரனக் ப்ொண்டிரக க.
operation_name : என்ன் வடர்ியொன் ப்சியில் ப்சய்ியப்கபொக்க்ொக் என்பது் இங் ் 
்ொணப்படுக. _search , _count கபொன்்் மிப்்ப்ருக் ப்ொண்டிரக க.
query_string : இது் ்டளடொிய் மிப்்ப் க்ரளடியொது. விரப்பக் இரிுதொில் ?pretty எனக் 
ப்ொடுக்ிலொக. இது் புதளிவடொன் வடடிவிில் ுத்வடில்ரு் பவடளிப்படுத்ுத் உுதுவக .
body : data என்பருதக்  றிக க் -d ஐத்் புதொளடரிது் இப்ப ி் ்ொணப்படுக. நமது் 

விரப்பத்ிற் ் ஏற்்ொர் கபொன்்் ுத்வடில்ருப்் பபிறவடுதற் ் இப்ப ிியில் ுதொன்் க்டுுதில
விவடரங்்.் அளிக்ப்படுக.

3.2.1 எடுத்துக்ொடடு் ் 1
்பன்வடரக் ்டளடரு் localhost-னுரளடிய் port எண்் 9200-ில் எது் 
இியங்க்கப்ொண்டிரகக்்குதொ் அுதனுரளடிய் விவடரங்்ருப்் பபற்ிற்  json வடடிவிில் 
பவடளிப்படுத்துக. பபொதுவடொ்் 9200-ில் ElasticSearch இியங்க்கப்ொண்டிரப்புதொில் 
அுதனுரளடிய் மிப்்ப் இங் ் பவடளிப்படடு.ுது.

curl -XGET 'http://localhost:9200/?pretty'

பவடளியீடு:
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{
"name" : "GfZBwlm",
"cluster_name" : "elasticsearch",
"cluster_uuid" : "Ux_Fc9t6Tzin5hh06NhbYA",
"version" : {
"number" : "5.5.1",
"build_hash" : "19c13d0",
"build_date" : "2017-07-18T20:44:24.823Z",
"build_snapshot" : false,
"lucene_version" : "6.6.0"
},
"tagline" : "You Know, for Search"
}

3.2.2 எடுத்துக்ொடடு் ் 2
இது் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் port-ில் இியங்க்கப்ொண்டிரக க் elasticsearch
அரமிது.ு் cluster பற்றிிய் விவடரங்்ரு் அளிகக்்து. Cluster-ன்் பபியர, அுதன்் 
நரில, அி்ல.ு் nodes, shards என்ிற் அரனத்து் விவடரங்்ருயுக் பவடளிப்படுத்துக.
Cluster முர்ியில் இரணக்ப்படளட் ்ணின்ளிில் உ.ு் nodes, shards ஆக்ியரவட் 
ுதியொர் நரிலியில் உ.ுுதொ் இிலரிலியொ் என்பருதத்் புதிரிது் ப்ொ.வடுதற் ் health உுதுவக.
இது் ுதன்னுரளடிய் நரிலியரன் ்பன்வடரக் 3 மிப்்ப்ளிில் பவடளிப்படுத்துக.
• Red என் பவடளிப்படுத்ினொில் "ஒரசில் முுதன்ரம் shards ுதியொரொ்் இிலரில" என்ிற் 
அரத்ுதக.
• Yellow என் பவடளிப்படுத்ினொில் "முுதன்ரம் shards அரனத்துக் ுதியொரொ்் உ.ுது,
ஒரசில் replica shards-ுதொன்் ுதியொரொ்் இிலரில" என்ிற் அரத்ுதக. பபொதுவடொ்் ஒகர் ஒர் 
்ணினியில் இியங்க்கப்ொண்டிரக க் elasticsearch இிநரிலியரன் 
பவடளிப்படுத்துக. ஏபனினில் அுதற் ் replica என்்் ஒன்ிற் க்ரளடியொது.
• Green என் பவடளிப்படுத்ினொில் "முுதன்ரம் Replica ஆக்ிய் அரனத்துக் ுதியொரொ்் 
உ.ுது" என்ிற் அரத்ுதக.

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true'

பவடளியீடு:
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{
"cluster_name" : "elasticsearch",
"status" : "yellow",
"timed_out" : false,
"number_of_nodes" : 1,
"number_of_data_nodes" : 1,
"active_primary_shards" : 6,
"active_shards" : 6,
"relocating_shards" : 0,
"initializing_shards" : 0,
"unassigned_shards" : 6,
"delayed_unassigned_shards" : 0,
"number_of_pending_tasks" : 0,
"number_of_in_flight_fetch" : 0,
"task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
"active_shards_percent_as_number" : 50.0
}

Cluster-ன்் நரிலியரனத்் புதிரிது் ப்ொண்ளடதுகபொில் shards, index ஆக்ிய் அரனத்ின்் 
நரிலியரனயுக் health மிலக் புதிரிது் ப்ொ.ுிலொக. அுதற்்ொன் ்டளடரு்.் 
்பன்வடரமொிற.

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?level=cluster
curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?level=shards
curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?level=indices

3.2.3 எடுத்துக்ொடடு் ் 3
இது் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் port-ில் இியங்க்கப்ொண்டிரக க் அரனத்து் index- ஐயுக் 
படடிியிடுக. ?v என்பது் ுதரிலப்்பளடன்் க்சரத்து் பவடளிியடுக. ?v ுதரவிிலரிலபியினில் 
ுதரிலப்்ப்.் பவடளிவடரொது.

curl 'localhost:9200/_cat/indices?v'
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பவடளியீடு:

health status index
uuid
pri rep docs.count docs.deleted
store.size pri.store.size
yellow open interviews EU-BIHTrSgmoScvHsNGXzA 5 1
4
0
25.7kb
25.7kb
yellow open bookdb_index TeMyXrZeT8iMsQjoVxBqwQ 1 1
4
0
27.5kb
27.5kb

3.2.4 எடுத்துக்ொடடு் ் 4
இப்கபொது் ஒர் ்பது் index-ஐ் உரவடொகக்் அுதனு.் எவ்வடொிற் ுத்வடில்ரு் 
உடப்ச்லத்துவடது் என்ிற் பொரக்ிலொக.்பன்வடரக் ்டளடரு் 
elasticsearch இியங்க்கப்ொண்டிரக க் இளடத்ிில் 'interviews' எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட
index-ஐ் உரவடொகக்் அிில் 'candidates'எனுக் வடர்ியன்கழ் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் 
விவடரங்்ரு் உடப்ச்லத்துக்்து.
-d ஐத்் புதொளடரிது் single quotes-க .் {பண்்ப:ுதருவ} (property:data) எனுக் 
முர்ியில் விவடரங்்ரு் அரமக்் கவடண்டுக் .

curl -XPOST 'http://localhost:9200/interviews/candidates' -d '
{
"Name" : "Nandhini",
"DOB" : "1988-10-04",
"Experience": 7,
"Organizations_worked" : ["Polaris", "Virtusa","Infosys"],
"Skillset": "Ruby, Python, Pearl, ETL Testing",
"Feedback":"Strong in Testing, Expert in SQL, Beginner in Python"
}'

இுதன்் பவடளியீடு் ்பன்வடரமொிற் அரமிுதொில் ுதருவ்.் பவடற்றி்ரமொ்் உடப்சன்ிறவிடளடன
என்ிற் அரத்ுதக.
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{"_index":"interviews","_type":"candidates","_id":"AV2n8sn4DfKljeJYHE0Y","_
version":1,"result":
"created","_shards":{"total":2,"successful":1,"failed":0},"created":true}

கமற்க்றிிய் அகுத் முர்ியில் ்பன்வடரக் ுதருவ்ருயுக் ஒவ்பவடொன்்ொ்் உடப்ச்லத்ி் 
விளடுவக.
"Name" : "Ruby Jackson",
"DOB" : "1983-05-23",
"Experience": 10,
"Organizations_worked" : ["Virtusa", "TVS Lucas","Tech Mahindra"],
"Skillset": "DW Testing, Expert systems, Java","Feedback":"Beginner in
Selenium, Knows Java and ETL"
"Name" : "Narayani",
"DOB" : "1995-11-14",
"Experience": 2,
"Organizations_worked" : ["Aspire Systems"],
"Skillset": "Big Data, ELK Stack",
"Feedback":"Expertise in Big Data, Beginner in ELK"
"Name" : "N.T.Madhuri",
"DOB" : "1990-05-30",
"Experience": 4,
"Organizations_worked" : ["Thoughtworks", "Virtusa"],
"Skillset": "Unix, Linux",
"Feedback":"Strong knowledge in Unix & Linux"

இப்கபொது் நிிின, ூப்ப் ஜொக்சன், நொரொியொண, N.T.மொதுிர் ஆக்கியொிரன்் பபியர, ்ப்ிுத் 
குதி, எத்ுதரன் வடரளட் அனுபவடமுரளடியவடர்., அவடர்.் கவடரில் ப்சய்ுத் 
நிறவடனங்்ளின்் விவடரக, எிபுதிுத் புதொழில்டபங்்ளிில் ி்ன்் மிக்வடர்.் மற்ிறக் 
அவடர்ரு் கநர்ொணில் ப்சய்ுதவடர்.் ப்ொடுத்ுத் ்பன்பனொடளடக் ஆக்ியரவட் 
elasticsearch-க .் ப்ச்லத்ுதப்படடுவிடளடன.
இப்கபொது் இவடற்ர்் ரவடத்து் எிபுதிுத் வடர்ியில் நமக ் கவடண்டிிய் ுதருவ்ரு் மடடுக் 
குதடுவடது, எடுப்பது, அுதற் க் ்டளடரு்ரு் எவ்வடொப்ிலிலொக் அரமப்பது் 
கபொன்்ரவட் பற்றி் இின் பொரக்ப்கபொக்க்ொக.
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3.2.5 எடுத்துக்ொடடு் ் 5
நொக் உரவடொகக்ிய் index-ில் உ.ு் அரனத்து் ுதருவ்ருயுக் குதடி் எடுப்புதற்்ொன் 
்டளடரு் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக. கமற்்ண்ளடது் கபொன்க்் ்டளடருரிய் அரமத்து் 
்ரளடசியொ்் _search எனக் ப்ொடுத்ுதொில, அது் ப்ொடுக்ப்படளட் index/type-ில் உ.ு் 
அரனத்துத்் ுதருவ்ருயுக் எடுத்து் பவடளிப்படுத்துக.

curl -XGET 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?pretty'

பவடளியீடு:

{
"took" : 5,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 5,
"successful" : 5,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : 4,
"max_score" : 1.0,
"hits" : [
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2nkI0pDfKljeJYHE0U",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"Name" : "Narayani",
"DOB" : "1995-11-14",
"Experience" : 2,
"Organizations_worked" : [
"Aspire Systems"
],
"Skillset" : "Big Data, ELK Stack",
"Feedback" : "Expertise in Big Data, Beginner in ELK"
}
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},
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2neRCiDfKljeJYHE0O",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"Name" : "N.T.Madhuri",
"DOB" : "1990-05-30",
"Experience" : 4,
"Organizations_worked" : [
"Thoughtworks",
"Virtusa"
],
"Skillset" : "Unix, Linux",
"Feedback" : "Strong knowledge in Unix & Linux"
}
},
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2nkG8DDfKljeJYHE0T",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"Name" : "Ruby Jackson",
"DOB" : "1983-05-23",
"Experience" : 10,
"Organizations_worked" : [
"Virtusa",
"TVS Lucas",
"Tech Mahindra"
],
"Skillset" : "DW Testing, Expert systems, Java",
"Feedback" : "Beginner in Selenium, Knows Java and ETL"
}
},
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2n8sn4DfKljeJYHE0Y",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"Name" : "Nandhini",
"DOB" : "1988-10-04",
"Experience" : 7,
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"Organizations_worked" : [
"Polaris",
"Virtusa",
"Infosys"
],
"Skillset" : "Ruby, Python, Pearl, ETL Testing",
"Feedback" : "Strong in Testing, Expert in SQL, Beginner in
Python"
}
}
]
}
}

இங் ் ுதருவ்ளுக்ொன் ஒவ்பவடொர் புதொ ப்்பக் ுதினத்ுதின் id-யுளடன்் விுங் வடருதக் 
்ொணுவக. இிுத் id-ுதொன்் ்பன்னொளிில் இத்ுதருவ்ரு் அழக்கவடொ் மொற்்க் ப்சய்ியகவடொ் 
பியன்படுக.

3.2.6 எடுத்துக்ொடடு் ் 6
ஒர்  றிப்்படளட் id-ஐக் ப்ொண்ளட் ுதருவ்ரு் ஆழப்புதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற் 
அரமயுக. இிில் 'AV2nkFPQDfKljeJYHE0S' என்பதுுதொன்் id ஆ க.

curl -XDELETE
'http://localhost:9200/interviews/candidates/AV2nkFPQDfKljeJYHE0S'

இுதன்் பவடளியீடு் ்பன்வடரமொிற் அரமிுதொில் ுதருவ்.் பவடற்றி்ரமொ்் 
நீக்ப்படடுவிடளடன் என்ிற் அரத்ுதக.

{"found":true,"_index":"interviews","_type":"candidates","_id":"AV2nkFPQDfK
ljeJYHE0S","_version":2,"result":"deleted","_shards":
{"total":2,"successful":1,"failed":0}}
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3.2.7 எடுத்துக்ொடடு் ் 7
இப்கபொது் ஒரவடர் நொக் கமகில் உடப்ச்லத்ிிய் விவடரங்்ளின்் அடிப்பரளடியில் ுதனக ் 
கவடண்டிிய் குதளடரிலத்் புதொளடங் க்்ொர் என்ிற் ரவடத்துகப்ொ.கவடொக . அவடர் Ruby எனுக
பமொழ் புதிரிுதவடர்ளின்் புதொ ப்்ப்ருப்் பபிறவடுதற்்ொ்் _search ஐத்் புதொளடரிது் 
q=Ruby எனப்் ்பன்வடரமொிற் ப்ொடுத்து.ுொர.

curl -XGET 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?
q=Ruby&pretty'

ஆனொில் இதுகவடொ் Ruby பமொழ் புதிரிுத் நிிினியன்் ுதருவ்ரு் பவடளிியடுவடகுதொடு் 
நிறத்ுதொமில, ூப்ப் எனுக் பபியர் ப்ொண்ளடவடிரன்் ுத்வடரிலயுக் க்சரத்து் 
பவடளிியடடு.ுது.
பவடளியீடு:

{
"took" : 37,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 5,
"successful" : 5,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : 2,
"max_score" : 0.26228312,
"hits" : [
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2nkG8DDfKljeJYHE0T",
"_score" : 0.26228312,
"_source" : {
"Name" : "Ruby Jackson",
"DOB" : "1983-05-23",
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"Experience" : 10,
"Organizations_worked" : [
"Virtusa",
"TVS Lucas",
"Tech Mahindra"
],
"Skillset" : "DW Testing, Expert systems, Java",
"Feedback" : "Beginner in Selenium, Knows Java and ETL"
}
},
{
"_index" : "interviews",
"_type" : "candidates",
"_id" : "AV2n8sn4DfKljeJYHE0Y",
"_score" : 0.2568969,
"_source" : {
"Name" : "Nandhini",
"DOB" : "1988-10-04",
"Experience" : 7,
"Organizations_worked" : [
"Polaris",
"Virtusa",
"Infosys"
],
"Skillset" : "Ruby, Python, Pearl, ETL Testing",
"Feedback" : "Strong in Testing, Expert in SQL, Beginner in Python"
}
}
]
}
}

இதுகபொன்்்  ழப்பங்்ருத்் ுதவிரக்் நொக் ப்ொடுகக்ன்்் வடொரத்ருதரிய் எிுதப்் 
பண்்பன்கழ் குதளட் கவடண்டுக் எனுவக்  றிப்்படடுக் க்்் கவடண்டுக .

3.2.8 எடுத்துக்ொடடு் ் 8
Ruby எனுக் வடொரத்ருதரிய் skillset எனுக் பண்்பன்கழ் குதடி் அிில் 

பபொரிதுபவடர்ரு் மடடுக் பவடளிியடு்் என்ிற் க்ிறவடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற் 
அரமயுக.
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curl -XGET 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?
q=Skillset:Ruby&pretty'

3.2.9 எடுத்துக்ொடடு் ் 9
கமற்்ண்ளட் அகுத் ்டளடருரிய் DSL (Domain Specifc Language) பமொழ் ப்ொண்டு் 
்பன்வடரமொிற் எழுுதிலொக.

curl -XPOST 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?pretty' -d
'
{
"query" : {
"match" : {
"Skillset" : "Ruby"
}
}
}'

அுதொவடது் ஒன்ிற் அிலிலது் அுதற் ் கமற்படளட் விிமுர்்ரு் இரணத்து் நமது் 
குதடுுதரிலக்  ிறக வடுதற் ் இகபமொழ் மி்ுவக் உுதுவக்்து . இங் ் நொக் ்ண்ளடது் ஒகர் 
ஒர் பண்்பில் மடடுக் வடொரத்ருதரியத்் குதடுக்ன்்் அடிப்பரளட் 'match query' ஆ க.
இினவடரக் ்டளடரு்ளிில் இுதன்் பிலகவடிற் அக்சங்்ருக் ்ொணிலொக .

3.2.10

எடுத்துக்ொடடு் ் 10

ஒன்ிறக க் கமற்படளட் பண்்ப்ளிில் வடொரத்ருதரியத்் குதடுக்ன்்் 'multi_match query'
்பன்வடரமொிற் அரமயுக. இங் ் Expert எனுக் வடொரத்ருத் "Skillset"-ில் 
்ொணப்படளடொகிலொ் அிலிலது் "Feedback"-ில் ்ொணப்படளடொகிலொ் அத்ுதருவத்் புதொ ப்்ப் 
பவடளிப்படுக.
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curl -XPOST 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?pretty' -d
'
{
"query" : {
"multi_match" : {
"query" : "Expert",
"fields": ["Skillset","Feedback"]
}
}
}'

3.2.11

எடுத்துக்ொடடு் 11

இங் ் multi_match query-ில் உ.ு் fuzziness எனுக் பண்்பரனப்் பற்றிக் ்ொணிலொக.
இது் நமது் குதடு் வடொரத்ருதியில் உ.ு் எழுத்துப்் ்பரழ்ரு் நீக்் உுதுவக்்து.
ுதவடிறுதிலொ்் Expertis என்ிற் ப்ொடுத்ுதொ்லக் ்சிரியொன் Expertise எனுக் வடொரத்ருதரிய் 
எடுத்துகப்ொண்டு் குதடுக்்து.

curl -XPOST 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?pretty' -d
'
{
"query" : {
"multi_match" : {
"query" : "Expertis",
"fields": ["Skillset","Feedback"],
"fuzziness": "AUTO"
}
}
}'
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3.2.12

எடுத்துக்ொடடு் 12

must, should, must_not மிலக் விிமுர்்ரு் இரணத்து் நமது் குதடுுதரில் இன்னுக
ச்ப்பொ்க்  ிறக வடுதற் ் 'bool query' பியன்படுக்்து. இரவட் முர்கிய் AND, OR,
NOT கபொன்்வடற்றிற் ் மொற்்ொ்ப்் பியன்படுத்ுதப்படுக்ன்்ன.

்பன்வடரக் bool query-ில் உட்ப்முக் பவடளிப்்ப்முமொ்் இரண்டு் bools
பியன்படுத்ுதப்படடு.ுன. உட்ப்் bool-ில் ஒரவடரரளடிய் skillset-ஆனது் 'ETL Testing'
அிலிலது் 'DW Testing'-ஆ்் இரக்் கவடண்டுக் என்புதற்்ொ்் அரவட் should-க .் 
ப்ொடுக்ப்படடு.ுன. இிுதப்் பபொரத்ுதத்ின்் மிலக் குதரிபுதடுக்ப்படுபவடர் virtusaநிறவடனத்ிில் பண்பிரிுதவடரொ்ுவக் polaris-ில் பண்பிரியொுதவடரொ்ுவக் இரக்் கவடண்டுக
என்புதற்்ொ்் அரவட்.் முர்கிய் must மற்ிறக் must_not பியன்படுத்ி் 
அரமக்ப்படடு.ுன. இரவட் அரனத்ி்லக் பபொரிதுக்ன்்் ஒரவடரரத்் குதருவ் 
ப்சய்வடுதற்்ொ்் பவடளிப்்ப்் bool உரவடொக்ப்படடு் அரனத்து் விிமுர்்ருயுக் 
இரணகக்்து.

curl -XPOST 'http://localhost:9200/interviews/candidates/_search?pretty' -d
'
{
"query": {
"bool": {
"must": {
"bool" : { "should": [
{ "match": { "Skillset": "ETL Testing" }},
{ "match": { "Skillset": "DW Testing" }} ] }
},
"must": { "match": { "Organizations_worked": "Virtusa" }},
"must_not": { "match": {"Organizations_worked": "Polaris" }}
}
}
}'
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4 Logstash
Logstash என்பது் ந்ழுவ்ருப்் பப்் உுதுவக் ஒர் ுதருவக்  ழொய்் ்  (data pipeline)
ஆ க. இது் ூப்ப் பமொழியில் எழுுதப்படளட் பிலகவடிற் வடர்ியொன் ப்சர ் நரில்ரு் ் 
(plugins) ரவடத்து் இியங் க்்து. எனகவட் ுதொன்் இது் “Plugin based events processing
data pipeline” என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து. இிுத் ுதருவக்  ழொய்் 3 வடர்ியொன் 
நரில்ளிில் ுதருவ்ருக் ர்ியொ.க்்து. இது் ்பன்வடரமொிற:Logstash என்பது் 
ந்ழுவ்ருப்் பப்் உுதுவக் ஒர் ுதருவக்  ழொய்் (data pipeline) ஆ க. இது் ூப்ப் 
பமொழியில் எழுுதப்படளட் பிலகவடிற் வடர்ியொன் ப்சர ் நரில்ரு(plugins) ரவடத்து் 
இியங் க்்து. எனகவட் ுதொன்் இது் “Plugin based events processing data pipeline”
என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து. இிுத் ுதருவக்  ழொய்் 3 வடர்ியொன் நரில்ளிில் ுதருவ்ருக் 
ர்ியொ.க்்து. இது் ்பன்வடரமொிற:

முுதிில் பிலகவடிறபடளட் மிலங்்ளிிரிது் (different sources) வடரக் 
ந்ழச்ச்ரு(events) Logstash என்பது் பபற்ிறகப்ொ.ளுக. இுதன்் பபியர் 
கவடண்டுமொனொில் LogStash என்ிற் இரக்ிலொக. அுதற்்ொ்் இது் logs-ஐ் மடடுக் 
பபற்ிறகப்ொ.ளுக் ்ரவி் என்ிற் க்ரளடியொது. Files, sockets, script outputs கபொன்்் 
பிலகவடிறபடளட் வடடிவடங்்ளிில் வடரக் அரனத்து் நரிலத்் ுதருவ்ருயுக் 
பபற்ிறகப்ொ.ளுக. இவ்வடொிற் கவடிறபடளட் மிலங்்ளிிரிது் வடரக் ந்ழுவ்ரு் 
எடுப்புதற் ் பவடவ்கவடிற் வடர்ியொன் ப்சர ் நரில்.் logstash - ுவளடன்் இரணிது் 
ப்சியிலபடுக்ன்்ன. இரவட் உ.ளீடடுக்ொன் ப்சர ் நரில்.் (Input plugins) என்ிற் 
அரழக்ப்படுக்ன்்ன. எடுத்துக்ொடடுக ் fle, irc, jdbc, kafka, github exec,
eventlog, http, imap கபொன்்ரவட் fles, servers, webhooks, message queues,
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shell command outputs கபொன்்் பிலகவடிறபடளட் மிலங்்ளிிரிது் ந்ழச்ச்ரு் 
எடுக்் உுதுவக்ன்்ன. ந்ழச்ச் என்ிற் நொன்்  றிப்்படுவடது் அி்ல.ு் ுத்வடில்ரு் 
மடடுகம! இதுகவட் முுதில் நரில் ஆ க. அடுத்ுதுதொ்் இவ்வடொிற் பபற்ிறகப்ொண்ளட் 
ுத்வடில்ரு் நமக த்் குதரவடப்படுக்ன்்் விுதங்்ளிில் மொற்றி் (data Processing)
வடடிவடரமகக்ன்்ன. இிநரிலியிலுதொன்் எுதன்் அடிப்பரளடியில் ுத்வடில்.் ்பிரக்ப்பளட் 
கவடண்டுக, எரவட் மொற்்ப்பளட் கவடண்டுக, எரவட் நீக்ப்பளட் கவடண்டுக் கபொன்்் 
ுத்வடில்புிலிலொக் ப்ொடுக்ப்படுக்ன்்ன. இதுகவட் இரண்ளடொக் நரில.்ரளடசியொ்் 

வடடிவடரமக்ப்படளட் ுதருவ்ரு் பிலகவடிறபடளட் க்சமிப்்பக் க்ளடங் ்ளிில் ப்ொண்டு் 
க்சரகக்ன்்ன(destination). அவ்வடொிற் ப்ொண்டு் க்சரப்புதற் ் பிலகவடிற் ப்சர ் 
நரில்.் உ.ுன. இரவட் பவடளியீடடுக்ொன் ப்சர ் நரில்.் (Output plugins) என்ிற் 
அரழக்ப்படுக்ன்்ன. எடுத்துக்ொடடுக ் csv, datalog, email, irc, jira, exec, kafka,
elasticsearch கபொன்்ரவட் fles, servers, message queues, storage engine,
databases கபொன்்் பிலகவடிறபடளட் ்ரளடநரில் க்சரமிளடங்்ளிில் ப்ொண்டு் 
க்சரகக்ன்்ன. இதுகவட் மன்்ொக் நரில.இப்கபொது் இரவட் அரனத்ருதயுக் எவ்வடொிற் 
ப்சியிலவடடிவிில் ப்சய்வடது் என்ிற் ்ொணிலொக.

4.1 ஒர் க்ொப்்பிரிது் ுதருவ்ரு் உ.புடுத்ுதில
earthquakes எனுக் csv க்ொப்்பில் இரக க் அரனத்துத்் ுத்வடில்ருயுக் எவ்வடொிற் 
logstash-க .் ப்ச்லத்துவடது, ்பன்னர் அுதரன் எவ்வடொிற் வடடிவடரமப்பது, ்ரளடசியொ்் 
elasticsearch எனுக் search engine-க .் எவ்வடொிற் ப்ொண்டு் க்சரப்பது் என்ிற் 
பொரக்ப்கபொக்க்ொக. இரவட் அரனத்ருதயுக் ப்சய்வடுதற் ் நொக் ஏகுதனுக் ஒர் 
பபியரரத்் புதொளடரிது் .conf எனுக் க்ொப்்பரன் உரவடொகக்் அிில் ்பன்வடரமொிற் 
நரில்ரு் எழுுத் கவடண்டுக.

4.1.1 Config File
இங் ் earthquakes.conf எனுக் பபியிரில் நொன்் க்ொப்்பரன் உரவடொகக்யு.குன்.

input {
file {
path => ["/home/ubuntu/earthquakes.txt"]
type => "eqs"
start_position => "beginning"
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}
}
filter {
csv {
separator => ","
columns =>
["DateTime","Latitude","Longitude","Depth","Magnitude","MagType","NbStation
s","Gap","Distance","RMS","Source","EventID"]
}
mutate {convert => ["Latitude", "float"]}
mutate {convert => ["Longitude", "float"]}
mutate {convert => ["Depth", "float"]}
mutate {convert => ["Magnitude", "float"]}
mutate {convert => ["MagType", "float"]}
}
output {
elasticsearch {
action => "index"
hosts => ["localhost:9200"]
index => "earthquakes"
workers => 1
}
stdout {}
}

இங் ் input{}, flter{}, outout{} எனுக் functions, logstash-ில் உ.ு் 3 நரில்ளிில
நளடத்ுதப்பளட் கவடண்டிிய் கவடரிலரியச்் ப்சய்க்ன்்ன.
Input {}

இங் ் logstash-ஆனது் csv க்ொப்்பிரிது் ுத்வடில்ருப்் பப்விரப்புதொில் fle எனுக
உ.ளீடடுக்ொன் ப்சர ் நரரிலப்் பியன்படுத்ியு.ுது. அுதன்் path, type,
start_position எனுக் 3 parameters இுதன்் கவடரிலரியச்் சிலபமொக க்ன்்ன.
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• path என்பது் க்ொப்்ப் இரகக்ன்்் இளடத்ின்் பொருதரிய்  றிகக்்து .
• type என்பது் நொக் வடழங்க்யு.ு் eqs என்புதரன் ுதன்் மிப்பொ்ப்் பபற்ிற.ுது.

இதுகவட் நொக் ்பன்னர் ுதருவ்ரு் குதடுவடுதற் க் எடுப்புதற் க் உுதுவக் ஒர் 
அடிப்பரளட் மிப்பொ்் அரமயுக.
• start_position என்பது் beginning / end எனுக் இரண்டு் மிப்்ப்ளிில் 
ஒன்றிரனப்் பபற்ிற் விுங் க. ்சமீபத்ிிய் ுத்வடில்ளிிரிது் துவடங்்் 
விரக்பனொில் end எனுவக, பழரமியொன் ுத்வடில்ளிிரிது் துவடங்்் 
விரக்பனொில் begining எனுவக் ப்ொடுக்ிலொக.
• இவடற்றின்் அடிப்பரளடியில் logstash-ஆனது் ுதருவ்ரு் உ.் எடுக்் ஆரக்பக க.
Filter {}

இது் நமக ் கவடண்டிிய் வடடிவடங்்ளிில் உ.புடுக்ப்படளட் 
ுதருவ்ருப்பபொர.படுகபடிப்் ்பிரத்து் கநரத்ிியொ்் வடடிவடரமக்ப்படுக்்து .
எிுதவடர்ியொன் மிலத்ிிரிது் ுதருவ்ருப்் பபிறக்ன்க்ொகமொ் அுதற்க்ற்்ொர் 
கபொன்் flter plugin பியன்படுத்ுதப்படுக. இங் ் நொக் csv
க்ொப்்பிரிதுுத்வடில்ருப்் பபற்ிற.ுுதொில் csv { } flter-ஐப்் 
பியன்படுத்ியு.குொக.இகுதகபொன்ிற் ்ப்் வடடிவிிலொன் ுதருவ்ளுக்ொ்் json { }, xml
{ } கபொன்்் வடர்ியொன flters-க் உ.ுன.
• csv-ன்் separator எனுக் பண்பொனது, க்ொப்்பில் உ.ு comma-வின்் 

அடிப்பரளடியில் ுதருவ்.் ்பிரக்ப்பளட் கவடண்டுக் என்பருதக றிகக்ன்்து.
• columns எனுக் பண்்பன்் மிப்்ப்ுொ்் இளடகபபற்ிற.ு felds மடடுகம் 
பவடளியீடடினு.் ப்ச்லத்ுதப்படுக. அுதொவடது் இிிலபடடிியிளடப்படடு.ு் felds
மடடுகுதொன்் ES-க .் ப்சில்லக.
• convert மிலக் இரவட் அரனத்துக் foat எனுக் ுதரவடர்க மொற்்ப்படுக்ன்்ன.
ஏபனினில் Kibana வடரரபளடக் வடரரவடுதற் ் இிுதத்் ுதருவ் வடர்ுதொன்் 
பபொரத்ுதமொனுதொ்் அரமயுக. இதுகபொன்்் மொற்்ங்்.் அரனத்துக் mutate { }
எனுக் flter-க .் ப்ொடுக்ப்பளடகவடண்டுக.
• mutate { }- ஆனது் convert, copy, rename, replace, update, lowercase
கபொன்்் வடர்ியொன் மொற்்ங்்ரு் ந்ழத்ுத் உுதுவக் flter ஆ க.

Output {}
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்ரளடசியொ்் ுத்வடில்ரு் ES-க .் ப்ச்லத்ுத் கவடண்டுக் என்புதற்்ொ்் 
அுதற்்ொன elasticsearch { } எனுக் plugin-ஐப்் பியன்படுத்ியு.குொக. அுதன்் action,
hosts, index, workers எனுக் 4 parameters இுதற் ் உுதவியு.ுது.
• action என்பது் எப்கபொதுக் 'index' எனுக் மற்ப்ொர் parameter-ஐ் அுதன்் 
மிப்பொ்ப்் பபற்றிரக க. இுதற் ் delete எனுக் மற்ப்ொர் மிப்்பரணயுக் 
வடழங்்ிலொக. index என்பது் ஒர் database-ஐ் உரவடொக வடுதற் க,
delete என்பது் ஏற்்னகவட் இரக க் ஒன்ர்் ஆழப்புதற் க் பியன்படுக .
• hosts என்பது் எங் ் உரவடொக்் கவடண்டுக் என்புதரனக்  றிகக்்து. இது் 
elasticsearch இியங்க்கப்ொண்டிரக க் hostname அிலிலது் IP மு்வடிரரியக் 
ப்ொண்டிரக க.
• index என்பது் earthquakes எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் ஒர் database-ஐ் 
உரவடொகக்யு.ுது. ஒவ்பவடொர் நொளுக் இப்பபியிரன்் புதொளடரச்சியில் அிநொளின்் 
குதிியடடு் ுதருவ்ரு் ப்ச்லத்ிகப்ொண்களட் ப்சில்லக. "earthquakes" எனுக் 
பபியர் ப்ொண்ளட் index என்பது் ஒர் database கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. Input
plugin-ில் உ.ு் eqs எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் type என்பது் அி்ல.ு் 
tables கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. ஒர் index-ில் எத்ுதரன் type கவடண்டுமொனொ்லக் 
ப்ச்லத்ுதிலொக. ுதற்கபொருதக ் earthquakes-ில் உ.ு் ஒகர் type, 'eqs' ஆ க.
• ்ரளடசியொ்் stdout{ } எனுக் plugin-ஐப்் பியன்படுத்ி் console-ி்லக் 
அவடற்ர்் பவடளிியடுமொிற் ப்ொடுத்து.குொக.

4.1.2 ்டளடரு

sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -f earthquakes.conf

எனுக் ்டளடரு் earthquakes க்ொப்்பில் உ.ு் அரனத்து் ந்ழுவ்ருயுக் கவடண்டிிய் 
மொற்்க் ப்சய்து் ElasticSearch Engine-க .் ப்ச்லத்ி் விடுக.

4.2 Twitter கபொன்்் ந்ழ்ொில் ுதருவ்ரு் உ.புடுத்ுதில
இுதன்் Confguration fle ்பன்வடரமொிற. இருத் இப்கபொது் ுதங்்ுொகிலகிய் ்பிரிது் 
ப்ொ.ு் முடியுக. "#Ganesh Chathurthi" என்ிற் tweet ப்சய்ுதவடர்ரு் எடுத்து் 
logstash வடழகிய் Elastic Search-க .் ப்ச்லத்ியு.குன். twitter { } -க்ொன் input
plugin இங் ் பியன்படுத்ுதப்படடு் கவடண்டிிய் ுத்வடில்.் உ.புடுக்ப்படடு.ுன .
அரவட் எவ்விுத் மொற்்முக் ப்சய்ியப்பளடொமில, 'twitter_elastic_example' எனுக் index
பபியிரில் elastic search-க .் ப்ச்லத்ுதப்படடு.ுன.
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Input {
twitter {
consumer_key => "Mn4O9nBwKIwVfdsgNf8gqs546"
consumer_secret => "Bgm7io78g0Ks7n1WAbF4oPAKXaLWAw3Ahj4ft47k6ooTNsRIIJ"
oauth_token => "44962404-v7EXtrfc8ZTqWosyPhoPDM5w5qBAefSQfHOklLQeL"
oauth_token_secret => "zosREB0kdInNbE03RMurjWkdyejsTmqtPOXlF2YHxzVqV"
keywords => ["Ganesh Chathurthi"]
full_tweet => true
}
}
filter { }
output {
stdout {
codec => rubydebug
}
elasticsearch {
hosts => "localhost:9200"
index
=> "twitter_elastic_example"
document_type => "tweets"
template
=> "/etc/logstash/conf.d/twitter-template.json"
template_name => "twitter_elastic_example"
template_overwrite => true
}
}
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5 Kibana
Kibana என்பதுElasticSearch-ில் இரக க் ுதருவ்ரு் வடரரபளடங்்ுொ்் மொற்றி் 
பவடளிப்படுத்ுதஉுதுவக் ஒர் Visual Interface ஆ க. ElasticSearch-ில் இரக க் 
ுதருவ்ரு் ரவடத்து் ஒரசில் முகக்ிய் முடிுவ்ரு் எடுப்புதற் ்  Kibana-வின்் 
வடரரபளடங்்.் உுதுவக்ன்்ன. இுதரன் அறிகர்க்ொன் ்ரவி் (ReportingTool) என்ிறக் 
க்்ிலொக. அுதொவடது் பவடிறக் எண்ணகர்ியனொிலொன் ுத்வடில்ரு் 

மடடுகரவடத்துகப்ொண்டு் ஒரசில் முகக்ிய் முடிுவ்ரு் எடுப்பது் என்பது் ்சற்ிற் 
்டினமொனவிஷியக. எனகவடுதொன்் Kibana-வடொனது் அவடற்ர்் அழக்ிய் வடரரபளடங்்ுொ்் 
மொற்றி, அுதரனப்் பொரக க் கபொகுத் ுதருவ்ளின்் ்சொரொக்சங்்ருப்் ்பிரிது் ப்ொ.ுக் 
க்டிியஅுுவக ் சிலபமொன் வடர்ியில் பவடளிப்படுத்துக்்து. இத்ுதர்ிய் 
வடரரபளடங்்ருரவடத்துகப்ொண்டு் நொக் எளிிில் அரனத்ருதயுக் ்பிரிது் ப்ொ.ு் 
முடியுக.Microsoft Excel-ில் உ.ு் graphs மற்ிறக் Reporting-்ொ்கவட் 
வடடிவடரமக்ப்படளடஇன்ன்ப்் ்ரவி்.க்ளட் இவ்கவடரிலரியத்ுதொன்் ப்சய்யுக் 
என்்ொ்லக, அரவட்ுொில் அி்பட்சக் ஒர் மிிலிியன்் வடரருதொன்் ுதருவ்ருத்் ுதொங்்் 
முடியுக. அுதற் க் கமிலொ்ுதருவ்.் வடரககபொது் அரவட் படுத்துவிடுக . ஆனொில் Kibanaகவடொ் ச்ப்பொ்ப்சியிலபடுக. அி்் எண்ணகர்ியிலொன் ுதருவ்ருயுக் வடரரபளடங்்ுொ்
மொற்ிறவடுதற் Kibana-கவட் ச்ப்பொ்் அரமக்்து.
இது் உிலொவிியில் இியங்்கக்டிிய் ்ரவி் ஆ க. பபொதுவடொ்் 5601 எனுக் Port எண்ணில் 
இியங்க்க் ப்ொண்டிரக க. இிில் Management, Discover, Visualize, Dashboard
ஆக்ிய் முகக்ியப்் ப ி்.் உ.ுன. இரவட் ஒவ்பவடொன்றின்் ப்சியிலபொடு்ருப்் பற்றியுக
்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
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5.1

Management

Kibana உிலொவிியில் இியங்்த்் புதொளடங்க்ியுவளடன்் இப்ப ிுதொன்் default-ஆ்் வடிது் 
அரமயுக. இதுகவட் ES-ில் உ.ு் index-ஐ் kibana-க .் ஏற்்க் ப்சய்ுதில, ஏற்்க் ப்சய்ுத் 
index-ஐ் kibana-விிரிது் நீக ுதில, வடரரபளடங்்ுொ்் க்சமிக்ப்படளடவடற்ர்ப்் 

படடிியிடுுதில் மற்ிறக் அரவட்ளிில் குதரவடியிலிலொுதவடற்ர்் நீக ுதில் கபொன்்் 
அரனத்து் விுதமொன் “ஆக்ில, அழத்ுதில, நரவடக்த்ுதிலம்் கபொன்்் கவடரில்ருச்் 
ப்சய்க்்து. இிில் உ.ு் மIndex Pattern’ என்புதன்் மீது் ப்சொடுகக்னொில் மConfgure an
Index Pattern’ எனுக் பக்க் பவடளிப்படுக.

ES– க .் ுதற்கபொது் interviews, earthquakes, twitter_elastic_example ஆக்ிய் 3
indices உ.ுன. இரவட் அரனத்ருதயுக் kibana-க .் ஏற்்க் ப்சய்வடுதற்்ொன் படி்.் 
்பன்வடரமொிற் அரமயுக.
1. Index name or pattern எனக் க்ட க் பபடடிியில் interviews -எனக் 
ப்ொடுக்ுவக. இருதியடுத்து் ுதொனொ்கவட் இிில் உ.ு் DOB எனுக் feld கழ்க்ப்் 
பபடடிியிரிது் குதருவ் ப்சய்ியப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.
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2. பபொதுவடொ்் kibana-க .் ஏற்்க் ப்சய்ியப்படுக் ந்ழுவ்.் அரனத்துக் ்ொிலகநர் 
அடிப்பரளடியிலுதொன்் ்ொடசப்படுத்ுதப்படுக்ன்்ன. எனகவட் நமது் index-ில் ்ொிலகநர் 
மிப்்பரனப்் பபற்ிற் விுங்்க் க்டிிய் ஒர் feld இியிலபொ்கவட் குதருவ் ப்சய்ியப்படடு் 
பவடளிப்படுக்்து. இருத் நொக் நீக்் விரக்பனொில் மIndex contains time-based events’
எனுக் குதரவிரன் நீகக்் விளடுவக. இது் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக.

3. இப்கபொது் Create எனுக் பபொத்ுதொினன்் மீது் ப்சொடுக்ுவக. இது் interviews-ில் உ.ு் 
ந்ழுவ்.் அரனத்ருதயுக் ்பன்வடரமொிற் ஏற்்க் ப்சய்து் பவடளிப்படுத்துக. இிுத் 
interviews-ன்் இளடப்்ப்த்ிில் ஒர் நட்சத்ிரக றி் இரப்பருத் ்வடினக்ுவக . இது் 
default index என்பருதக்  றிகக்்து. அுதொவடது் Discover, Visualize கபொன்்் kibana44

வின்் மற்்் ப ி்ளுக ச்் ப்சில்லககபொது் இுதன்் ுதருவ்.் ுதொன்் default-ஆ்் 
பவடளிப்படுக.

4. இகுத் முர்ியில் earthquakes, twitter_elastic_example ஆக்ியவடற்ர்யுக் ஏற்்க் 
ப்சய்து் விளடுவக. ஆனொில் இரவட்ரு் ்ொிலகநர் அடிப்பரளடியிலொன் ந்ழுவ்ுொ்் 
ஏற்்க் ப்சய்ியுவக. அுதொவடது் இியிலபொ்் இரக க் மIndex contains time-based
events’ எனுக் குதரவிரன் நீகக்் விளடொமில, ுதொனொ்கவட் பவடளிப்படுக் @timestamp
எனுக் மிப்்பரனயுக் மொற்றிவிளடொமில, create-ன்் மீது் ப்சொடுக்ுவக.
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5. இப்கபொது் Management-பக்த்ின்் இளடப்்ப்த்ிில் நொக் ஏற்்க் ப்சய்ுத் அரனத்து் 
index-ன்் படடிியரிலயுக் ்ொணிலொக. பபொதுவடொ்் முுதிில் ஏற்்க் ப்சய்ியப்படுவடதுுதொன்் 
default index-ஆ்் அரமயுக. இருத் நொக் மொற்்் விரக்பனொில் இளடப்்ப்ப்் 
படடிியிிரிது் நமக ் கவடண்டிிய் index-ஐ் குதருவ் ப்சய்து் வடிலது் க்ொடிியில் உ.ு் 
நட்சத்ிரக றி் மீது் ப்சொடுக்ுவக. இங் ் twitter_elastic_example என்பது் defaultஆ்் மொற்்ப்படடு.ுது.
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II. Discover
இப்ப ிியில் Kibana-க .் ஏற்்க் ப்சய்ியப்படளட் அரனத்து் indices மற்ிறக் 
அரவட்ளின்் முழுரமியொன் ுதருவ்.் அரனத்துக் ்ொணப்படுக . இிிரிது் நமக ் 
கவடண்டிிய் ுதரவிரன் மடடுக் குதடி் எடுத்து் அத்ுதருவத்் புதொ ப்்பக ் ஒர் பபியர் ரவடத்து் 
க்சமித்து் ரவடத்துகப்ொ.ுிலொக. ்பன்னர் குதரவடப்படுக் கநரங்்ளிில் அப்பபியிரன்் மீது் 
ப்சொடுகக்னொில் அத்ுதருவத்் புதொ ப்்ப்.் நமக ் பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக . இுதரன் 
நொக் ்ப்ரளடன்் பக்ரிது் ப்ொ.ுுவக் ப்சய்ியிலொக. இவடற்றிில் உ.ு் முகக்ியப்் படி்.் 
்பன்வடரமொிற.
1. இப்ப ிியில் default-ஆ்் குதருவ் ப்சய்ியப்படடு.ு் twitter_elastic_example
எனுக் index-ன்் ுதருவ்.் ்ொணப்பளட் கவடண்டுக. ஆனொில் இங்க்் மNo results found’
என்பது் பவடளிப்படடு.ுது. என்ன் ்ொரணக் என்ிற் பொரத்ுதொில் New, Save, Open,
Share, Auto-refresh ஆக்ியரவட் அரமிது.ு் பபொத்ுதொன்்ளின்் வடிரர்சியில் 
்ரளடசியொ்் மLast 15 minutes’ எனுக் ்ொில-கநர் வடர்் குதருவ் ப்சய்ியப்படடு.ுது.
இது் Kibana-வின்் ் இியிலபொன் குதருவ் ஆ க. அுதொவடது் ்ரளடச் 15 நமிளடத்ிற் .் ES-ில் 
ப்ச்லத்ுதப்படளட் ுதருவ்.் மடடுகம் இங் ் பவடளிப்பளட் கவடண்டுக் என்ிற் அரத்ுதக .
ஆனொில் இத்ுதருவ்.் ES-ில் ப்ச்லத்ுதப்படடு் க்டளடத்ுதடளட் 1 மொுதக் ஆக்ியரக க.
எனகவட் இுதற்க்ற்்ொர் கபொன்்் ஒர் ்ொில-கநர் வடர்ரியத்் குதருவ் ப்சய்ிய் கவடண்டுக.
்பன்வடரக் 3 விுதங்்ளிில் இுதரன் நொக் குதருவ் ப்சய்ியிலொக.
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1.1 Quick: சரக்ொ்் ஒர்  றிப்்படளட் ்ொில் இரளடபவடளிியில் அரமயுக் ுதருவ்ரு் 
பவடளிப்படுத்துவடுதற் ் இவ்வடர்் உுதுவக. இிில் புதன்படுக் ்ொில-கநர் மிப்்ப்ரு் 
கமற்்ண்ளட் பளடத்ிில் ்ொணிலொக.
1.2 Relative: இிில் உ.ு் மிப்்ப்.் எிிரிது் எதுவடரர் என்ிற் நகமிளடக் க்டபது் 
கபொில் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக.
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1.3 நமக ் கவடண்டிிய் ுதருவ்ரு் குதி, கநர் மற்ிறக் நமிளட் சத்ுதமொ்ப்் பபிறவடுதற் ் 
இவ்வடர்் உுதுவக. இது் ்பன்வடரமொிற.

Quick-ிரிது் மLast 30 days’ என்ிற் குதருவ் ப்சய்யுககபொது் ுதருவ்.் 
பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.
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2. இிில் ுதருவ்.் அரனத்துக் Time , Source எனுக் 2 ்பிருவ்ளின்் கழ் 
பவடளிப்படடு.ுத்ருதக் ்ொணிலொக. ஏபனினில் நொக் இுதரன் ஏற்்க் ப்சய்யுககபொகுத் 
Time based events-ஆ்் அரமத்து.குொக. இங் ் பவடளிப்படடு.ு் வடரரபளடமுக் 
இுதன்் அடிப்பரளடியகிலகிய் அரமிது.ுது.

ஆனொில் இிுத் வடரரபளடத்துக க் ுதருவ்ளுக க் உ.ு் ஒகர் ஒர் வித்ிியொ்சக் 
என்னபவடினில, அரனத்துத்் ுதருவ்ளுக் Aug 25-க் குதிியில் ES-க .் 
ப்ச்லத்ுதப்படடிரப்புதொில் அிுதத்் குதிியில் மடடுக் bar வடரரியப்படடு.ுத்ருத் 
்வடினக்ுவக. ஆனொில் பவடளிப்படடு.ு் ுதரவட்குொ் அிுத் ஒகர் குதிியில் அரமியொமில் 
வினொடி் கநர் கவடிறபொடடின்் அடிப்பரளடியில் அரமிது.ுது . இகுதகபொன்ிற் 
வடரரப்பளடத்ருதயுக் மொற்்் அுதன்் இியிலபொன் குதரவடொன் Auto என்புதரன் Millisecond
என்ிற் மொற்றி் விளடுவக. ்பன்னர் அிுத் ஒகர் ஒர் bar வடரரியப்படடு.ு் ப ிியன்் மீது் 
cursor மிலக் drag ப்சய்து் விடளடொில, அப்ப ிியில் உ.ு் ுதருவ்.் அரனத்துக் 
வினொடி் கநர் வித்ிியொ்சத்ிில் ்பிரக்ப்படுவடருதக் ்ொணிலொக. இது் ்பன்வடரமொிற.

3. அடுத்ுதுதொ்் ஒரசில் முகக்ியத்் ுதருவ்ரு் மடடுக் எவ்வடொிற் எடுத்து் 
ரவடத்துகப்ொ.வடது் என்ிற் பொரக்ிலொக. twitter_elastic_example எனுக் index-ில் 
“விநொிய்ர் ்சதுரத்ிம்் என்ிற் tweet ப்சய்ுதவடர்ளின்் ுதருவ்.் அரனத்துக் 
இளடகபபற்ிற.ுது. இிில,  எத்ுதரனகபர் #Vinayakar என்ிற் பிவிடடு.ுனர் 
எத்ுதரன் கபர் k-க ப்் பிிலொ்் g-ஐப்் பியன்படுத்ி் #Vinayagar என்ிற் 
பிவிடடு.ுனர் ் எத்ுதரன் கபர் #Ganesh எனுக் வடொரத்ருதரியப்் பியன்படுத்ி் 

பிவிடடு.ுனர
என்ிற் குதடி் அவடற்ர்் ுதினத்ுதினியொ்் க்சமிக்ப்் கபொக்க்ொக. குதளட்லக்ொன் பபடடிியில
Vinayakar எனக் ப்ொடுத்து் குதளடுவக. 2 கபர் இவ்வடொிற் பிவிடடு.ுனர் என்ிற் 
்பன்வடரமொிற் பவடளிப்படுத்துக.
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இுதரன் Save-ன்் மீது் ப்சொடுகக்் அுதற்்ொன் ஒர் பபியரர் அளித்து் (No.of.Vinayakar)
க்சமித்து் ரவடத்துகப்ொ.ுுவக.

4. ்பன்னர் மீண்டுக் New-ன்் மீது் ப்சொடுகக்் Vinayagar , Ganesh என்ப்ிலிலொக் குதடி் 
அவடற்ர்யுக் க்சமித்து் ரவடத்துக் ப்ொ.ுுவக.
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இப்கபொது,
• No.of.Vinayakar எனுக் பபியிரில் 2 ுதருவ்ளுக
• No.of.Vinayagar எனுக் பபியிரில் 13 ுதருவ்ளுக
• No.of.Ganesh எனுக் பபியிரில் 420 ுதருவ்ளுக் க்சமிக்ப்படடு.ுன

இவ்வடொ்ொ்் நமக ் கவடண்டிிய் ுதருவ்ரு் மடடுக் குதடி் அுதரன் ஒர் பபியர் ப்ொடுத்து் 
க்சமித்து் ரவடத்துக் ப்ொ.ுிலொக. Open-ன்் மீது் ப்சொடுகக்் நமக ் கவடண்டிிய் ுதருவத்் 
புதொ ப்்பரன் எடுத்துக் ப்ொ.ுிலொக.
5. Share என்பது் நொக் க்சமித்து.ுவடற்ர்் ்ப்ரளடகனொ் அிலிலது் ்ப்் இளடங்்ளிகிலொ் 
பக்ிது் ப்ொ.ு் உுதுவக. இிில,
• Share saved search எனுக் வடர்ியில் உ.ு் இரணப்ரபப்் பியன்படுத்ிப்் 
பக்ரிுதொில, நொக் பக்ரகக்டிிய் நபரொில் அிில் மொற்்க் ப்சய்ிய் இிய்லக.
• Share Snapshot எனுக் வடர்ியில் பக்ரிுதொில, எவ்விுத் மொற்்முக் ப்சய்ிய் 
இியிலொது. அது் ஒர் image-ஆ்் மடடுகம் பக்ரப்படுக.
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6. அடுத்ுதுதொ்் interviews எனுக் index-ஐ் குதருவ் ப்சய்ுதொில் அது் ்பன்வடரமொிற் 
பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.

இிில் ்ொணப்படுக் ுதருவ்.் ்ொில-கநர் அடிப்பரளடியில் ்பிரக்ப்பளடவிிலரில. எனகவட் 
அுதற்்ொன் வடரரபளடமுக் இிலரில. ஏபனினில் இரவட் Kibana-க .் ஏற்்க் 
ப்சய்ியப்படுககபொகுத் மஇது் time-based events அிலில’் என்ிற் க்ிறவடதுகபொில் 
அத்குதரவிரன் நீகக்விடகளட் ஏற்்க் ப்சய்குதொக. ஆ்கவட் பவடிறக் ுதருவ்.் மடடுகம் 
பவடளிப்படடு.ுது. இகுதகபொில் Discover-ில் அடுத்ுதடுத்ுத் index-ஐ் குதருவ் ப்சய்து் 
கமற்க்றிிய் அரனத்ருதயுக் பவடவ்கவடிற் ுதருவ்ளுக ் ப்சய்து் பொரக்ுவக .

5.2 III. Visualize
Visualize என்பது் ுதருவ்ளுக ் ஏற்்ொர் கபொன்ிற் வடரரபளடங்்ரு் வடரரிது் ்ொடடுக்ன்்் 
ஒர் ப ி் ஆ க. இிில் உ.ு் படி்ருப்் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
1. முுதிில் மCreate a visualization’ என்பின்மீது் ப்சொடுக்ுவக.

53

இது் “எிுத் வடடிவிில் உங்்ளுக ் வடரரபளடங்்.் கவடண்டுகம்் என்ிற் க்டபது் கபொில் 
Select visualization type எனுக் பக்த்ிரன் பவடளிப்படுத்துக. இிில் பிலகவடிற் 
விுதமொன் வடரரபளட் வடர்்.் ்ொணப்படுக. இிில் ஒன்ர்் நொக் குதருவ் ப்சய்ிய் 
கவடண்டுக. Pie என்புதரனத்் குதருவ் ப்சய்து் ப்ொ.ுுவக.

2. ்பன்னர் நொக் குதருவ் ப்சய்ிரகக்ன்்் pie -க்ொன் மிலத்் ுதருவ்ரு் நொக் ்பிுதொ்த்் 

குதடி் எடுக்ப்் கபொக்ன்க்ொமொ் அிலிலது் ஏற்்னகவட் குதடி் எடுத்து் ரவடத்ுத் ுதருவ்ளுக ் 
வடரரபளடங்்ரு் உரவடொக்ப்் கபொக்ன்க்ொமொ் என்ிற் க்டபது் கபொில, From a New
Search or From a Saved Search என்ிற் 2 ப ி்.் பவடளிப்படுக.
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• From a New Search: Kibana- ில் உ.ு் அரனத்து் index-ன்் படடிிய்லக் இங் ் 
்ொணப்படுக.
• From a Saved Search: நொக் க்சமித்து் ரவடத்ுத் அரனத்துத்் ுதருவ்ளின்் 
படடிிய்லக் இங் ் ்ொணப்படுக.

நொக் மFrom a New Search’ என்பிிரிது் twitter_elastic_example-என்புதரனத்் 
குதருவ் ப்சய்து் ப்ொ.ுிலொக.

3. ்பன்னர் எிபுதிுத் நொடு்ளிிரிது் எவ்வடுுவ் கபர் பிவிடடு.ுனர் என்புதற்்ொன் 
pie வடரரபளடக் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக.
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4. இுதரன் மCountry_wise_split’ என்ிற் ஒர் பபியர் ப்ொடுத்து் க்சமித்து் ரவடத்துக் 
ப்ொ.ுுவக.

5. இப்கபொது் Visualize-ில் நொக் க்சமித்து் ரவடத்ுத் வடரரபளடங்்ளின்் படடிியில் 
்ொணப்படுக.

இகுத் கபொன்ிற் பிலகவடிற் வடர்ியொன் வடரரபளடங்்ரு் பிலகவடிறபடளட் ுதருவ்ளுக ் 
வடரரிது் பொரக்ுவக.

5.3 IV. Dashboard

Dashboard என்பது் பிலகவடிற் ் வடரரபளடங்்ரு் ஒன்்ொ்் இரணத்குதொ் அிலிலது் ்பிுதொ்் 

வடரரபளடங்்ரு் வடரரிது் அவடற்ர்் ஒன்ிறளடன்் ஒன்ிற் இரணத்குதொ் ்ொடசப்படுத்ுத் 
உுதுவக் ஒர் ப்சியிலபொடு் ஆ க. பிலகவடிற் விுதமொன் ுதருவ்ளின்் அடிப்பரளடியில் 
உரவடொக்ப்படளட் வடரரபளடங்்ளின்் புதொ ப்்பற் ் Dashboard என்ிற் பபியர.
எடுத்துக்ொடடுக ் twitter_elastic_example எனுக் index-ில,
• பமொத்ுதக் எத்ுதரன் tweets ப்சய்ியப்படடு.ுன
• அரவட் எிபுதிுத் நொடு்ளிிரிது் ப்சய்ியப்படடு.ுன
• அவடற்ிற.் Ganesh, Vinayakar, Vinayagar கபொன்்் பவடவ்கவடிற் வடொரத்ருதரியப்் 
பியன்படுத்ி் tweet ப்சய்ுதவடர்ளின்் பமொத்ுத் எண்ணகர்

ஆக்ிய் 3 ுதினத்ுதின் விவடரங்்ரு, 3 ுதினத்ுதின் வடரரபளடங்்ுொ்் வடரரிது் அவடற்ர்் 
மTwitter Dashboard’ எனுக் பபியிரில் புதொ த்து் உரவடொக வடது் எவ்வடொிற் என்ிற் 
்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
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1. முுதிில் மCreate a dashboard’ என்பின்மீது் ப்சொடுக்ுவக.

2. Add Panels - என்பிில் கழக்ண்ளட் இர் ்பிருவ்.் ்ொணப்படுக.
• Visualization: இிில் வடரரபளடமொ்் மொற்்ப்படளட் ுதருவ்ளின்் படடிியில் 
்ொணப்படுக.
• Saved Search: இிில் discover ப ிியில் குதடி் எடுத்து் க்சமித்து் ரவடத்ுத் 
ுதருவ்ளின்் படடிியில் ்ொணப்படுக.

இவடற்றிில் Visualization-ன்் கழ் அரமிது.ு் Country_wise_split ன்் மீது் 
ப்சொடுகக்னொில் அது் dashboard panel-ில் இரணக்ப்படடுவிடுக. ்பன்னர் Add new
Visualization-ன்் மீது் ப்சொடுகக்் ஒர் ்பது் வடரரப்பளடத்ருத் உரவடொக்ுவக.
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3. இது் எத்ுதரனகபர் Ganesh, Vinayakar, Vinayagar கபொன்்் பவடவ்கவடிற் 
வடொரத்ருதரியப்் பியன்படுத்ி் tweet ப்சய்து.ுனர் என்புதற்்ொன் மData Table’ வடர்ியச்் 
க்சரிுத் வடரரபளடக் ஆ க. இுதரன் Table எனுக் பபியிரில் க்சமித்துக் ப்ொ.ுுவக.

4. அவ்வடொக்் பமொத்ுதக் எத்ுதரன் tweets ப்சய்ியப்படடு.ுன் என்பருத் மTotal Tweets’
எனுக் பபியிரில் Metric வடர்் வடரரபளடமொ்் க்சமித்துக் ப்ொ.ுுவக.
5. ்ரளடசியொ்் Add Panel-ில் ப்சன்ிற் drag & drop மிலக் கமற் றிப்்படளட் 3
வடரரப்பளடத்ருதயுக் இரணத்து் ்பன்வடரமொிற் ஒர் dashboard-ஐ் உரவடொக்ுவக.

58

இகுத் முர்ியில் பவடவ்கவடிற் index-க ் பவடவ்கவடிற் dashboards-ஐ் உரவடொகக்ப்் 
பொரக்ுவக.

5.4 V. Dev Tools
இப்ப ி் ்டளடருரிய் கநரடிியொ்் execute ப்சய்து் அுதற்்ொன் விரளடரிய் 
்சிரபொரகக்ன்்் ஒர் இளடக் ஆ க. இது் Console-ஐப்் ்பரிபிக க. Kibana- வின்் மற்்் 
ப ி்ளிில் கநரடிியொ்் சக்ிலொன் query-ஐ் எழுி் ுதருவ்ரு் எடுக்ொமில, இப்ப ிியில
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ஒரமுர்் இியகக்் அுதரன் ்சிர் பொரத்துகப்ொ.ுிலொக.
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6 HADOOP
6.1 வடரிலொிற

Hadoop என்பது் Apache நிறவடனக் வடழங் க்ன்்் ி்ிுத் மில் பமன்பபொர.் ்ரவி் 
ஆ க. இுதரன் Doug Cutting என்பவடர் உரவடொகக்னொர. இது் பபிரிய் ுதரவிில் 

க்்ப்படுக்ன்்் பிலகவடிற் கவடரில்ருயுக்  ர்ிுத் ப்சிலவிில் ி்கபளட் ப்சய்வடுதற்்ொ்் 
உரவடொக்ப்படளட் பிலகவடிற் பமன்பபொர.்ளின்் க்டளடரமப்்ப் ஆ க . Hadoop
உரவடொக்த்ிற் ் முன்னர் Doug Cutting என்பவடர் மApache Lucene’ எனுக் ்ரவிரிய் 
உரவடொகக்ியரிுதொர. இக்ரவிரியப்் பற்றி் நொக் ELK Stack-ில் ஏற்்னகவட் 
பொரத்து.குொக. வடொகக்ியங்்./வடொரத்ருத்ளின்் அடிப்பரளடியில் துிருதமொ்த்் 
குதளடில்ரு் ந்ழத்துவடுதற் ் ஏற்்் வடர்ியில் முுதன்முுதிில் வடடிவடரமக்ப்படளடகுத் 
Apache’s Lucene எனுக் இியிிரக் ஆ க. அுதற் க் முன்னர் Apache Nutch எனுக் 
ஒர் சறிிய் அுவிிலொன் ்ரவி் இவ்கவடரிலக்ொ்ப்் பியன்படளடது. அுதொவடது் 1990 – 2000
ஆண்டு்ளிில் வடரிலத்ுதிலங்்ளிில் ்ொணப்படுக் ுதருவ்ளின்் எண்ணகர்் மிிலிியன் ,
்பிலிியன்் என் உியர் ஆரக்பத்ுதகபொது, நொக் குதடுக் விவடரங்்ரு் விரரவடொ்ப்் 
பபிறவடது் என்பது் ்சற்ிற் ்டினமொ்ுவக, கநர் விரியக் ுதரகக்டிியுதொ்ுவக் இரிுதது.
இப்்பரச்்சரன்ரு் ்சமொளிப்புதற்்ொ்் Doug Cutting மற்ிறக் Mike Cafarella ஆக்கியொர
இரணிது் Nutch எனப்படுக் ஒர் web crawler-ஐ் உரவடொகக்னர. இது் 
வடரிலத்ுதுப்பக்ங்்ரு் பிவி்க்க் ப்சய்து் ுதருவ்ரு் க்சமித்துகப்ொண்களட் வடரக் 
வடிலிலரம் மிக்து. ்பன்னர் இத்ுதர்ிய் அி்் அுவிிலொன் ுதருவ்ரு் முர்ியொ்ப்் 
்பிரத்து, க்சமித்து, துிருதமொ்் எடுத்து் பவடளிப்படுத்துவடுதற்்ொ்் முுதன்முுதிில் 
உரவடொக்ப்படளட் ஒர் குதடுபபொறிுதொன்் Apache Lucene ஆ க. ஆனொில் இத்ுதர்ிய் 
Nutch, Lucene ஆக்ியவடற்றின்் ப்சியில் ி்ன்்ளுக் ஒர்  றிப்்படளட் அுுவகக்் 
இரிுதன. இவடற்்ொில் அி்் அுவிிலொன் ுத்வடில்ருக் ர்ியொு் முடிியவிிலரில.
இிநரிலியிலுதொன்் 2004-ஆக் ஆண்டு் Google நிறவடனக் மGoogle Distributed
Filesystem (GFS)’ எனுக் ்டளடரமப்்பரன் உரவடொகக்் அது் பற்றிிய் ஆய்ுவ் 
அறிகர்்ரு் பவடளிியடளடது. அுதரனத்் புதொளடரிது் 2005-க் ஆண்டு் Mapreduce- ஐ் 
உரவடொகக்் அுதன்் ஆய்ுவ் அறிகர்்ரு் பவடளிியடளடது . இவ்விரண்டுக் மி்் அி்் 
அுவிிலொன் (terabyte ்ணகக்ில) ுதருவ்ரு் க்சமித்துக, அவடற்ர்் ஒரசில் 
பநொடி்ளிில் ப த்ுதொய்ுவ் ப்சய்து் பவடளிப்படுத்ியுக் ி்கபளட் ப்சியிலபடடு் வடிுதன .
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இரவட்ருப்் ்பன்பற்றிகிய் அுதற் ் அடுத்ுதடுத்ுத் ஆண்டு்ளிில் ் NDFS (Nutch
Distributed File System) மற்ிறக் Nutch- க்ொன் மMapreduce’ ஆக்ியரவட் google
பவடளிியடளட் ஆய்ுவ் அறிகர்்ளின்் அடிப்பரளடியில் உரவடொக்ப்படளடன . 2006-க் 
ஆண்டு் ஆண்டிில் ுதொன்் Doug Cutting, yahoo-நிறவடனத்ிில் இரணிது் Nutch
ிடளடத்ருத் விிருவபடுத்துக் கவடரிலரியச்் ப்சய்ுதொர. இுதன்படி் வடரிலத்ுதுப்பக்ங்்ரு் 
அப்படிகிய் பிவி்க்க் ப்சய்து் க்சமித்துகப்ொண்களட் ப்சில்லக் web crawler-க ் Nutch
என்ிறக. அவடற்ர்் முர்ியொ்ப்் ப த்து் ்பிரத்ுதொய்ிது் க்சமிக க் முர்க ் ் Hadoop
என்ிறக் பபியிரளடப்படளடன் . அுதொவடது் Apache Lucene-ில் ்ொணப்படளட் ஒரசில் 
சரமங்்ருக் ்ருிது் அுதன்ப்சியிலபொடடுத்் ி்ன்்ருயுக் விிருவபடுத்ி் 
உரவடொக்ப்படளட் ஒன்க்் Hadoop ஆ க. இுதற் ் அவடர் Hadoop-எனப்் 
பபியிரடளடுதற் க, ியொரன் பபொகரமரிய் சன்னமொ்் ரவடத்ுதுதற் க் ஒர் ுதற்ப்சியிலொன் 
ந்ழகவட் ்ொரணமொ்் அரமிுதது. அவடரது் அன்்பக ிரிய் 2 வடியது் ம்ன்் ஆர்சகியொடு் 
எடுத்து் விருியொடுக் மஞ்ச.் ந்் ியொரன் பபொகரமியன்் பபியருதொன்் இிுத் Hadoop.
இருதப்பற்றி் அவடர் க்ிறர்ியில் “இப்பபியரக ் எிுதஒர் அரத்ுதமுக் இிலரில . இது் 
ப்சொிலவடுதற் ் சிலபமொ்ுவக, ்வடரச்ச்ரமொ்ுவக, கவடப்ங் க் பியன்படுத்ுதொுத் 
வடர்ிய்லக் இரப்புதொில் இப்பபியரரகிய் ரவடத்துவிடகளடன். ழிருத்.் 
எப்கபொதுகம் இதுகபொன்்் விஷியங்்ரு் உரவடொக வடிில் ச்ிுதவடர். . Googol
என்பதுக் ஒர்  ழிருதியன்் உரவடொக்குதொகனம்் என்ிற்  றிப்்படடு.ுொர.
Hartonworks எனுக் நிறவடனக் 2011-க் ஆண்டு் Rob Bearden என்பவடரொில் 
உரவடொக்ப்படளடது. இவடர் இிநிறவடனத்ருத் Yahoo-ுவளடன்் இரணிது, Hadoop

உரவடொக்த்ிற் ் உுதவிிய் அகுத் பமன்பபொருொுர்  ழுரவட் ரவடத்து் உரவடொகக்னொர .
இிநிறவடனக் பபிரிய் ுதருவ் கமுொண்ரமக்ொ்் Apache-ன்் hadoop ்ரவி்ளிில் ஒரசில் 
முகக்ியக் ்ரவி்ரு் இரணத்து் ஒர் ்டளடரமப்பொ்் நமக ் வடழங் க்்து . இுதன்மிலக
பியணர்.் அவடர்ளுக ் கவடண்டிிய் ்ரவி்ரு் ுதினத்ுதினியொ்் சரமப்படடு் நிறவடத்் 
குதரவடியிலரில. இிுதக் ்டளடரமப்்பக .் ப்சன்ிற் கவடண்டிிய் ்ரவி்ருத்் குதருவ் 
ப்சய்ுதொில் கபொதுமொனது. அரவட் அரனத்துக் சிலபமொ்் எவ்விுதப்் ்பரச்்சரனயுக் 
இிலிலொமில் நமது் ்ணினியில் நிறவடப்படடுவிடுக . இதுகவட் HDP (Hartonworks Data
Platform) என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து. Ambari என்பது் HDP-ஐ் நிறவி் கமுொண்ரம் 
ப்சய்யுக் கவடரிலரிய் பியணர்ளுக ் சிலபமொக வடுதற்்ொ்் உிலொவி் வடழகிய்  8080-எனுக
port-ில் இியங் க்ன்்் ஒர் ்ரவி் ஆ க.

6.2 HADOOP ்டளடரமப்்ப
“Hadoop ஒர் ுதினக்ரவி் அிலில; பிலகவடிற் சிறசிற் ்ரவி்ளின்் க்டளடரமப்கப் !”
என்ிற் ஏற்்னகவட் பொரத்குதொக. இுதன்் மி்் முகக்ிய் ஆங்்ங்்ுொ்் HDFS மற்ிறக் 
MapReducer ஆக்ியரவட் விுங் க்ன்்ன. இரவட் முர்கிய் ுதருவ்ரு் க்சமித்ுதில் 
மற்ிறக் ப த்ுதொய்ுதில் ஆக்ிய் முகக்ியப்் பண்ருச்் ப்சய்க்ன்்ன. இவடற்ிறளடன்் க்சரத்து் 
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Pig, Hive, HBase, Phoenix, Spark, ZooKeeper, Flume, Sqoop, Oozie, மற்ிறக் 
Storm ஆக்ிய் ்ரவி்ருயுக் Apache நிறவடனக் வடழங் க்்து. இவடற்ர்் நமது் 
குதரவடகக்ற்ப் Hadoop ்டளடரமப்்பில் இரணத்குதொ் /நீகக்கியொ் 
பியன்படுத்ிகப்ொ.ுிலொக. இிுதக் க்டளடரமப்்பில் இளடக் பபற்ிற.ு் ்ரவி்ருயுக,
அரவட் எிபுதிுத் இளடங்்ளிில் பங்்ளிகக்ன்்ன் என்பருதயுக் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக .
1. ுதருவ்ரு் க்சமித்ுதில் (Storage) : HDFS, HBase
2. க்சமித்ுதவடற்ர்் பநறிப்படுத்துுதில் (Processing) : MapReduce, YARN
3. பநறிமுர்ப்படுத்ுதப்படளடவடற்ர்் குதரவடகக்ற்்படி் பபிறுதில்  (Access) : Pig,
Hive, Mahout, Avro, Sqoop
4. ுதருவ்ளின்் கமுொண்ரம் (Management) : Oozie, Chukwa, Flume, Zoo Keeper
Hadoop ்டளடரமப்்பன்் முுதில் பவடளியீடடிில் (v1) ுதருவ்ரு் க்சமிப்புதற் ் hdfs-க் 

அவடற்றிிரிது் ுதருவ்ரு் பநறிமுர்ப்படுத்ி் அடுத்ுத் நரிலக ் 
பக வடப்படுத்துவடுதற் ் mapreduce-க் பியன்படுத்ுதப்படளடன. அவ்வடொக்் அுதன்் 
இரண்ளடொவடது் பவடளியீடடிில் (v2) க்சமிக க் கவடரிலக ் hbase-க் புதப்படுத்துக் 
கவடரிலக ் yarn-க் பவடளிவடிுதன. மற்்் ்ரவி்.் அரனத்ிற் க் பபொதுவடொனரவட.
இரவட் ஒவ்பவடொன்ர்ப்பற்றியுக் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.

6.2.1 HDFS
Hadoop Distributed File System என்பதுுதொன்் அரனத்ிற் க் அடித்ுதுக. இது் அி்் 
அுவிிலொன் க்ொப்்ப்ரு் அஅணக்் க்சமிக்் வடிலிலது. இுதன்் ஆற்்ில் ஒகர் ஒர் 
்ணினியில் க்சமிப்பகுதொடு் நன்ிறவிளடொமில, க்ொப்்ப்ளின்் எண்ணகர்் பபர்ப்் 
பபர்் பிலகவடிற் ்ணினியில் அவடற்ர்ப்் ்பிரத்து் க்சமிக்் வடிலிலது . இவ்வடொிற் ஒன்ிற் 
கபொன்்் ுத்வடில்ருப்் ்பிரத்து் க்சமித்து.ு் அரனத்துக் ்ணின்ளுக் cluster
முர்ியில் இரணக்ப்படடு் அவடற்றிில் ஒர் ்ணின் server-ஆ்ுவக் மற்்ரவட் clientsஆ்ுவக் ப்சியில்பிரியத்் துவடங் க. server-ில் உ.ுது் master node எனுவக, clients-ில் 
உ.ுது் data node எனுவக் அரழக்ப்படுக. இிிலுதொன்் ுதருவ்.் ப்சன்ிற் க்சரக.

6.2.2 Hbase
Hadoop database என்பதுுதொன்் Hbase என்்ரழக்ப்படுக்்து. இது் NoSQL-ஐ் 
அடிப்பரளடியொ்் ரவடத்து் உரவடொக்ப்படளடது. எனகவட் வடடிவடற்்் ுத்வடில்ருயுக் 
க்சமிக க் ி்ன்் பபற்ிற் விுங் க்்து. ஆனொில் க்ொப்்ப் முர்ியில் ுதருவ்.் 
க்சமிக்ப்படுவடிிரிது் இது் வித்ிியொ்சப்படடு் விுங் க்்து. ஒர் database-ில் 
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க்சமிப்பது் கபொன்ிற் இிில் ுதருவ்.் க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன. எனகவட் ிடீபரன் இரளடியில் 
ுத்வடில்ருப்் கபொடுவடகுதொ் எடுப்பகுதொ் இங் ் சிலபமொக்்து .

6.2.3 MapReducer
க்சமிக்ப்படளட் ுத்வடில்ரு் புதப்படுத்ி, பக வடப்படுத்ி, அடுத்ுத் நரிலக ் 
கவடண்டிியவடொிற் பநறிமுர்ப்படுத்துக் கவடரிலரிய் ் Mapreducer ப்சய்க்்து. இது் 
Mapper மற்ிறக் Reducer எனுக் இரகவடிற் algorithmns ஆ க. இது் cluster
முர்ியில் இரணக்ப்படடு.ு் அரனத்துக் ்ரவி்ளிிரிதுக் ுத்வடில்ரு் அஅண்் 
வடிலிலது. இுதனுரளடிய் ச்ப்கப் அுதன்் கவட்குதொன். அுதொவடது் இத்ுதர்ிய் கவடரில்ருச்் 
ப்சய்வடுதற் ் rdbms 20 மண் கநரக் எடுத்துகப்ொ.க்ன்்து் என்்ொில, இக்ரவி் அுதரன
3 மன்க்் நமிளடங்்ளிில் முடித்துவிடுக.

6.2.4 YARN
இது் ஒன்க்ொபளடொன்ிற் இரணிது் ப்சியிலபடுக்ன்்் அரனத்து் ்ணின்ருயுக் 
கமுொண்ரம் ப்சய்வடுதற் க, அவடற்ிறக .் கவடரில்ரு் ஒதுககடு் ப்சய்து் 
புதொளடரச்சியொ்் அவடற்ர்க் ்ண்்ொணப்புதற் க் பியன்படுக்ன்்் cluster
கமுொண்ரமக்ொன் ஒர் பமன்பபொர.் ்ரவிியொ க. Yet another resource
negotiator என்பது் இுதன்் பபொர.. இதுுவக் mapreducer-ன்் பண்ருகிய் ப்சய்க்்து் 
என்்ொ்லக, ்பதுப்்பது் அஅண முர்்ளிில் ுதருவ்ருக் ர்ியொண்டு் அுதன்் பண்ரு் 
இன்னுக் சிலபமக க்்து. எனகவட் இுதரன் mapreducer-ன்் இரண்ளடொக் ுதரிலமுர்் 
என்ிற் க்்ிலொக.

6.2.5 Pig
இது் ுதருவ்ரு் எவ்விுதக் மொற்்் கவடண்டுக, எவ்வடொிற் மொற்்் கவடண்டுக் (data
transformation logic) என்பருத் ்ணினக ் க்்் உுதுவக் ஒர் நரிலொக்் பமொழ் ஆ க .
SQL கபொன்ிற் ப்சியிலபளடக் க்டிிய் இிுத் நரிலொக்் பமொழ் ் PigLatin என்ிறக, இருத் 
ரவடத்து் உரவடொக்ப்படுபரவட் PigPrograms என்ிறக் அரழக்ப்படுக்ன்்ன.
இத்ுதர்ிய் programs-ுதொன்் Mapreducer algorithmn-்ளிில் எழுுதப்படடு் அரவட் 
hadoop cluster-ில் இியக்ப்படுக்ன்்ன. Pig-ில் பியனர்.் ுதொங்்கு் ஒர் function-ஐ் 
வடரரியிறப்புதன்் (User Defned Functions) மிலக் Jruby, Jython, Java கபொன்்் மற்்் 
நரிலொக்் பமொழ்ளுளடனுக் இரணிது் ப்சியிலபளட் முடியுக. இுதன்் விருவடொ்் 
ந்ழ்ொிலப்் ்பரச்்சரன்ரு் அிலசவடுதற் ் உுதுவக் விுதமொ்் உரவடொக்ப்படளட் ஒரசில் 
பியன்பொடடிியில்ளிில் Pig ஒர் ்ரவிியொ்் சிலபமொ்் இரணிது் ப்சியிலபளட் வடிலிலது் .
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6.2.6 Hive
இதுுவக் SQL கபொன்ிற் ப்சியிலபளடக் க்டிிய் ஒர் பமொழுதொன். ஆனொில் Pig என்பது் ஒர் 
scripting பமொழபியினில, Hive என்பது் ஒர் query பமொழ. Transformation Logic-ஐ் 
எழுதுவடுதற் ் நரிலொக்் பமொழியில் பழக்மு.ுவடர்.் ் Pig-ஐத்் குதருவ் ப்சய்வடொர்..
ETL, Data Warehousing கபொன்்் துர்்ளிில் கவடரிலப்பொரத்து் ் SQL-ில் அி்் 
பழக்மு.ுவடர்.் ் Hive-ஐத்் குதருவ் ப்சய்வடொர்.் . மற்்படி் இரண்டுக் க்டளடத்ுதடளட் 
ஒகர் கவடரிலரியச்் ப்சய்வடுதற் த்ுதொன்் பியன்படுக்ன்்ன. ுதருவ்ரு் அஅண க் 
முர்்ளிிலுதொன்் இரவட் கவடிறபடடு் விுங் க்ன்்ன.

6.2.7 Mahout
இது் இியிிரவடழக் ்ற்்்லக (machine learning) உுதுவக் algorithmns-ஐக் ப்ொண்ளட் 
ஒர் நூில்க் ஆ க. இதுகவட் ப்சியற்ர்் அறிுவத்ி்ரன் (Artifcial Intelligence)
வடுரப்புதற் ் அடித்ுதுமொ்் விுங் க்்து. இப்்பிரவிில் இியிிரங்்.் என்ன் ப்சய்ிய் 
கவடண்டுக் என்புதரன் பவடளிப்பரளடியொ்் நரில்.் மிலக் ப்சொிலிலத்் குதரவடியிலரில .
hdfs-ில் உ.ு் அி்ப்படிியொன் ுதருவ்ளிிரிது் ுதொமொ்கவட் ஒர் pattern-ஐக் 
்ண்டு்படித்து, அடுத்ுத் நரிலக ச்் ப்சில்லக் ி்ன்் பபற்்ுதொ்் இியிிரங்்ரு் 
மொற்ிறவடுதற் ் இத்ுதர்ிய் Mahout algorithmns உுதுவக்ன்்ன. இவடற்ர்் நொக் 
Mapreducer-ில் பியன்படுத்ி் hdfs-ில் உ.ு் ுதருவ்ருக் ர்ியொுச்் ப்சய்ியிலொக.

6.2.8 Avro
Data Serialization-க ் உுதுவக்ன்்் ஒர் க்ொப்்ப் வடர்ுதொன்் இிுத்  Avro. இுதரனயுக் 
Doug Cutting என்பவடருதொன்் ்ண்டு்படித்ுதொர. ஒர் மொபபரக் ுதருவத்் ுதுத்ி்ல.ு் 
ுதருவ்ரு் எடுத்து் json வடடிவிகிலொ, binary வடடிவிகிலொ் ப்ொடுப்புதற் ் Data
Serialization என்ிற் பபியர. உுதொரணத்துக ் 1TB அுுவப்ொண்ளட் ுதருவ்ரு் text
வடடிவிில் மொற்றினொில் அது் 2TB அுுவரளடியுதொ்ுவக, அருதகிய் binary வடடிவடொன் avro
வடடிவிில் மொற்றினொில் அது் 500MB அுுவரளடியுதொ்ுவக் மொறிவிடுக. இவ்வடொிற் அி்் 
அுுவ் ப்ொண்ளடவடற்ர்்  ர்ிுத் அுவிில் மொற்ிறவடுதற் த்் ுதொன்் zip, tar ஆக்ியரவட் 
ஏற்்னகவட் உ.ுனகவட் என்ிற் நீங்்.் க்ட்ிலொக. ஆனொில் இரவடபியிலிலொக் ஒகர் 
்ணினியில் கவடண்டுமொனொில் சிலபமொ்் unzip, untar ப்சய்து் பியன்படுத்ுதப்பளடிலொக.
இதுகவட் ஒர் cluster என்ிற் வடரககபொது் இத்ுதர்ிய் வடடிவடங்்.் உுதவடொது. அுதற்ப்ன் 
ச்ப்பொ்் உரவடொக்ப்படளட் ஒர் க்ொப்்பவடடிவடக் ுதொன்் இிுத்  Avro.
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Avro வடடிவிில் சரக்ப்படளட் ுதருவ்ருப்் ்பிரத்து் பிலகவடிற் ்ணின்ளுக ் 
அனுப்்பககபொது, எிுத் ஒர் ுத்வடில் இழப்்பக் ஏற்பளடொமில, அரவட்.் ்பிரக்ப்படளட் 
அுவிில் ுதினத்ுதினகிய் process ப்சய்ியப்படுக. இுதற்ப்ன் Compressible மற்ிறக் 
splittable எனுக் இர் வடடிவடங்்ளிில் binary க்ொப்்ப்.் உரவடொக்ப்படுக்ன்்ன.
இதுகவட் இுதன்் ச்ப்பக்சக் ஆ க. கம்லக் இத்ுதர்ிய் க்ொப்்ப்ரு் பிலகவடிற் வடர்் 
நரிலொக்் பமொழ்ுொ்லக் எடுத்துப்் படிக்் முடியுக. Avro schema-வடொனது் json
வடடிவிில் வடரரியிறக்ப்படடு் முழுரமியொ்் அருதச்் ்சொரிகுத் ப்சியிலபடுக்்து . எனகவட் 
இது் பமொழ் ்சொரபற்்ுதொ்ுவக் schema-based ஆ்ுவக் விுங் க்்து.

6.2.9 Sqoop
ுதருவத்ுதுக் / ுதருவகக்ளடங் ் (database / datastores) ஆக்ியவடற்றிிரிது் hadoop-க ் 
பமொத்ுதமொ்் (bulk-data processing)ுதருவ்ருப்் பிரமொற்்க் ப்சய்வடுதற் ் sqoop (SQL
+ Hadoop) பியன்படுக்்து. என்பகுத் sqoop ஆ க. ETL-க த்் துரண்பிரயுக் வடர்ியில
ுதருவ்.் அரனத்ருதயுக் ுதருவகக்ளடங்க்ிரிது(EDW) hadoop-க ் மொற்றியுக,
அவ்வடொக்் hadoop-ிரிது் க்ளடங்க்ற் ் மொற்றியுக்  ர்ிுத் ப்சிலவிில் ி்கபளட் 
ப்சியிலொற்ிறவடுதற் ் இது் உுதுவக்்து. கம்லக் Teradata, Mysql, Oracle,
Postgre கபொன்்் அரனத்து் வடர்ியொன் ுதருவத்ுதுத்துளடனுக் இது் இரணிது் ப்சியிலொற்்் 
வடிலிலது.

6.2.10

Oozie

இது் ஒர் workfow schedular ஆ க. ஒன்ிறளடன்் ஒன்ிற் ்சொர்ப் ப்ொண்ளட் புதொளடரச்சியொன் 
கவடரில்ரு் அடுத்ுதடுத்து் இியக்ப்் பியன்படுக. அுதொவடது் ுதினச்ர்சியொ்் இியங்்கக்டிிய
கவடரில்ருக் ர்ியொ.வடது் சிலபக. ஆனொில் ஒர் கவடரிலியன்் பவடளியீடரளட் 
ரவடத்துத்ுதொன்் மற்ப்ொன்ிற் ுதன்் ப்சியிலபொடரளடத்் துவடங்்கவடண்டுபமினில , அுதற் ் 
இிுத் Oozie பியன்படுக்்து. இிில் DAG (Directed Acyclical Graphs) எனுக் 
வடரரப்பளடத்ருத் உரவடொகக், அுதன்் மிலக் பிலகவடிற் கவடரில்ளின்் புதொளடர்ப்ருயுக,
அரவட் இியக்ப்பளட் கவடண்டிிய் வடிரர்சமுர்்ருயுக் புதளிவடொ்் விுக்ிலொக . இிில் 
ஒர் node ப்சிய்லக்ொ்ுவக, மற்ப்ொன்ிற் ப்சியில்ரு் தீரமொினக்ுவக் பியன்படுக்்து.
Action node என்பது் ப்சிய்லக்ொனது. Hdfs-ில் க்ொப்்ப்ரு் ப்ொண்டு் க்சரத்ுதில ,
mapreducer-ஐ் இியக ுதில, pig/hive-ன்் இியக்ங்்ருத்் துவடக ுதில, பிலகவடிற் 
மிலங்்ளிிரிது் ுதருவ்ரு் இ்க ுதில் ஆக்ியன் இிில் அளடங் க. Control node
என்பது் ப்சியில்ரு் தீரமொினக்க் க்டிியது. அுதொவடது் ஒர் கவடரிலியன்் முடிவிரன் 
ரவடத்து் அடுத்து் எங் ் ப்சிலில் கவடண்டுக, எிுத் விுதமொன் முடிுவக ் எங்க்ரிது் 
அடுத்ுதடுத்ுத் கவடரில்ருத்் துவடங்்் கவடண்டுக் கபொன்்் அரனத்ருதயுக் 
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தீரமொினகக்்து. Start, End, Error ஆக்ிய் nodes அரனத்துக் இிுத் ப்சியில்ருத்் 
தீரமொினக க் node வடர்ியன்் கழ் வடரக்ன்்ன.

6.2.11

Chukwa

பபொதுவடொ்் hadoop என்பது் hdfs-க .் ஏற்்ப்படளட் நரிலியொன் ுத்வடில்ரு் எடுத்து் 
ுதனது் கவடரில்ருத்் துவடங் க. ஆனொில் பிலகவடிற் ்ணண்ளிளடமிரிது் 
புதொளடரச்சியொ்் வடரக்ன்்் logs அரனத்ருதயுக் hdfs-க .் ப்ச்லத்ி் அுதரன் ஆய்ுவ் 
ப்சய்வடுதற் ் இத்ுதர்ிய் chukwa, fume கபொன்்் ்ரவி்.் பியன்படுக்ன்்ன. இிில் 
agent மற்ிறக் collector என்ிற் இரண்டு் அரமப்்ப்.் உ.ுன. Agent என்பது் 
ுதருவ்ரு் எடுத்து் அனுப்்பவடுதற்்ொ்் ஒவ்பவடொர் ்ணினிய்லக் ப்சியிலபடுவடது .
Collector என்பது் agent அனுப்்பிய் ுதருவ்ருப்் பபற்ிற் hdfs-க .் அனுப்்பவடது.
Chukwa எனுக் இக்ரவி் collection, processing கபொன்்் பிலகவடிற் நரில்ருக் 
ப்ொண்ளட் ஒர்  ழொய்் கபொன்்் ப்சியிலபொடளடரமப்்பரனப்் பபற்றிரக க. இுதன்் 
ஒவ்பவடொர் நரிலயுக் பிலகவடிற் இரளடமு்ப்்ப்ுொில் இரணக்ப்படடிரக க . எனகவட் 
்பற்்ொிலத்ிில் ்பதுப்்பது் மொிறுதில்.் வடிுதொ்லகக்ளட, அுதன்் ுதற்கபொருதிய் நரிலியில் 
எிுதஒர்  ர்ப்பொடுக் இரக்ொது. HICC (Hadoop Infrastructure Care Center)

என்பதுக் ுத்வடில்ரு் பவடளிப்படுத்துவடுதற் ் உுதுவக்ன்்் வடரிலப்பக்த்ிற்்ொன் ஒர் 
இரளடமு்ப்்ப் ஆ க. இுதன்மிலக் ுத்வடில்ரு் ி்கபளட் பவடளிப்படுத்ி,
்ண்்ொணத்து் அுதனடிப்பரளடியில் குதரிுத் முடிுவ்ரு் எடுக்ிலொக.

6.2.12

Flume

இதுுவக் chukwa கபொன்க்் batch processing-க ் உுதுவக்ன்், ஆனொில் அருதவிளட் 
மி்க்  ர்ிுத் கநரத்ிில் logs-ஐ் எடுத்து் அனுப்்பக் ஒர் ்ரவிியொ க. Chukwa என்பது் 
5 நமிளடத்ிற் ் ஒரமுர்் batch முர்ப்படி் logs-ஐ் எடுத்து் அனுப்்பனொில, Flumeஆனது் ்சம்ொிலத்ிில் வடிது் ப்ொண்டிரகக்ன்்் logs-ஐ் எடுத்து் உளடனுக ளடன்் 
அனுப்்பக்்து. இது் logs விழ் விழ் அுதரன் எடுத்து் உளடனுக ளடன்் Continuous
Streaming முர்ப்படி் அனுப்்பகப்ொண்களட் இரக க.

6.2.13

Zoo Keeper

இக்ரவி் ்பிரிது் இியங் க்ன்்் பிலகவடிற் பியன்பொடடிியில்ரு் ஒரங்க்ரணக்ப்் 
பியன்படுக்்து. உுதொரணத்துக ் cluster-ில் இியங்க்கப்ொண்டிரக க் ் 50-க க் 
கமற்படளட் ்ணண்ளிில் ஏகுதனுக் ஒன்றிில் க்ொுொிற் ஏற்படளடொில் க்ளட் அது் எிுத் ்  node,
எங்க்ரிது் வடரக்்து் , மொற்்ொ்் என்ன் ப்சய்வடது் கபொன்்் அரனத்து் விுதமொன் 
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க்ொணங்்ளிிரிதுக் கியொசத்து் , மொற்ிற் ப்சியிலபொடு்ளுக்ொன் கவடரிலரியத்் துவடங்க்் 
அரவட் அரனத்ருதயுக் பரொமிரக க் கவடரிலரிய்  Zoo Keeper ப்சய்க்்து.
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7 HDFS, Mapreducer
ஒகர் ஒர் ்ணினியில் hadoop-ஐ் நிறவினொில் அது் ் single node cluster-எனுவக,
பிலகவடிற் server-்ரு் இரணத்து் நிறவினொில் அது் ் multi-node cluster எனுவக் 
அரழக்ப்படுக. இங் ் Ubuntu 16.04 எனுக் ்ணினியில் நிறுவவடது் பற்றி் 
பொரக்ிலொக.
1. Hadoop எனுக் ்டளடரமப்்ப் Java-ில் எழுுதப்படடிரப்புதொில, முுதிில் நமது் 
்ணினியில் Java நிறவடப்படடு.ுுதொ் என்பருத் ் $ java -version எனக் ப்ொடுத்து் 
க்சொிக்ுவக. இது் ்பன்வடரமொிற் ஒர் பவடளியீடரளடக் ப்ொடுத்ுதொில்  java
நிறவடப்படடு.ுது் என்ிற் அரத்ுதக. இிலரிலபியினில் ்பன்வடரமொிற் ப்ொடுத்து் அுதரன் 
நிறவடுவக.

$ sudo apt-get install default-jdk

2. ்பன்னர் hadoop-க்ொன் மு்வடிரியிரிது் அுதரன் பிவி்க்க் ப்சய்ியுவக.

அுதரனப்் ்பிரத்து் ுதரவி்க்ப்படளட் இளடத்ிிரிது் நமக ் கவடண்டிிய் இளடத்ிற் ் 
மொற்றிக் ப்ொ.ுுவக. மொற்்ப்படளட் directory-க்ொன் முழு் அனுமி்ருயுக் 
பியனரக ் வடழங்்் கவடண்டுக.

$ wget http://redrockdigimark.com/apachemirror/hadoop/common/hadoop-3.0.0/
hadoop-3.0.0.tar.gz
$ tar -xzvf hadoop-3.0.0.tar.gz
$ sudo mv ~/hadoop-3.0.0 /usr/local/hadoop
$ sudo chown -R nithya:nithya /usr/local/hadoop
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3. Hadoop என்பது் ்ணின்ளுளடன்் கபசவடுதற் ் ் Secured Shell (SSH) -ஐப்் 
பியன்படுத்துக்்து. அப்கபொது் நொக் ஒவ்பவடொரமுர்யுக் ்சிரியொன் ்ளடுவச்ப்சொிலரில் 
அளித்ுதொில் மடடுகம் அுதனுளடன்் கப்ச் முடியுக. இுதரனத்் ுதவிரக்் SSH-ன்் ்சொன்றிுதரழ் 

எடுத்து் அுதரன் அங்க்ிரக்ப்படளட் ி்ுவக்ொில்ளின்் படடிியிில் இரணத்ுதொில் 
கபொதுமொனது. ஒவ்பவடொர் ்ணினயுக் ்ளடுவச்ப்சொில் இிலிலொமகிலகிய் ுதங்்ளுளடன்் 
ஒன்க்ொபளடொன்ிற் கபசகப்ொ.ு் முடியுக.

$ ssh-keygen
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

க்ொப்்பன்் பபியர் மற்ிறக் passphrase ஆக்ியவடற்ர்க் க்டடு் இக்டளடரு் நற் க் 
கபொபுதிலிலொக் ஒன்ிறக் அளிக்ொமில் ் enter-ஐ் மடடுக் ப்ொடுக்ுவக.
இது் நமது் home directory-ில் .ssh எனுக் folder-ஐ் உரவடொகக், அுதற் .் ்பன்வடரமொிற் 

71

க்ொப்்ப்ரு் உரவடொக க.

• id_rsa (ுதினப்படளட் ி்ுவக்ொில)
• id_rsa.pub (பபொதுவடொன் ி்ுவக்ொில)
• authorised_keys (அங்க்ிரக்ப்படளட் ி்ுவக்ொில்.)
இிில் id_rsa.pub என்பதுுதொன்் SSH-க்ொன் ்சொன்றிுதழ. இுதரன் நொக் authorised_keys
என்புதற் .் கபொளட் கவடண்டுக. இகுதகபொில் ஒன்க்ொபளடொன்ிற் இரணக்ப்படடு.ு் 
ஒவ்பவடொர் ்ணினியிரிதுக் அுதனுதன்் id_rsa.pub க்ொப்்பரன் SCP ப்சய்து் 
அவடற்ர்யுக் இிுத் authorised_keys-க .் கபொளட் கவடண்டுக. இவ்வடொிற் ப்சய்ுதொில் 

ஒவ்பவடொர் ்ணினயுக் ்ளடுவச்ப்சொில் இிலிலொமகிலகிய் ுதங்்ளுளடன்் கபசக் ப்ொ.ு் 
முடியுக.
4. அடுத்ுதுதொ்் நமது் home directory-ில் உ.ு் .bashrc எனுக் க்ொப்்பற் .் 
்ரளடசியில் ப்சன்ிற் ்பன்வடரக் விவடரங்்ரு் இரணக்் கவடண்டுக. ஒரசில் மிப்்ப்.் 
புதிரியவிிலரிலபியினில் ் echo $Variablename எனக் ப்ொடுத்து் அுதன்் மிப்்பரனப்் 
பப்ிலொக. உுதொரணத்துக ் ் echo $JAVA_HOME எனுக் ்டளடரு் நமது் ்ணினியில் 
java நிறவடப்படடு.ு் இளடத்ின்் பொருதரியக் ்ொடடுக . அருத் எடுத்து் இங் ் 
பியன்படுத்ுதிலொக.
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$ vim ~/.bashrc
#HADOOP VARIABLES START
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL
export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_INSTALL/lib"
#HADOOP VARIABLES END
$ source ~/.bashrc

5. ்பன்னர் hadoop folder-க .் உ.ு் confguration fles-ில் ப்சய்ிய் கவடண்டிிய் 
மொற்்ங்்ருப்் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக. Hadoop ஒவ்பவடொர் முர்் ப்சியிலபளடத்் 
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துவடங் ககபொதுக் இிில் ்ொணப்படுக்ன்்் மிப்்ப்ரு் ரவடத்குத் ுதனது் 
ப்சியிலபொடடிரனத்் துவடக க் .
5.1. hadoop-env.sh என்புதற் .் ்பன்வடரமொிற் க்சரக்ுவக் அிலிலது் ஏற்்னகவட் 
comment ப்சய்ியப்படடு் இரப்்பன்் uncomment ப்சய்துவிளடுவக.

$ sudo vim /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/hadoop-env.sh
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

5.2. core-site.xml என்புதற் .் confg. tags-கக்ரளடியில் ்பன்வடரமொிற் க்சரக்ுவக.
்பன்னர் இிில்  றிப்்படடு.ுது் கபொிலகவட் ஒர் directory-ஐ் உரவடொகக்் அுதற் ் முழு் 
அனுமி்ருயுக் வடழங்்் கவடண்டுக.

$ sudo vim /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/core-site.xml
<configuration>
<property>
<name>hadoop.tmp.dir</name>
<value>/app/hadoop/tmp</value>
<description>A base for other temporary directories.</description>
</property>
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://localhost:54310</value>
<description>The name of the default file system. A URI whose
scheme and authority determine the FileSystem implementation. The
uri's scheme determines the config property (fs.SCHEME.impl) naming
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the FileSystem implementation class. The uri's authority is used to
determine the host, port, etc. for a filesystem.</description>
</property>
</configuration>

$ sudo mkdir -p /app/hadoop/tmp
$ sudo chown -R nithya:nithya /app

5.3. mapred-site.xml.template என்ிற் இரிுதொில் mapred-site.xml என் 
பபியரமொற்்க் ப்சய்து் விளடுவக. ்பன்னர் அுதன்் confg. tags-கக்ரளடியில் ்பன்வடரமொிற் 
க்சரக்ுவக.
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$ sudo mv /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/mapredsite.xml.template /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/mapred-site.xml

$ sudo vim /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/mapred-site.xml
<configuration>
<property>
<name>mapred.job.tracker</name>
<value>localhost:54311</value>
<description>The host and port that the MapReduce job tracker runs
at. If "local", then jobs are run in-process as a single map
and reduce task.
</description>
</property>
<configuration>

5.4. hdfs-site.xml என்புதற் .் confg. tags-கக்ரளடியில் ்பன்வடரமொிற் க்சரக்ுவக.
்பன்னர் இிில்  றிப்்படடு.ுது் கபொிலகவட் directories-்ரு் உரவடொகக்் அுதற் ் முழு் 
அனுமி்ருயுக் வடழங்்ுவக.

$ sudo vim /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/etc/hadoop/hdfs-site.xml
<configuration>
<property>
<name>dfs.replication</name>
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<value>1</value>
<description>Default block replication.
The actual number of replications can be specified when the file is
created.
The default is used if replication is not specified in create time.
</description>
</property>
<property>
<name>dfs.namenode.name.dir</name>
<value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode</value>
</property>
<property>
<name>dfs.datanode.data.dir</name>
<value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode</value>
</property>
<configuration>

$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode
$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode
$ sudo chown -R nithya:nithya /usr/local/hadoop_store
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6. ்பன்னர் /etc/hosts க்ொப்்பற் .் அரனத்துக் ்ணின்ளின்் IP மு்வடிர் மற்ிறக் 
hostname-ஐச்் க்சரக்் கவடண்டுக.

$ sudo vim /etc/hosts
192.168.1.2 nithya-Lenovo-ideapad
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7. ்ரளடசியொ்் hfs-ஐ் ஒரமுர்் format ப்சய்து் பியன்படுத்ுதத்் புதொளடங்்ுவக. துவடங்க்ிய் 
்பன்் இரளடியில் எப்கபொதுக் இக்டளடருரிய் அளிக்க் க்ளடொது் ்  . அவ்வடொிற் ப்சய்ுதொில் 
hfs-ில் க்சமிக்ப்படடு.ு் அரனத்துத்் ுத்வடில்ளுக் அழக்ப்படடு்  datanode-ில் 
்பரச்்சரன் ஏற்படடுவிடுக.

$ hadoop namenode -format

8. sbin எனுமிளடத்ிில் ஒவ்பவடொர் services-ஐயுக் ுதினத்ுதினியொ்த்் துவடக வடுதற் த்் 
குதரவடியொன் shell scripts அரனத்துக் ்ொணப்படுக. start-dfs.sh எனுக் ்டளடரு் 
namenode, datanode, secondary namenode ஆக்ியவடற்ர்யுக, start-yarn.sh
எனுக் ்டளடரு் resourcemanager,nodemanagers ஆக்ியவடற்ர்யுக் துவடக க.
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ுதினத்ுதினியொ்த்் துவடக வடுதற் ப்் பிிலொ்் start-all.sh எனக் ப்ொடுத்து் அரனத்ருதயுக் 
ஒகர் கநரத்ிில் துவடக்ிலொக. jps எனக் ப்ொடுத்து் services பவடளிப்படுக்ன்்னவடொ் என் 
உிறி் ப்சய்து் ப்ொ.ுுவக. அவ்வடொக்் stop-all.sh என்பது் நிறத்ுத் உுதுவக.

$ /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/sbin/start-all.sh
$ jps
$ stop-all.sh

இிில் Namenode பவடளிப்பளடவிிலரில. எனகவட் namenode, datanode ஆக்ியவடற்றிில் 
உ.ு் க்ொப்்ப்ரு் எிலிலொக் நீகக்விடடு் மீண்டுக் ஒரமுர்் format ப்சய்து் துவடக்ுவக
.
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$ sudo rm -rf /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode/*
$ sudo rm -rf /usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode/*
$ hadoop namenode -format

இப்கபொது் NameNode பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.

9. ்பன்வடரக் ்டளடரு் hadoop-ன்் இியக்த்ருத் உிறி் ப்சய்யுக.

$ /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/bin/hadoop
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10. hdfs-க .் ுத்வடில்ருக் ர்ியொ.வடுதற் ் உுதுவக் ்டளடரு்ருப்் பற்றிப்் 
பொரக்ிலொக. இது் பபரகபொ்லக் linux ்டளடரு்ரு் ஒத்ிரக க. linux
்டளடரு்ளுக ் முன்னர் ் hadoop fs - என்பது் இளடக் பபற்றிரக க.

$ hdfs fs -ls / (hdfs-ன்் root directory-ில் உ.ுவடற்ர்ப்் படடிியிடுக)
$ hadoop fs -mkdir /input (root-ில் input எனுக் folder-ஐ் உரவடொக க)
$ hadoop fs -put ~/Kanchi.txt /input (இது் ஓிரளடத்ி்ல.ு் க்ொப்்பரன் hdfs-க .் 
ப்ச்லத்துக் i.e upload)
$ hadoop fs -copyFromLocal ~/Kanchi.txt /input (இதுுவக் put கபொன்்குத.
ஆனொில் நமது் ்ணினியில் இரிது் மடடுகுதொன்் ்பரி் ப்சய்யுக)
$ hadoop fs -get /input/Kanchi.txt ~/ (இது் hdfs-ில் உ.ு் க்ொப்்பரன் ஓிரளடத்ிில் 
ப்ச்லத்துக் i.e download)
$ hadoop fs - copyToLocal /input/Kanchi.txt ~/ (இதுுவக் get கபொன்்குத.
ஆனொில் hdfs-ில் உ.ு் க்ொப்்பரன் நமது் ்ணினியில் மடடுகுதொன்் ப்ச்லத்துக)
$ hadoop fs -cat /input/Kanchi.txt (க்ொப்்ப்ல.ு் ுத்வடில்ரு் பவடளிக்ொடடுக)
$ hadoop fs -tail /input/Kanchi.txt (க்ொப்்பிரிது் ்ரளடச் ஒரசில் வடிர்ரு் 
பவடளிப்படுத்துக)
$ hadoop fs -du /input/Kanchi.txt (க்ொப்்பன்் நீுத்ருத் ்ொண் உுதுவக)
$ hadoop fs -mv /input/Kanchi.txt /input/place/Kanchi.txt (க்ொப்்பரன் 
இளடமொற்்க் ப்சய்யுக)
$ hadoop fs -rm /input/place/Kanchi.txt (க்ொப்்பரன் நீக க)
$ hadoop fs -rmr /input (க்ொப்்ப்ளுளடன்் க்சரத்து் directory-ஐ் நீக க)
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11. ஏற்்னகவட் உ.ு் mapreducer program-ஐ் ரவடத்து் ஒர் க்ொப்்பற் .் ஒர் 

றிப்்படளட் வடொரத்ருத் எத்ுதரன் முர்் இளடகபபற்ிற.ுது் என்பருதக் 
்ண்டு்படிக்ிலொக. இுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற.

$ /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/bin/hadoop jar /usr/local/hadoop/hadoop3.0.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0.jar grep
/input /output 'is[.]*'

இுதற்்ொன் விுக்க:
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• முுதிில் நமது் ்ணினியில் உ.ு் க்ொப்்பரன் hdfs-ன்் ூபட் (/) க .் ப்ச்லத்ுத் 
கவடண்டுக.

$ hadoop fs -put ~/Kanchi.txt /input

• அடுத்து் hdfs-ில் க்சமிக்ப்படடு.ு் க்ொப்்பரன் உ.ளீளடொ்் எடுத்துகப்ொண்டு் 

அி்ல.ு் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதயுக் எத்ுதரன் முர்் ிரகபத்் ிரகப் வடிது.ுது் 
என்புதற்்ொன் mapreducer program ஒர் jar fle-ஆ்் ஏற்்னகவட் எழுுதப்படடு.ுது் 
( hadoop-mapreduce-examples-3.0.0.jar) . இுதரன் hadoop directory-க .் 
share/hadoop/mapreduce எனுமிளடத்ிில் ்ொணிலொக. இக்டளடரு் grep மிலக் 
/input எனுமிளடத்ிில் உ.ு் க்ொப்்பரன் உ.ளீளடொ்் எடுத்துகப்ொண்டு, அிில் is
என்பது் எத்ுதரன் முர்் இளடகபபற்ிற.ுது் என்பருதக் ்ண்ளடறிிது் /output
எனுமிளடத்ிில் பவடளிப்படுத்ியு.ுது..

/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples3.0.0.jar grep /input /output 'is[.]*'

• ்ரளடசியொ்் /usr/local/hadoop/bin/hadoop மிலக் இக்டளடரு் இியக்ப்படுக்்து .
இது் jar எனுக் parameter-ஐப்் பியன்படுத்ி் இிுத் jar program-ஐ் இியக க்்து.
்ரளடசியொ்் /output எனுமிளடத்ிில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் இுதன்் பவடளியீளடொ்் _SUCCESS ,
part-r-00000 எனுமிரண்டு் க்ொப்்ப்.் இளடக் பபற்றிரக க.
• part-r-00000 எனுக் க்ொப்்பரனத்் ி்ிது் பொரத்ுதொில் is எனுக் வடொரத்ருத் 28 முர்் 
இளடகபபற்ிற.ுது் எனுக் விவடரக் ்ொணப்படுக..

$ hadoop fs -ls /output
$ hadoop fs -cat /output/part-r-00000
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12. அடுத்ுதுதொ்் ரபுதொன்் பமொழியில் mapreducer program-ஐ் நொகம் உரவடொகக், நமது் 

க்ொப்்பற் .் உ.ு் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதயுக் எத்ுதரன் முர்் இளடகபபற்ிற.ுது் 
என்பருதக் ்ண்டு்படிக்ிலொக.
Mapper - முுதிில் நமது் க்ொப்்பில் உ.ு் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதியன்் பக்த்ி்லக்  1
எனுக் எண்ரணச்் க்சரப்கபொக. இுதற்்ொன் நரில்.் எழுுதப்படடு.ு் க்ொப்்பரன் 
mapper.py எனுக் பபியிரில் க்சமிப்கபொக. ஒகர் வடொரத்ருத் ிரகபத்் ிரகப் வடிுதொ்லக் 
அவ்வடொரத்ருதியன்் பக்த்ிில் 1 என் இடுகவடொக.

mapper.py

#!/usr/bin/env python
import sys
for line in sys.stdin:
line = line.strip()
words = line.split()
for i in words:
print '%s\t%s' % (i, 1)

Reducer - ஒகர் வடொரத்ருத் ிரகபத்் ிரகப் வடிுதொில் (mapper-ன்் பவடளியீடடிில) அுதன்் 

பக்த்ிில் உ.ு் எண்ணகர்ரிய் அடுத்ுதடுத்து் அி்ிரப்புதற்்ொன் நரில் 
எழுுதப்படடு.ுது. இுதற்்ொ்் ஒர் ்ொி் dictionary உரவடொக்ப்படடு் இளடப்்ப்த்ிில் 
வடொரத்ருத்ளுக் வடிலப்்ப்த்ிில் அவ்வடொரத்ருத்ளின்் எண்ணகர்யுக் 
க்சமிக்ப்படுக்்து. ்பன்னர் அிுத் dictionary-ன்் மிப்்ப்ரு் for loop-ரவடத்து் 
86

பவடளிப்படுத்துவடுதன்் மிலக் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதயுக் எத்ுதரன் முர்் 
இளடகபபற்ிற.ுது் என்பருதக் ்ண்ளடறிியிலொக..
reducer.py

#!/usr/bin/env python
import sys
wordcount={}
for line in sys.stdin:
line = line.strip()
word= line.split('\t')[0]
if word not in wordcount:
wordcount[word] = 1
else:
wordcount[word] += 1
for i in wordcount:
print i, wordcount[i]

அுதொவடது் mapper என்பது் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் ுத்வடில்ரு் key, value pairs-ஆ்் 
மொற்ிறக்்து. Reducer என்பது் இத்ுதர்ிய் இரண்ரு் உ.ளீளடொ்் எடுத்துகப்ொண்டு் 
கவடரில்ருச்் ப்சய்க்்து. இுதற்்ொன் ்டளடரு் அரமப்்ப் ்பன்வடரமொிற் அரமயுக. -fle
எனுக் parameter நொக் எழுியு.ு் நரில்ரு் hadoop-streaming ுவளடன்் 
இரணகக்்து. அவ்வடொக்் -input, -output ஆக்ிய் parameters மிலக் உ.ளீடடிரன் 
எங்க்ரிது் எடுக்் கவடண்டுக, பவடளியீடடிரன் எங் ் கபொளட் கவடண்டுக் ஆக்ிய் 
விவடரங்்ரு் அளிகக்்து.

$ /usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/bin/hadoop jar
/usr/local/hadoop/hadoop-3.0.0/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming3.0.0.jar
-file ./mapper.py -mapper mapper.py
-file ./reducer.py -reducer reducer.py
-input /input/Kanchi.txt
-output /Kanchi_output
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இது் இியங்க்் முடித்ுத் ்பன்னர் பவடளியீடடுக்ொன் இளடத்ிில்  _SUCCESS , part-00000
ஆக்ிய் இர் க்ொப்்ப்.் ப்ச்லத்ுதப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக . இிில் இரண்ளடொவடது் 
க்ொப்்பில் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதயுக் எத்ுதரன் முர்் இளடகபபற்ிற.ுது் என்பது் 
்ொணப்படுக்்து.

$ hadoop fs -ls /Kanchi_output
$ hadoop fs -cat /Kanchi_output/part-00000
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Mapper மற்ிறக் Reducer இரண்ரளடயுக் ஒகர் program-ில் எழுி் விளடிலொகம் என்ிற் 
நீங்்.் க்ட்ிலொக. இது் இரண்டுக மொன் வித்ிியொ்சத்ருதப்் பற்றிக் க்்் 
கவடண்டுமொனொில, நொக் சிற் வடியிில் பில் வடண்ண் ந்ங்்ளிில்  ர்் மிடளடொய்் வடொங்க்் 
இரப்கபொக் அிலிலவடொ் ! அப்கபொது் அருத் உண்புதற் ் முன்னர் ஒவ்பவடொர் ந்த்ி்லக் 
எத்ுதரன்  ர்் மிடளடொய்் உ.ுது் என்பருத் ஒர் விருியொடளடொ்க் ்ணகப்டுப்கபொக்  .
அுதற் ் என்ன் ப்சய்கவடொக் என்ிற் நரனத்துப்் பொரங்்.் . முுதிில் ஒகர் ந்த்ிில் உ.ு் 

மிடளடொய்்ரு் எிலிலொக் ஒன்்ொ்ச்் க்சரத்து் அவடற்ர்த்் ுதினத்ுதினக்  ழுக்ுொ்ப்் ்பிரத்து் 
ரவடப்கபொக. ்பன்னர் ஒவ்பவடொர் ந்க்  ழுவி்லக் ப்சன்ிற் எத்ுதரன் மிடளடொய்் உ.ுது் 
என்பருத் சிலபமொ்க் ்ணகப்டுப்கபொக . இருதகிய் ுதற்கபொது் ் Mapreducer ப்சய்க்்து.
ுத்வடில்ரு் அரளடியொுக் ்ண்டு் ்பிரத்து் ரவடக க் கவடரிலரிய் ்  mapper-க் 
அுதனடிப்பரளடியில் ்ணகப்டுக க் கவடரிலரிய் ்  reducer-க் ப்சய்க்்து.
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8 PIG
2006-ஆக் ஆண்டு் Yahoo நிறவடனத்ின்் ஒர் ஆய்ுவத்் ிடளடமொ்் Pig என்பது் 
உரவடொக்ப்படளடது. இது்  றிப்பொ்் mapreduce கவடரில்ருச்் ப்சய்வடுதற்்ொ்ப்் 
பியன்படுத்ுதப்படளடது. ்பன்னர் Apache நிறவடனக் 2008-ில் இுதரன் ி்ிுத் மில் 
பமன்பபொர.் ்ரவிியொ்் அறிவித்து் பவடளிியடளடது. Pig என்பது் java, python கபொன்்் 
நரிலொக்் பமொழ்ளின்் துரணியிலிலொமில, பவடிறக் SQL-ஐ் ரவடத்து் hadoop-ில் உ.ு் 
ுதருவ்ரு் அஅண்் உுதுவக் ்ரவி் ஆ க . Hadoop பற்றிிய் அடிப்பரளட் அறிுவ் 
பபற்றிரிுதொில் கபொதுக. இுதரனச்் சிலபமொ்க் ்ற்ிறக் ப்ொ.ுிலொக. ுதருவத்ுதுமொனது் 
ஒர் database-ஆ்் இரக ககபொது் அுதரன் ் SQL ரவடத்துக் ர்ியொுிலொக. ஆனொில் 
அதுகவட் க்ொப்்ப் வடடிவிில் (fles) இரக ககபொது் அவடற்ர்யுக் ர்ியொ.வடுதற் ் ் pig
பியன்படுக்்து.
PigLatin எனுக் ஒர் நரிலொக்் பமொழரிய் இது் வடழங் க்ன்்து. இுதரன் ரவடத்து் 
நரிலொுர்.் ப்சய்யுக் அரனத்து் கவடரில்ருயுக் நொக் ப்சய்ியிலொக. பபொதுவடொ்் java
புதிரியொுதவடர்.் ் hadoop-ுவளடன்் கவடரில் ப்சய்வடுதற் ் ்சற்ிற் ுதடுமொிறவடொர்.் 
(mapreduce கபொன்்் இளடங்்ளிில). அவடர்ளின்் சரமத்ருதக் ்ரிலவடுதற்்ொ்் வடிுதகுத் 
PigLatin ஆ க. இிில் பியன்படுத்ுதப்படுக் பபரகபொிலொன் ் operators, built-in
functions, data types ஆக்ியரவட் SQL-ன்் ப்சியிலபொடு்ரு் ஒத்ிரக க. இருத் 
ரவடத்து் எழுுதப்படுவடகுத் pig scripts ஆ க.

இத்ுதர்ிய் pig scripts-ஐ் இியக வடுதற் ் நொக் grunt shell, user defned functions,
embedded கபொன்்் ஏுதொவடபுதொன்ர்் நொக் குதரிபுதடுக்ிலொக் ் (இப்ப ிியில் நொக் 
grunt shell-ஐப்் பியன்படுத்ியு.குொக). இியக்த்ின்் கபொது் இரவட் குதரவடியொன் 
மொிறுதில்ரு் அரளடிது் ்ரளடசியொ்் நமக ் கவடண்டிிய் பவடளியீடடிரனக் ப்ொடுக க .
Pig-ன்் ்டளடரமப்்பில் இத்ுதர்ிய் இியக்ங்்ரு் ந்ழத்ி் பவடளியீடடிரனக் 
ப்ொடுப்புதற் ் உுதுவக் மி்் முகக்ிய் அங்்ங்்.் பற்றியுக் அவடற்றின்் ப்சியிலபொடு்.் 
பற்றியுக் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
i) Parser : ஆரகபத்ிில் pig scripts-ன்் வடடிவடக, ுதருவ் வடர்் மற்ிறக் இன்ன் ்ப்் 
விஷியங்்ரு் க்சொித்து் (syntax, type & other checking), DAG (directed acyclic
graph) எனுக் வடரரபளடத்ருத் உரவடொக க்்து. இவ்வடரரபளடக் nodes & edges-ஐக் 
ப்ொண்டிரக க. nodes என்பது் scripts-ில் பியன்படுத்ுதப்படடு.ு் logical operators-
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ஐயுக, edges என்பது் piglatin-வடொகக்ியங்்.் மிலக் நரளடபபிறக் data fow-ஐயுக் 
றிக க.

ii) Optimizer : இது் DAG வடரரபளடத்ருதப்் பபற்ிறகப்ொண்டு் அிிரிது் 
projection/pushdown ஆக்ிய் கவடரில்ருச்் ப்சய்க்்து.
iii) Compiler : Optimize ப்சய்ியப்படளட் ிடளடத்ிரன் புதொளடரச்சியொன் mapreduce
jobs-ஆ் compile ப்சய்க்்து.
iv) Execution Engine : Compiler உரவடொகக்ிய் jobs-ஐ் hadoop-ில் இியகக்் நமக ் 
கவடண்டிிய் பவடளியீடடிரனக் ப்ொடுகக்்து.

8.1 Pig-ன்் ச்ப்்பியில்ப்.

i) Pig Latin பமொழரியக் ப்ொண்டு் நரிலொுர்.்  Java பற்றிிய் அறிுவ் இிலிலொமகிலகிய் 
ச்ப்பொ்் map reduce கவடரில்ருச்் ப்சய்ிய் முடியுக.
ii) Multi query approach முர்ரியப்் பியன்படுத்ி் அி்ப்படிியொன் நரில்.் 
எழுுதப்படுவடருதத்் ுதவிரக்ிலொக. அுதொவடது் java-ில் எழுுதப்படுக்ன்்் 200 வடிர்.் 
இகமுர்ியில் எழுுதப்படுக் 10 வடிர்ளுக ச்் ்சமமொ க.
iii) SQL ப்ொஞ்சக் புதிரிுதொில் கபொதுக. இுதரனச்் சிலபமொ்க் ்ற்ிறகப்ொ.ு் முடியுக.
iv) MapReduce -ில் ்ொணப்பளடொுத் tuples, bags, maps கபொன்்் ச்ப்்பத்் ுதருவ் வடர்்.
இிில் ்ொணப்படுக்ன்்ன. இரவட் nested data types என்ிற் அரழக்ப்படுக்ன்்ன.
v) அரனத்து் வடர்த்் ுதருவ்ருயுக் (வடடிவடொன் மற்ிறக் வடடிவடற்்) இது் ர்ியொ.க்்து.

8.2 Pig-ில் பியன்படுத்ுதப்படுக் முகக்ியப்் புதங்்.
i) Atom : ஒவ்பவடொர் ுதின் மிப்்பக் atom என்ிற்  றிக்ப்படுக. இது் எிுத் ுதருவ் 
வடர்ரியச்் க்சரிுதுதொ்ுவக் இரக்ிலொக. எடுத்துக்ொடடு: ‘Nithya’ or ‘30’
ii) Tuple : ஒர் ordered set-க .் உ.ு் அரனத்து் மிப்்ப்ளுக் க்சரிது் tuple என்ிற் 
அரழக்ப்படுக. இது் table-ில் உ.ு் row-ஐப்் கபொன்்து. எடுத்துக்ொடடு: (Nithya,30)
iii) Bag : ஒர் unordered set-க .் உ.ு் tuples அரனத்துக் க்சரிது் Bag என்ிற் 
அரழக்ப்படுக. இது் table-ஐப்் கபொன்்து. எடுத்துக்ொடடு: {(Nithya,30),
(Shrinivasan,35)}
ஆனொில் அுதற்்ொ்் ஒவ்பவடொர் row-க் ஒகர் எண்ணகர்ியனொிலொன் ுதருவத்் 
புதொ ப்்பரனக் ப்ொண்டிரக்் கவடண்டுபமன்க்ொ, அரவட் ஒகர் வடர்த்் ுதரவடொ்் இரக்் 
கவடண்டுக் என்க்ொ் அவடசியமிிலரில. எடுத்துக்ொடடு: {(Nithya,30),
(35,Shrinivasan,shrinivasan@gmail.com)}
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iv) Inner bag : ஒர் bag-க .் மற்ப்ொர் bag ்ொணப்படின்் அது் inner bag என்ிற் 
அரழக்ப்படுக. எடுத்துக்ொடடு: {Nithya,30,
{35,Shrinivasan,shrinivasan@gmail.com}}
v) Map : அரளடப்்பக றிக .் key மற்ிறக் value இரண்ுொ்் ்ொணப்படுபரவட் maps
என்ிற் அரழக்ப்படுக. key என்பது் chararray ுதருவ் வடர்ரியச்் க்சரிுதுதொ்ுவக, value
என்பது் எிுத் வடர்த்் ுதரவடொ்் கவடண்டுமொனொ்லக் இரக்ிலொக . எடுத்துக்ொடடு:
[Name#Nithya,age#30]
vi) Relations : ஒன்ிறக க் கமற்படளட் tuples-ஐ் உ.ுளடகக்ிய் bags-ுதொன்் relations
என்்ரழக்ப்படுக. இிில் உ.ு் ுதருவ்.் எிுத் வடிரர்சியில் கவடண்டுமொனொ்லக் 
process ப்சய்ியப்பளடிலொக. வடிரர்சப்படுத்ுதப்படளட் அகுத் முர்ியில் ுதொன்் process
ப்சய்ியப்படுக் என்ிற் க்ரளடியொது.

8.3 மற்்ரவட்குொடு் Pig-ன்் ஒப்பீடு
Pig-ஆனது் SQL, Hive கபொன்்வடற்ிறளடன்் எிபுதிுத் விுதங்்ளிில் கவடிறபடுக்்து , கம்லக
மற்்் நீரிலொக்் பமொழ்ரு் ரவடத்து் எழுுதப்படுக்ன்்் mapreduce-க க் pig-க க் 
என்பனன்ன் கவடிறபொடு் ஆக்ியவடற்ர்ப்் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
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1. Pig-ஐ் பிவி்க்க் ப்சய்து, ்பிரத்து, நமக ் கவடண்டிிய் இளடத்ிற் ் மொற்றி,
மொற்்ப்படளட் directory-க்ொன் முழு் அனுமி்ருயுக் பியனரக ் வடழங்்ுவக.

$ wget http://redrockdigimark.com/apachemirror/pig/pig-0.17.0/pig0.17.0.tar.gz
$ tar -xzvf pig-0.17.0.tar.gz
$ sudo mkdir /usr/local/pig
$ sudo mv ~/pig-0.17.0 /usr/local/pig/
$ sudo chown -R nithya:nithya /usr/local/pig/

2. நமது் home directory-ில் உ.ு் .bashrc எனுக் க்ொப்்பற் .் ்பன்வடரக் 
விவடரங்்ரு் ்ரளடசியில் இரணக்ுவக.
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$ vim ~/.bashrc
export PIG_HOME=/usr/local/pig/pig-0.17.0/
export PATH=$PATH:/usr/local/pig/pig-0.17.0/bin
export PIG_CLASSPATH=$PIG_HOME/conf
$ source ~/.bashrc

.

3. pig நிறவடப்படடு் விடளடுதொ் என்பருத் க்சொிக்் ்பன்வடரக் ்டளடருரிய் அளித்துப்் 
பொரக்ுவக.

$ pig -version

4. Pig-ஐ் local mode (நமது் ்ணினியில் உ.ு் க்ொப்்ப்ரு் அஅண க) மற்ிறக் 
mapreduce mode (hdfs-ில் உ.ு் க்ொப்்ப்ரு் அஅண க) எனுக் இரண்டு் விுதங்்ளிில
இியக்ிலொக. இியிலபொ்் $ pig எனக் ப்ொடுத்ுதொில் இது் mapreduce mode-ில் ுதொன்் 
ப்சியிலபளடத்் புதொளடங் க. local-க ் மொற்ிறவடுதற் ் ்பன்வடரமொிற் ப்ொடுக்ுவக.

$ pig -x local
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இுதன்் பவடளியீளடொ்் grunt> shell உரவடொ க. இதுகவட் Interactive mode-ஆ்் 
ப்சியிலபடுக. இங் ் நொக் PigLatin வடொகக்ியங்்ருக் ப்ொடுத்து் அுதன்் பவடளியீடடிரன் 
க்சொித்துப்் பொரக்ிலொக் (dump operator மிலக).
கழக்ண்ளடவடற்றிில் = க ் வடிலப்்ப்க் உ.ுது் PigLatin வடொகக்ியக் ஆ க. இளடப்்ப்க் 
உ.ுது் relation என்்ரழக்ப்படுக் . இது் LOAD எனுக் operator மிலக் ் 
womens.txt எனுக் க்ொப்்பற் .் உ.ுவடற்ர்் a எனுக் relation-ில் ப்ொண்டு் 
க்சரகக்்து. ்பன்னர் dump operator மிலக் relation-ில் ஏற்்ப்படடு.ு் விவடரங்்ரு் 
பவடளிப்படுத்ியு.ுது் .

grunt> a = LOAD 'Womens.txt' USING PigStorage(',');
grunt> dump a;

ஒவ்பவடொர் PigLatin வடொகக்ியமுக் ்பன்வடரக் வடரரியர்்ருப்் பபற்ிற் விுங் க் .
• இிறிியில் ; (semi-colon) ்ொணப்படுக.
• relation-ுவளடன்் எப்கபொதுக் க்சரிகுத் இரக க. இதுகவட் expression மற்ிறக் 
schema-ரவட் உ.ுளடகக்் இரக க.
• load மற்ிறக் store ுதவிரத்து, இன்ன் ்ப்் operators அரனத்துக் ஒர் relation-ஐகிய் 
உ.ளீளடொ்் எடுத்துகப்ொண்டு் ்பிியபுதொர் relation-ஐ் உரவடொக்க் க்டிியரவட. (Eg: join,
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cogroup).
• இிில் ்ொணப்படுக் பிலகவடிற் வடர்ியொன் operators-ுதொன்் நொக் விரக்பக் அரனத்து் 
கவடரில்ருயுக் ப்சய்ிய் உுதுவக.

அடுத்து் PigLatin வடொகக்ியங்்ரு் உ.ுளடகக்் smp.pig எனுக் script fle-ஐ் 
உரவடொகக்யு.குொக. இுதரன் இியக வடுதற் ் -x என்பருதப்் பியன்படுத்ுதிலொக.

$ cat smp.pig
$ pig -x local smp.pig

5. Pig-ஐ் mapreduce mode-ில் இியக வடுதற் ் ்பன்வடரக் இரண்டு் ்டளடரு்ளிில் 
ஒன்ர்த்் குதரிபுதடுக்ிலொக. இரண்டுக் ஒன்க்் ஆ க.

$ pig
$ Pig –x mapreduce
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இுதன்் பவடளியீளடொ்் grunt> உரவடொவடருதக் ்ொணிலொக. இிில் ஒரசில் PigLatin
வடொகக்ியங்்ருக் ப்ொடுத்து் க்சொிப்புதற் ் முன்னர, hdfs-ன்் / -க .் நமக ் கவடண்டிிய் 
க்ொப்்ப்ருச்் க்சரத்து் விளடுவக. ஏபனினில் இது் hdfs-ில் ப்சன்ிறுதொன்் க்ொப்்ப்ருத்் 
குதளட் ஆரக்பக க் .
்பன்வடரக் ்டளடரு் மிலக் hdfs-ன்் /pig_examples எனுமிளடத்ிில் Womens.txt எனுக் 
க்ொப்்ப் உ.ுருத் உிறி் ப்சய்து் ப்ொ.ுிலொக் .

$ hadoop fs -cat /pig_examples/Womens.txt

்பன்னர் grunt> -க .் ப்சன்ிற் PigLatin வடொகக்ியங்்ருக் ப்ொடுக்ுவக.

grunt> a = LOAD 'hdfs://localhost:54310/pig_examples/Womens.txt' USING
PigStorage(',');
grunt> dump a;
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அடுத்ுதுதொ்் கமகில் ப்சய்து் பொரத்ுதது் கபொன்க், smp.pig -க .் ஒரசில் PigLatin
வடொகக்ியங்்ரு் அளித்து் அுதரன் hdfs-ன்் /pig_examples எனுமிளடத்ிில் க்சரக்ுவக.
இுதரன் exec அிலிலது் run ஆக்ிய் ்டளடரு்ருப்் பியன்படுத்ி் இியக்ிலொக்  .

grunt> exec smp.pig (or) grunt> run smp.pig

6. STORE எனுக் operator ஒர் relation-ில் க்சமிக்ப்படடு.ு் விவடரங்்ரு் hdfs-ன்் 
ஏகுதனுக் ஒர் இளடத்ிில் க்சமிக்ப்் பியன்படுக்்து. எடுத்துக்ொடளடொ்் a எனுக் relationில் க்சமிக்ப்படடு.ு் விவடரங்்ரு் pig_opt எனுமிளடத்ிில் க்சமிப்புதற்்ொன் ்டளடரு் 
்பன்வடரமொிற் அரமயுக.
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grunt> STORE a INTO 'hdfs://localhost:54310/pig_opt' USING PigStorage(',');

pig_opt1 எனுமிளடத்ிில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் இரண்டு் க்ொப்்ப்.் உரவடொக்ியரப்பருதக் 
்ொணிலொக. அிில் ் part-m-ooooo எனுக் க்ொப்்பில் ுதொன்் ் a -ில் க்சமிக்ப்படடு.ு் 
விவடரங்்.் ்ொணப்படுக.

$ hadoop fs -cat hdfs://localhost:54310/pig_opt/part-m-ooooo

7. Pig-ில் கழக்ண்ளட் 4 விுதமொன் operators உ.ுன. இரவடகிய் Illustration operators
எனப்படுக.
Dump : ஒர் relation-ில் உ.ுவடற்ர்் ிரரியில் பவடளிப்படுத்துக.
Describe : அுதன்் schema-ரவட் பவடளிப்படுத்துக.
Explain : அுதன்் பிலகவடிற் இியக்த்் ிடளடங்்ரு் பவடளிப்படுத்துக .
Illustrate : படிப்படிியொன் இியக்் ந்ழுவ்ரு் பவடளிப்படுத்துக.

இிில் ் dump-க்ொன் எடுத்துக்ொடடிரன் ஏற்்னகவட் பொரத்து.குொக் . மற்்் 
மன்ிறக மொன் எடுத்துக்ொடடு் ்பன்வடரமொிற.
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grunt> b = LOAD 'hdfs://localhost:54310/pig_examples/Womens.txt' USING
PigStorage(',') as
(id:int,fname:chararray,lname:chararray,age:int,mobile:int,city:chararray);
grunt> describe b

grunt> explain b
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grunt> illustrate b

8. GROUP எனுக் operator ஒர்  றிப்்படளட் மிப்்பன்் அடிப்பரளடியில, relation-ில் 
உ.ு் ுதருவ்ரு்  ழுக்ுொ்் இரணத்து் பவடளிப்படுத்துக. ்பன்வடரக் எடுத்துக்ொடடிில
28, 45 வடியிில் உ.ு் ஒன்ிறக க் கமற்படளட் நபர்.் ஒகர்  ழுக்ுொ்் இரணிது் 
பவடளிப்படுத்ுதப்் படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.
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grunt> i = GROUP b by age;
grunt> dump i;

அவ்வடொக்் கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் (age, city) எனக் ப்ொடுத்ிரப்புதொில, ஒகர் 
வடியிில் இரிுதொ்லக, அவடர்.் ஒகர் ஊரரச்் க்சரிுதவடர்ுொ்் இரிுதொில் மடடுகம் 
ழுக்ுொ்் இரணக்ப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.

grunt> j = GROUP b by (age, city);
grunt> dump j;

கம்லக் All எனக் ப்ொடுத்ுதொில் அரனத்துக் ஒகர்  ழுவடொ்் இரணக்ப்படுக் .

grunt> k = GROUP b All;
grunt> dump k;

102

9. COGROUP எனுக் operator ஒன்ிறக க் கமற்படளட் relations-ஐ் எடுத்துகப்ொண்டு் 

அுதரன் ப்ொடுக்ப்படளட் மிப்்ப்ளுக ் ஏற்்வடொிற்  ழுக்ுொ்் இரணத்து் 
பவடளிப்படுத்துக் .

grunt> c = LOAD 'hdfs://localhost:54310/pig_examples/Employees.txt' USING
PigStorage(',') as
(id:int,fname:chararray,lname:chararray,age:int,mobile:int,city:chararray);
grunt> d = COGROUP b by age, c by age;
grunt> dump d;

10. JOIN எனுக் operator ஒன்ிறக க் கமற்படளட் relations-ஐ் இரணத்து,
ப்ொடுக்ப்படளட் condition-ில் பபொரிதுக் ுத்வடில்ரு் மடடுக் எடுத்து் 
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பவடளிப்படுத்துக் Inner Join கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. கழக்ண்ளடவடற்றிில் age-ஐ் ரவடத்துப்
பபொரத்ி் இரகவடிற் relation-ில் இரக க் ுத்வடில்ரு் பவடளிப்படுத்ியு.ுது் .

grunt> e = JOIN b by age, c by age;
grunt> dump e;

அடுத்து் age,city-ஐ் ரவடத்துப்் பபொரத்ி் ுத்வடில்ரு் பவடளிப்படுத்ியு.ுது் .

grunt> i = JOIN b BY (age,city), c BY (age,city);
grunt> dump i;

்பன்வடரவடது் left outer join கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. அுதொவடது் இளடப்்ப்் relation-ில் 
இரக க் அரனத்து் ுத்வடில்ருயுக் பவடளிப்படுத்ி, வடிலப்்ப்் relation-ில் இரிது் 
condition-ில் பபொரிதுக் ுத்வடில்ரு் மடடுக் எடுத்து் பவடளிப்படுத்துக .
இிலரிலபியினில் Null மிப்்பரன் பவடளிப்படுத்துக் .
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grunt> f = JOIN b by age LEFT OUTER, c by age;
grunt> dump f;

்பன்வடரவடது் right outer join ஆ க. இது் வடிலப்்ப்த்ிில் இரக க் அரனத்துத்் 
ுத்வடில்ருயுக் பவடளிப்படுத்ி, இளடப்்ப்த்ிில் இரிது் பபொரிதுக் ுத்வடில்ருயுக,
இிலரிலபியினில் Null மிப்்பரனயுக் பவடளிப்படுத்துக் .

grunt> g = JOIN b by age RIGHT, c by age;
grunt> dump g;
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்பன்வடரவடது் full outer join ஆ க.

grunt> h = JOIN b by age FULL, c by age;
grunt> dump h;

11. CROSS என்பது் Cartesian Join கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. அுதொவடது் இளடப்்ப்் 
relation-ில் இரக க் முுதில் record, வடிலப்்ப்த்ிில் உ.ு் அரனத்து் ் records-ுவளடனுக் 
இரணத்து் பவடளிப்படுத்ுதப்படுக. ்பன்னர, இகுத் முர்ியில் அரனத்து் records-க் 
பவடளிப்படுக் .

grunt> j = CROSS b, c;
grunt> dump j;
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12. UNION எனுக் operator இரகவடிற் relation-ில் இரக க் ுதருவ்ரு் இரணத்து் 
பவடளிப்படுத்துக் .

grunt> k = UNION b, c;
grunt> dump k;
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13. SPLIT என்பது் ஒர் relation-ில் இரக க் ுத்வடில்ருக்  றிப்்படளட் condition-ஐக் 
ப்ொடுத்துப்் ்பிரத்து, அுதன்் மிப்்ப்ரு் இரகவடிற் relation-ில் க்சமிக்் உுதுவக.
கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் ் b-ில் உ.ு் ுத்வடில்ளிில, 28 வடியதுக க் கழ் 
உ.ுவடர்ரு் x-்லக, அுதற் ் கமில் உ.ுவடர்ரு் y-்லக் க்சமித்து.ுது.

grunt> SPLIT b into x if age<28, y if age>28;
grunt> dump x;
grunt> dump y;
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.

14. FILTER என்பது் condition-ில் பபொரிதுக் ுத்வடில்ரு் மடடுக் குதரிபுதடுத்து் 
பவடளிப்படுத்துக் .

grunt> l = FILTER b BY city == 'Chennai';
grunt> dump l;

15. DISTINCT என்பது் ஒர் record-ஐ் ஒரமுர்் மடடுகம் பவடளிப்படுத்துக்  .

grunt> m = DISTINCT b by city;
grunt> dump m;

16. FOREACH எனுக் operator

grunt> n = FOREACH b GENERATE fname,age,city;
grunt> dump n;
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17. Order By என்பது் ுதருவ்ரு் ஏிறவடிரர்சியகிலொ, இ்ங் ் வடிரர்சியகிலொ் 
முர்ப்படுத்ி் பவடளிப்படுத்துக.

grunt> o = ORDER b by age DESC;
grunt> dump o;

18. LIMIT என்பது் relation-ில் உ.ு் ுதருவ்ரு்  றிப்்படளட் அுவிில் நிறத்ுத் உுதுவக் .

grunt> p = LIMIT b 4;
grunt> dump p;
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கமற்்ண்ளடரவட்குொடு் க்சரத்து் pig-ில் பிலகவடிற் வடர்ியொன் built-in-operators மற்ிறக
user-defned functions ்ொணப்படுக்ன்்ன.
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9

Hive

Facebook நிறவடனக் hadoop-ஐ் பியன்படுத்ுதத்் துவடங்க்ிய் ்ொிலங்்.் முுதில, அுதினளடக் 
வடிது் க்சரக் ுதருவ்ளின்் அுுவ் 1GB, 1TB, 15TB என் உியரிது் ப்ொண்களட் ப்சன்்து.
அப்கபொது் அவடற்றிரன் அிலச் ுதருவச்் சரக்ங்்ருத்் குதரிபுதடுப்புதற் ் ் oracle
database-ஐயுக் ரபுதொன்் பமொழரியயுக் பியன்படுத்ிியது . ஆனொில் வடரக்ன்்் மிலத்் 
ுதருவ்ளின்் அுுவக, வடடிவடங்்ளுக் அி்ிரக்் அி்ிரக்் ் data analysis குதரவடகப்ன் 
ஒர் ்பிிய் முர்் ்ண்டு்படித்ுதொ்் கவடண்டி் இரிுதது் . அப்கபொதுுதொன்் facebook
நிறவடனக் இத்ுதர்ிய் ் datawarehouse குதரவட்ருப்் பூரத்ி் ப்சய்வடுதற்ப்ன்க்் Hive
எனுக் ஒர் ்பிிய் ்ரவிரியக் ்ண்டு்படித்ுதது. இக்ரவி் rdbms-ன்் க்ொடபொடு்ரு் 
உ.ுளடகக்ிய, SQL-ஐப்் கபொன்க்் ப்சியிலபளடக் க்டிிய் , ஆனொில் முழுக்் முழுக்் 
analysis குதரவடகப்ன் உரவடொக்ப்படளட் ஒர் data warehouse framework ஆ க.
இுதரன் transactional database-ஆ்ப்் பியன்படுத்ுத் முடிியொது. ்பன்னொளிில் இது் 
Apache நிறவடனத்ுதொில் ி்ிுத் மில் பமன்பபொர.் ்ரவிியொ்் மொற்்ப்படடு் மக்.் 
பியன்பொடடிற் ் வடழங்்ப்படளடது் .
Pig மற்ிறக் hive ஆக்ிய் இரண்டுக் sql-ஐப்் கபொன்்் பமொழரியப்் பியன்படுத்ி் 
mapreduce jobs-ஐ் எழுி் hadoop-ில் உ.ு் ுதருவ்ருக் ர்ியொளுக. Pig
பியன்படுத்துவடது் ் piglatin என்ிறக, Hive பியன்படுத்துவடது் HQL என்ிறக் 
அரழக்ப்படுக. இரவட் இரண்டின்் ப்சியிலபொடு்ளுக் ஒத்ிரிுதொ்லக, Hive என்பது் 
analysis குதரவடகக்ன்க்் உரவடொக்ப்படளட் ்பரத்ிகிய்க் ்ரவிியொ்் விுங் வடுதொில ,
data warehouse மற்ிறக் BI Reporting துர்ியில் இரப்பவடர்.் hive-ஐயுக,
ஆரொியச்சத்் துர்ியில் இரப்பவடர்.் மற்ிறக் நரிலொுர்.் pig-ஐயுக் 
குதரிபுதடுப்பொர்.. கம்லக் Hive என்பது் வடடிவடொன் ுத்வடில்ரு் மடடுகம் 
ர்ியொளுக. அுதொவடது் hdfs-ில் க்ொப்்ப் வடடிவிில் க்சமிக்ப்படடு.ு் ுதருவ்ளுக்  hive-ில் 
அடளடவடரண் வடடிவிில் இரக க.

9.1 Hive-ன்் ச்ப்பக்சங்்.
• HQL என்பது் Hive Query Language எனப்படுக. இுதன்் வடடிவடக் sql-ஐப்் கபொன்்குத.
Hive> எனப்படுக் command line interface மிலக் இுதரன் நொக் இியக்ிலொக.
• HQL-ன்் இியக்மொனது் புதொளடரச்சியொ்் இியங்்க் க்டிிய் பிலகவடிற் mapreduce jobsஆ்் அரமயுக. hive ்டளடரமப்்பில் இுதன்் இியக்த்ருதப்் பற்றித்் புதளிவடொ்ப்் 
பொரக்ிலொக.
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• இிில் database மற்ிறக் tables ுதினியொ்் உரவடொக்ப்படுக்ன்்ன. அுதன்் ்பன்னருதொன்
ுத்வடில்.் உடப்ச்லத்ுதப்படுக்ன்்ன.
• இது் structured data-ுவகப்ன்க்் ச்ப்பொ்் வடடிவடரமக்ப்படளட் ்ரவிியொுதிலொில ,
query optimization-க த்் குதரவடியொன் பிலகவடிற் ்ொரண்.(udf, fltering etc) இிில் 
்ொணப்படுக்ன்்ன. Query optimization என்பது் query-ன்் இியக்த்ருத் இன்னுக் 
துிருதமொக்் உுதுவவடுதொ க.
• Hive-ில் உ.ு் அடளடவடரண்ளின்் schema பற்றிிய் ுத்வடில்ரு் க்சமிப்புதற்்ொ்் 
Metastore-ஐயுக, அிுத் அடளடவடரண்ளிில் process-ப்சய்ியப்படளட் அிலிலது் 
ப்சய்ியப்பளடப்கபொ க் ுதருவ்ரு் க்சமிப்புதற்்ொ்் hdfs/hbase-ஐயுக் hive
பியன்படுத்துக்்து.
• mysql, derby, mongodb கபொன்்் ஏுதொவடபுதொர் relational database-ஐ் நொக் 
metastore-ன்் குதரவடக்ொ்ப்் பியன்படுத்ுதிலொக. jdbc, web gui கபொன்்வடற்ர்க் 
ப்ொண்டு் அுதனுளடன்் இரணப்ரப் ஏற்படுத்ுதிலொக .
• Derby-ஆனது் ுதினபியொர் பியனரர் மடடுக் அுதிரகக்்து . ஆனொில் Mysql பிலகவடிற் 
பியணர்ரு் அுதிரப்புதொில் இுதரனகிய் பபரகபொகிலொர் குதரிபுதடுகக்ன்்னர. single
metadata எனுக் கபொது் derby ஐயுக, shared metadata எனுககபொது் mysql ஐயுக் 
பியன்படுத்ுதிலொக.
• hdfs-க க் hive-க க் இரளடியில் ுதருவ்ரு் பிரமொறிக் ப்ொ.வடுதற் ் ் web ui,
command line, hd insight ஆக்ிய் 3 வடர்ியொன் interfaces உ.ுன. இப்ப ிியில் 
நொக் பியன்படுத்ியு.ு் அரனத்து் உுதொரணங்்ளுக் hive command line மிலக் 
்ொடளடப்படடு.ுன.
• Mapreduce-க ் மொற்்ொ்் metadata-ன்் மீது் இியக்ப்படுக்ன்்் query வடடிவடகம் HQL
என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து. இிுத் query வடடிவடத்ருத் இியக க்ன்்் இியிிரக் ுதொன்் 
HiveQL Process Engine ஆ க.
• ்பன்வடரக் 4 விுதமொன் க்ொப்்ப் வடடிவடங்்ரு்  hive ஆுதிரகக்்து் : text, sequence, orc
& rc fles.

9.2 Hive-ஐ் நிறுவுதில
1. Hive-ஐ் பிவி்க்க் ப்சய்து, ்பிரத்து, நமக ் கவடண்டிிய் இளடத்ிில் மொற்றி் ரவடக்ுவக.

$ wget http://www-us.apache.org/dist/hive/hive-2.2.0/apache-hive-2.2.0bin.tar.gz
$ tar -xzvf apache-hive-2.2.0-bin.tar.gz
$ sudo mv ~/apache-hive-2.2.0-bin /usr/local
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2. hive-ன்் 2.2.0-ுவளடன்் ஒத்துப்கபொ க் hadoop version-ஆன் 2.6.5-ரவடயுக் 
பிவி்க்க் ப்சய்து் அகுத் இளடத்ிில் மொற்றி் ரவடத்துக் ப்ொ.ுுவக.

$ wget http://redrockdigimark.com/apachemirror/hadoop/common/hadoop-2.6.5/
hadoop-2.6.5.tar.gz
$ tar -xzvf hadoop-2.6.5.tar.gz
$ sudo mv ~/hadoop-2.6.5 /usr/local

/usr/local எனுமிளடத்ிில் hive மற்ிறக் hadoop க்சமிக்ப்படடு.ுருதக் ்ொணிலொக.

இிுத் hadoop-ன்் ்பிிய் version-ில் அது் ப்சியிலபடுவடுதற் த்் குதரவடியொன் அரனத்து் 
விுதமொன் மொற்்ங்்ருயுக் hadoop-env.sh,core-site.xml,mapred-site.xml,hdfssite.xml முுதிிய் க்ொப்்ப்ளி்லக் ப்சய்துவிளடுவக. இரவட் அரனத்துக் 
/usr/local/hadoop-2.6.5/etc/hadoop எனுமிளடத்ின்் கழ் ்ொணப்படுக. இருத் எவ்வடொிற
ப்சய்வடது் என்பது் பற்றி் நொக் முன்னகர் பொரத்து.குொக.
2. ்பன்னர் நமது் home directory-ில் உ.ு் .bashrc எனுக் க்ொப்்பற் .் ்பன்வடரமொிற் 
விவடரங்்ரு் இரணக்ுவக.

$ vim ~/.bashrc
export HIVE_HOME=/usr/local/apache-hive-2.2.0-bin
export PATH=$PATH:$HIVE_HOME/bin
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop-2.6.5
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin
$ source ~/.bashrc
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3. hive-confg.sh-க .் ்பன்வடரமொிற் க்சரக்ுவக

$ vim /usr/local/apache-hive-2.2.0-bin/bin/hive-config.sh
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop-2.6.5

4. பபொதுவடொ்் hive-ஆனது் அுதன்் அடளடவடரண்ளின்் schema பற்றிிய் ுத்வடில்ரு் 
க்சமித்து் ரவடப்புதற்்ொ்் derby-ன்் metastore-ஐத்ுதொன்் பியன்படுத்துக. ஆனொில் derbyஐ் விளட் mysql ச்ிுதது. ஏபனினில் mysql-ஐ் backend-ில் பியன்படுத்துககபொது் ஒகர் 
கநரத்ிில் பிலகவடிற் பியனர்.் hive-ஐத்் புதொளடர்ப் ப்ொ.ு் முடியுக. இவ்வட்சி் derby-ில
க்ரளடியொது. எனகவட் இப்கபொது் mysql-ஐ் நிறுவவடுதற்்ொன் ்டளடரு்.் ்பன்வடரமொிற் 
அரமயுக.
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4.1. mysql server-ஐ் நமது் ்ணினியில் பிவி்க்க் ப்சய்து் நிறவடுவக.

$ sudo apt-get install mysql-server

4.2. அுதற்்ொன் java connector-ஐயுக் நிறவடுவக. இதுகவட் hive-ுவளடன்் இரணப்புதற் ் 
உுதுவக.

$ sudo apt-get install libmysql-java

4.3. அிுத் java connector-க ் hive-ன்் lib-க .் ப்சன்ிற் ஒர் இரணப்ரப் (soft link)
உரவடொக்ுவக.

$ ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar /usr/local/apache-hive2.2.0-bin/lib/mysql-connector-java.jar

4.4. ்பன்னர் hive-ன்் conf-க .் உ.ு் hive-default.xml.template எனுக் க்ொப்்பரன் 
hive-site.xml என் மொற்றி் அுதற் .் உ.ு் மிப்்ப்ருக் ககழ்  றிப்்படடு.ுவடொிற் 
மொற்றி/க்சரத்து் அரமக்ுவக.

$ cp /usr/local/apache-hive-2.2.0-bin/conf/hive-default.xml.template
/usr/local/apache-hive-2.2.0-bin/conf/hive-site.xml
$ vim /usr/local/apache-hive-2.2.0-bin/conf/hive-site.xml
system:java.io.tmpdir
/tmp/hive/java
system:user.name
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${user.name}
javax.jdo.option.ConnectionURL
jdbc:mysql://localhost/metastore?createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false
javax.jdo.option.ConnectionDriverName com.mysql.jdbc.Driver
javax.jdo.option.ConnectionUserName
nithya
javax.jdo.option.ConnectionPassword
nithya

இிில் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் nithya , nithya என்பது் mysql-ஐ் அஅண வடுதற் ் 
முழுரமியொன் அனுமி்.் பபற்்் பியனரபபியர் மற்ிறக் ்ளடுவச்ப்சொில் ஆ க.
4.5. hive-site.xml -க .் system:java.io.tmpdir -ன்் மிப்பொ்் நொக் ப்ொடுத்து.ுது் 
கபொிலகவட் ஒர் directory-ஐ் உரவடொகக்விளடுவக.

$ mkdir -p /tmp/hive/java

4.6. hadoop-ஐ் இியகக்் அுதன்் root (/) -க .் user/hive எனுக் directory-ஐ் 
உரவடொக்ுவக. hive இங்க்ரிதுுதொன்் ுதருவ்ரு் எடுத்து் process ப்சய்யுக. கம்லக் 
hive-ில் உரவடொக்ப்படுக் schema, tables, partitions, buckets அரனத்துக் இிுத் 
இளடத்ிில் warehouse எனுக் directory-ஐ் உரவடொகக்் அுதன்் கழ் க்சமிக்ப்படுக.

$
$
$
$

/usr/local/hadoop-2.6.5/sbin/start-all.sh
hadoop fs -mkdir /user
hadoop fs -mkdir /user/hive
hadoop fs -chmod g+w /user/hive

4.6. இது் hive-க க் mysql-க க் முுதன்முுதிில் புதொளடரரப் ஏற்படுத்ுத் உுதுவக. இுதன்் 
்பன்னர் இரண்டுக் sync-ில் ப்சியிலபடடுக் ப்ொண்டிரக க.
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$ /usr/local/apache-hive-2.2.0-bin/bin/schematool -initSchema -dbType mysql

5. இது் hive shell-ஐ் உரவடொக க.

$ hive

9.3 Hive-ன்் ப்சியிலபொடு்.் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் 
1. Hive-ில் பியன்படுத்ுதப்படுக் மி்் அடிப்பரளடியொன் ்டளடரு்.் ககழ் 
ப்ொடுக்ப்படடு.ுன. அுதற்்ொன் விுக்ங்்ரு் வடிலத்துப்்ப்த்ிில் ்ொணிலொக.

> create database exercises; (ஒர் db-ஐ் உரவடொக க)
> show databases; (அரனத்து் db-ஐயுக் படடிியிடுக் )
> alter table states_of_india rename to indian_states;(ஒர் table-ஐ் 
பபியரமொற்்க் ப்சய்யுக)
> show tables; (அரனத்து் db-ஐயுக் படடிியிடுக)
> drop table indian_states; (அரனத்து் tables-ஐயுக் படடிியிடுக)
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> drop view aaaa; (ஒர் view-ஐ் நீக்் உுதுவக)
> drop database sample; (ஒர் db-ஐ் நீக்் உுதுவக)

கழக்ண்ளட் உுதொரணத்ிில் exercises எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் db-ஐ் 
உரவடொகக்யு.குொக.

உளடகன் hadoop-ில் /user/hive எனுமிளடத்ிில் ப்சன்ிற் பொரத்தீர்ுொனொில் warehouse
எனுக் directory உரவடொக்ப்படடிரக க. அுதற் .் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில, நொக் 
உரவடொகக்ிய் exercises.db என்பது் ்ொணப்படுக. இினகமில் இிுத் db-க .் ுதொன்் நொக் 
உரவடொக்ப்கபொ க் அரனத்துக் ்ொணப்படுக.

2. RDBMS-ஐப்் கபொிலகவட் இி்லக் அடளடவடரண்ரு் உரவடொகக்் பிலகவடிற் 
operations-ஐச்் ப்சய்ியிலொக. ஆனொில் இிில் உரவடொக்ப்படுக் அடளடவடரண்ரு் 
internal, external என்ிற் இரண்டு் விுதமொ்ப்் ்பிரக்ிலொக. இரவட்.் முர்கிய் data on
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schema, schema on data என்ிற் அரழக்ப்படுக்ன்்ன. இவ்விரண்டுக க் உ.ு் 
வித்ிியொ்சக் பற்றியுக, எவ்வடர்ியில் இவ்விுதக் அரழக்ப்படுக்ன்்ன் என்பது் 
பற்றியுக் ககழ் ்ொணிலொக.
2.1 நமது் ்ணினியில் employees.txt , women.txt ஆக்ிய் க்ொப்்பற் .் ஒரசில் 
விவடரங்்.் உ.ுன. அவடற்ர்் நொக் ் hive-ில் அடளடவடரண்ுொ்் உரவடொக்ப்் 
கபொக்க்ொக. employees எனுக் க்ொப்்பற் .் உ.ுவடற்ர்் ் internal table-ஆ்ுவக,
women எனுக் க்ொப்்பற் .் உ.ுவடற்ர்் ் ் external table-ஆ்ுவக் 
உரவடொக்ப்கபொக்க்ொக. முுதிில் இவ்விரண்டு் க்ொப்்ப்ருயுக் ் /user/hive
எனுமிளடத்ிற் ் மொற்்ுவக. அப்கபொதுுதொன்் ் hive எடுத்து் process ப்சய்யுக.

$ hadoop fs -put ~/employees.txt /user/hive;
$ hadoop fs -put ~/women.txt /user/hive;

2.2 employees எனுக் பபியரப்ொண்ளட் ஒர் internal அடளடவடரணரிய் 
உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு்.் ்பன்வடரமொிற.
hive-க .் ப்சன்ிற் exercises db-க .் ப்சிலிலுவக.

> use exercises;
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முுதிில் employees எனுக் அடளடவடரணரிய் மடடுக் உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் 
்பன்வடரமொிற.

> create table employees (sid int, fname string, lname string, age int, mob
string, city string) row format delimited fields terminated by ',';

இப்கபொது் க்ொப்்பற் .் உ.ுவடற்ர்் அடளடவடரணக .் மொற்ிறவடுதற்்ொன் ்டளடரு் 
்பன்வடரமொிற.

>load data inpath '/user/hive/employees.txt' into table employees;
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அடுத்து் அடளடவடரணக .் ப்சன்ிற் எிலிலொக் ்சிரியொ்் ஏற்்ப்படடுவிடளடுதொ் என் 
்சிரபொரக்ுவக.

>select * from employees;

்ரளடசியொ்் hadoop-க .் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் நொக் உரவடொகக்ிய் அடளடவடரண் exercise
db-க .் ்ொணப்படுக. அுதற் .் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் அிுத் அடளடவடரணக்ொன் 
மிலகக்ொப்்ப் ்ொணப்படுக. இகமுர்ியில் data-ஆனது் schema-க .் ப்சன்ிற் 
க்சரவடுதொில் இது் 'data on schema' என்்ரழக்ப்படுக்்து.

>hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/exercises.db/employees
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2.3 women_employees எனுக் பபியரப்ொண்ளட் ஒர் external அடளடவடரணரிய் 
உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு்.் ்பன்வடரமொிற.
women_employees எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் அடளடவடரணரிய் external-ஆ்் 
உரவடொக வடுதற் ் create external table எனுக் வடொரத்ருத் பவடளிப்பரளடியொ்க் 
ப்ொடுக்ப்படடு.ுது் . கம்லக் hadoop-ன்் எிுத் இளடத்ிில் உரவடொக்் கவடண்டுக் 
என்பருத் location மிலக்  றிப்்படடு.ுது.

> create external table women_employees (sid int, fname string, lname
string, age int, mob string, city string) row format delimited fields
terminated by ',' location '/user/hive/aaaa/women_employees';

க்ொப்்பற் .் உ.ுவடற்ர்் அடளடவடரணக .் மொற்ிறவடுதற்்ொன் ்டளடரு் 
்பன்வடரமொிற.

> load data inpath '/user/hive/women.txt' into table women_employees;
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இப்கபொது் hadoop-ில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் நொக் உரவடொகக்ிய் அடளடவடரண் exercises dbன்் கழ் ்ொணப்பளடொது. நொக்  றிப்்படடு.ு் location-ில் ுதொன்் உரவடொக்ப்படடிரக க.
அிுத் location,
hadoop-ில் இிலரிலபியன்்ொ்லக, அுதரன் உரவடொகக்் அுதற் .் க்ொப்்ப்ரு் 
க்சமிக க. எனகவட் இது் "Schema on data” என்்ரழக்ப்படுக்்து் .

> hadoop fs -ls /user/hive/aaaa/women_employees;

3. Partitions என்பது் ஒர் அடளடவடரணரிய் பிலகவடிற் ப ி்ுொ்ப்் ்பிரப்பகுத் ஆ க.
ஒர் பபிரிய் அடளடவடரணியிரிது் நமக த்் குதரவடப்படுக் ் columns-ஐ் மடடுக் 
எடுத்து, அவடற்ர்் நமகக்ற்்வடொிற் ்பிரத்து, ஒர் சறிிய் அடளடவடரணியொ்் க்சமிப்பகுத் 
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partitions எனப்படுக. அவ்வடொிற் ்பிரத்து் எடுப்புதற் ் நொக் பியன்படுத்துவடது் ் partition
key என்்ரழக்ப்படுக.

கமகில் நொக் உரவடொகக்ிய் employee அடளடவடரணியிரிது் fname, mob columns-ில் 
இரக க் ுதருவ்ரு் மடடுக் எடுத்து் emp எனுக் ஒர் சறிிய் அடளடவடரணரிய் நொக் 
உரவடொக்ப்் கபொக்க்ொக. அடுத்து் அி்ல.ுவடற்ர்் city column-ில் இரக க் 
மிப்்ப்ளின்் அடிப்பரளடியில் ்பிரத்து் க்சமிக்ப்கபொக்க்ொக. இி்ல.ு் படி்.் 
்பன்வடரமொிற.
்பன்வடரக் ்டளடரு் emp எனுக் ஒர் அடளடவடரணரிய் உரவடொகக், அிில் 
க்சமிக்ப்படுக் ுதருவ்ரு் city-ன்் அடிப்பரளடியில் பிலகவடிற் ப ி்ுொ்ப்் ்பிரக க.
அடுத்ுத் ்டளடரு் அடளடவடரண் ் dynamic-ஆ்ப்் ்பிரக்ப்படுவடருத் அனுமிக க் ஒர் 
பண்்பன்் மிப்்பரன் ் set ப்சய்க்்து.

> create table emp(fname string,mob string) PARTITIONED BY(city string);
> set hive.exec.dynamic.partition.mode=nonstrict;

partition அடளடவடரணக .் ுதருவ்ரு் ஏற்ிறவடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற.

>insert overwrite table emp PARTITION(city)
SELECT lname,mob,city from employees;
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இப்கபொது் அிுத் அடளடவடரணியில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் ுதருவ்.் அரனத்துக் ் city-ன்் 
அடிப்பரளடியில் ்பிரக்ப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.

> select * from emp;
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hadoop-ில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் ் city-ன்் மிப்்ப்ருப்் பபொிறத்து் பிலகவடிற் ப ி்.் 
்பிரக்ப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.

> hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/exercises.db/emp

4. Buckets என்பது் Partitions-ன்் ுதருவ்ரு் இன்னுக் சிற் ப ி்ுொ்ப்் ்பிரத்து் 
துிருதமொ்் இியங் வடுதற் ் ஏற்்் வடர்ியில் க்சமிக க . ்பன்்பிலத்ிில் இியங் க் ் hashing
algorithm இுதற்்ொ்ப்் பியன்படுக்்து. emp எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் ் partition-ில் 
இரிது, ep எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் ் bucket-ஐ் உரவடொக வடிில் உ.ு் படி்.் 
்பன்வடரமொிற.
127

எுதனடிப்பரளடியில் எத்ுதரன் ் buckets உரவடொக்் கவடண்டுக் எனப்் ்பன்வடரமொிற் 
றிப்்பளடிலொக.

> create table ep(fname string,mob string,city string) CLUSTERED BY(city)
into 3 buckets row format delimited fields terminated by ',';

partition-ில் இரிது் ் bucket-க .் ுதருவ்ரு் ஏற்ிறவடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற .

> from emp insert overwrite table ep SELECT fname,mob,city;
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hadoop-ில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் ் ep அடளடவடரணியன்் கழ் 000000, 000001, 000002
எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் 3 buckets உரவடொக்ப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.

> hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/exercises.db/ep
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5. Views என்்் ஒன்ர்் hive-்லக் உரவடொக்ிலொக. ஒர் query result-ஐ் ுதற்்ொி்மொ்் 
ஒர் ்பிிய் பபியிரில் க்சமித்துகப்ொ.வடருத் ் view என்கபொக. இங் ் age எனுக் பபியர் 
ப்ொண்ளட் view-ஐ் உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் ககழ் ப்ொடுக்ப்படடு.ுது .

> create view age as select * from employees where age>22;

6. Index என்பது் அடளடவடரணிய்ல.ு் அரனத்து் ுத்வடில்ருயுக் அஅண வடுதற்்ொன் 
ஒர் reference கபொன்ிற் ப்சியிலபடுக. ஒர் அடளடவடரணிய்ல.ு் மி்் முகக்ிய் columnsன்் மீது் index-ஐ் உரவடொகக்் அுதனடிப்பரளடியில் நொக் மற்்்  columns-ஐ் அஅண்ிலொக.
Hive-ில் compact, bitmap எனுக் 2 வடர்ியொன் indexes உ.ுன. அுதொவடது் cluster
முர்ியில் ்பிரத்து் ரவடக்ப்படடு.ு் ுதருவ்ரு் அுதன்் ் index ப்ொண்டு் குதடுககபொது,
• compact index என்பது் நொக் குதடுக்ன்்் மிப்்ப் மற்ிறக் அது் க்சமிக்ப்படடு.ு் 
புதொ ிியரன் (value, block-id) எனுக் வடடிவிில் key-value இரண்ுொ்் க்சமித்து் 
ரவடத்ிரக க.
• bitmap index என்பது் நொக் குதடுக்ன்்் மிப்்ப் க்சமிக்ப்படடு.ு் இளடங்்ளின்் 
படடிியரில் பளட் வடடிவிில் க்சமித்ிரக க. அுதொவடது் (value , list of rows as a bitmap)
எனுக் வடடிவிில் key-value இரண்ுொ்் இரக க.

6.1 employees அடளடவடரணிய்ல.ு் city column-ன்் மீது் compact index-ஐ் 
உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற .

> create index city on table employees (city) as
'org.apache.hadoop.hive.ql.index.compact.CompactIndexHandler' with deferred
rebuild;
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6.2 அகுத் அடளடவடரணியில் உ.ு் mob column-ன்் மீது் bitmap index-ஐ் 
உரவடொக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற .

> create index mobile on table employees (mob) as 'bitmap' with deferred
rebuild;

6.3 ்பன்வடரக் ்டளடரு் ஒர் அடளடவடரணிய்ல.ு் அரனத்து் ் ் index-ஐயுக் 
பவடளிப்படுத்துக் .

> show formatted index on employees;

6.4 ஒர் index-ஐ் நீக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற.
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> drop index mobile on employees;

7. sql-ில் பியன்படுத்ுதப்படுக் order by, group by, sort by, inner join, left outer join,
right outer join, full outer joins & sub queries ஆக்ிய் அரனத்துக் hive-்லக் 
உ.ுன. இரவட்ளுக்ொன் ் queries-ஐப்் ்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.

> select * from employees order by age;
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> select age,count(*) from employees group by age;
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> select * from employees sort by fname desc;
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> select sid,fname,city from employees cluster by city;

> select sid,fname,city from employees distribute by city;
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> select e.fname, e.mob, e.age, w.desig FROM employees e JOIN women w
on(e.age=w.age);

> select e.fname, e.mob, e.age, w.desig FROM employees e LEFT OUTER JOIN
women w on(e.age=w.age);

> select e.fname, e.mob, e.age, w.desig FROM employees e RIGHT OUTER JOIN
women w on(e.age=w.age);
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> select e.fname, e.mob, e.age, w.desig FROM employees e FULL OUTER JOIN
women w on(e.age=w.age);
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> select * from employees where city in (select city from women);
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10

Spark

Spark என்பது் ் hadoop-ன்் துரணத்ிடளடமொ்் 2009-க் ஆண்டு் உரவடொக்ப்படளடது.
்பன்னர் 2010-ில் ி்ிுத் மில் பமன்பபொர.் ்ரவிியொ்் BSD உிரமத்ின்் கழ் 
பவடளிியளடப்படளடது் . 2013-க் ஆண்டு் இது் அ்க்டளடருயுளடன்் இரணிுதது் முுதில் 
ச்ப்பொ்் ப்சியிலபடடு் வடரக்்து. இி்லக் ுதருவ்ரு் க்சமிக்் hdfs-ுதொன்் 
பியன்படுக்்து. ஆனொில் க்சமிக்ப்படடு.ு் ுதருவ்ரு் அஅண வடுதற் ் பவடிறக் 
mapreduce-கியொடு் நன்ிற் விளடொமில் ் spark sql, spark streaming,graphx, MLlib
(Machine Learning Library) கபொன்்் பிலகவடிற் அக்சங்்ரு் வடழங் க்்து . கம்லக் 
java, scala, python கபொன்்் பிலகவடிற் பமொழ்ரு் ஆுதிரகக்்து . எனகவட் ் Analyticsக த்் குதரவடப்படுக் ் applications-ஐ் இரவட்ளுக்ொன் API-ஐப்் பியன்படுத்ி் எிுத் 
பமொழியில் கவடண்டுமொனொ்லக் எழுுதிலொக.
Spark என்பது் ுதருவ்ளின்் மீது் அிகவட்மொ்் இியங்க்் ்ணககடு்ரு் ந்ழத்ுத் உுதுவக் 
ஒர் ்டளடரமப்்ப் ஆ க. Scalable, fexible, fault-taularant, cost-effective
(இரவட்ளுக்ொன் விுக்த்ருதக் ககழ் ்ொணிலொக) கபொன்்் அரனத்து் விஷியங்்ளி்லக் 
Hadoop & Spark இரண்டுக் ச்ிது் விுங்க்னொ்லக, கவட்க் (speed) எனுக் ஒர் 
விஷியத்ிில் மடடுக் hadoop-ஐ் விளட் spark ச்ிது் விுங் க்்து. ஏபனினில் 'inmemory cluster computing' என்பது் இிில் ஒர் ச்ப்்ப் அக்சமொ்் விுங் க்்து.
அுதொவடது் ் hadoop கபொன்ிற் ஒவ்பவடொர் முர்யுக் ் hard disk-ில் ப்சன்ிற் ுதருவ்ருத்் 
குதளடொமில் அி்மொ்் அஅண்ப்படுக் ுதருவ்ரு் ் RAM-ில் க்சமித்து் ரவடத்துக் ப்ொண்டு் 
கவடண்டிிய் கநரத்ிில் துிருதமொ்் எடுத்து் பவடளிப்படுத்துவடகுத் 'in-memory cluster
computing' எனப்படுக. அுதொவடது் ் computing-க த்் குதரவடியொனவடற்ர்் inmemory ிய்லக, referencing dataset-ஐ் external storage-்லக் க்சமிகக்்து.
இத்ுதர்ிய் 'in-memory' functions மிலக் disk-க ச்் ப்சில்லக் read/write operationsன்் அுுவ்  ர்வடுதொில் இுதன்் கவட்க் அி்ிரகக்்து.
• scalable : நமது் குதரவடகக்ற்ப் ்ணின்ரு் இரணத்குதொ்  /நீகக்கியொ் பியன்படுத்துக
வட்சி. ுதருவ்ளின்் எண்ணகர்் பபர்ப்் பபர்் ்ணின்ரு் க்சரத்துகப்ொண்களட் 
ப்சிலவடது் scale-up என்ிறக, குதரவடியிலிலொுத் ுதரணங்்ளிில் இரணப்்பிரிது் 
நீகக்விடுவடது் scale-down என்ிறக் அரழக்ப்படுக.
• fexible : நமது் குதரவடகக்ற்ப் ஒன்ர்் முழுரமியொ்் மொற்றி் அரமக க் வட்சி.
உுதொரணத்துக ் Photoshop என்பது் ் fexible அிலில. ஏபனினில் இுதன்் confg fles-ஐ் 
மொற்றி் அரமக க் உிரரம் நமக க் க்ரளடியொது. ஆனொில் hadoop & spark
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கபொன்்வடற்றின்் confg fles அரனத்துக் நமது் ்டடுப்பொடடுக .் உ.ுுதொில் அுதரன் 
நொக் எவ்வடொிற் கவடண்டுமொனொ்லக் மொற்றி் அரமத்துக் ப்ொ.ுிலொக.
• fault-tolerant : இிில் அவ்வடுுவ் எிுதஒர் ுத்வடில் இழப்கபொ , ுதவடிறகுொ் சிலபமொ்் 
ந்ழிது் விளடொுத் நரில. இிில் ுதருவ்.் அரனத்துக் ்பிரத்து் க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன் 
மற்ிறக் backup எடுத்து் ரவடக்ப்படுக்ன்்ன. எனகவட் ஏகுதனுக் ஒன்றிில் ுதவடிற் 
ந்ழிுதொில் க்ளட, மற்ப்ொன்ிற் ப்சியிலபடடு் அுதரன் ்சிர் ப்சய்துவிடுக.
• cost-effective : பபரிபுதொர்் ப்ச்லத்ுதத்் குதரவடியிலரில. ி்ிுத் மில் நரிலொ்க் 
க்ரளடகக்்து.
முன்பபிலிலொக் ் hadoop-ஆில் ப்சய்ியப்படுக் batch-processing முர்கிய் 
கபொதுமொனுதொ்் இரிுதது. ஒர்  றிப்்படளட் விஷியத்ின்் அடிப்பரளடியில் ுதருவ்ருப்் 
பிலகவடிற் புதொ ி்ுொ்ப்் ்பிரத்து, அரவட்ருக் ப்ொண்டு் ்ணககடு் ப்சய்வடகுத் ்  batch
processing எனப்படுக. இது் பபொதுவடொ்் historical data-ரவட் process ப்சய்ிய் உுதுவக.
உுதொரணத்துக ் மக்.் புதொர்் ்ணகப்டுப்்ப் எனுக் ந்ழவடொனது் ஒடடு் பமொத்ுதமொ்் 
க்.்ப.1-ிரிது் க்.்ப.2018-வடரர் என்ிற் ந்ழொமில, ்ொிலகநர் அடிப்பரளடியில் ....,19902000, 2001-2010,... எனுக் பத்து் பத்து் வடரளடங்்ுொ்ப்் ்பிரக்ப்படடு் 
ந்ழத்ுதப்படுவடருதச்் ப்சொிலிலிலொக. ஆனொில் அண்ரமியிலுதொன், ந்ழ்ொிலத்ிில் 
வடிதுப்ொண்களட் இரக்கக்டிிய் ுதருவ்ருக் ர்ியொ.வடுதற்்ொன் குதரவட் ஏற்படளடது .
உுதொரணத்துக ் credit/debit அடரளட்.் வடழங் க் நிறவடனங்்ளிில் ஒர் நமிளடத்ிற் ் 
பிலிலொியரக்ணக்ொகனொர் அிுத் அடரளட்ருத்் குதய்த்து் பணப்் பிரமொற்்க் ப்சய்யுக் 
விவடரங்்.் வடிுத் வடண்ணக் இரக க. இதுகவட் continuous streaming எனப்படுக.
இகமுர்ியில் வடரக் ுதருவ்.் ் 'real-time data' அிலிலது் ் 'fast-data' எனப்படுக.
hadoop-ஆில் continuous streaming-ில் வடரகக்டிியவடற்ர்க் ர்ியொு் முடிியொது.
ஆனொில் இவடற்ர்க் ர்ியொ.வடுதற்்ொன் யுகி்.் ் spark-ில் ்ொணப்படுக்ன்்ன. எனகவட் 
batch applications, Iterative algorithmns, Interactive queries, continuous
steaming கபொன்்் அி்் அுுவ் கவடரிலப்ப்ல் ப்ொண்ளட் துர்்ளிில் ்  Spark
பியன்படுத்ுதப்படுக்ன்்ன.

10.1 Spark-ன்் ்டளடரமப்்பக் க்ிற்.
Spark-core என்பது் இுதன்் அரனத்து் விுதமொன் ப்சியிலபொடு்ளுக க் அடித்ுதுமொ்் 
அரமக்ன்்் ஒர் விஷியக் ஆ க. இுதன்் ச்ப்பக்சங்்ுொன் sql queries, streaming
data, machine learning, graph algorithmns ஆக்ிய் அரனத்துக் இுதரன் ரமியமொ்் 
ரவடத்குத் ப்சியிலபடுக்ன்்ன.
• Spark sql : structured மற்ிறக் semi-structured data-ரவடக் ர்ியொ.க்்து. core-ன்
மீது் அரமக்ப்படுக் ஒர் சிற் ்ரவி் ஆ க. schema RDD எனப்படுக் ஒர் ்பிிய் 
முர்ியரன் இது் வடழங் க்்து. இுதரனப்் பற்றிக் ககழ் விுக்மொ்க் ்ொணிலொக. இுதன்
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மிலக் continuous streaming முர்ியில் வடரக் ுதருவ்ரு் சிறசிற் ் batches-ஆ்ப்் 
்பிரத்து் அுதரன் ் RDD-ஆ்் மொற்றி் analytics-ஐ் ந்ழத்துக்்து.

• Streaming data : ந்ழ்ொிலத்ிில் ுதருவ்.் வடிது் ப்ொண்களட் இரப்பகுத் ்  streaming
data எனப்படுக. Cricket scoring, facebook, twitter, banking, whether
forecasting கபொன்்ரவட் இுதற் ் உுதொரணங்்ுொ்் அரமயுக .
• MLlib : spark-ஆனது் disk-ில் மடடுக் அிலிலொமில் ram-ிய்லக் ுதருவ்ரு் க்சமிப்புதொில
இத்ுதர்ிய் distributed memory based architecture-க ் ஏற்்் வடர்ியில் distributed
machine learning framework-ஆ்் இது் ச்ிது் விுங் க்்து. Hadoop
்டளடரமப்்பில் இரக க் mahout -ஐ் விளட் spark-ன்் MLlib-ஆனது் 9 மளடங் ் 
கவட்த்துளடன்் ச்ிது் விுங் க்்து.
• GraphX : distributed graph processing-க்ொன் ஒர் framework ஆ க.
உுதொரணத்துக ் facebook, twitter கபொன்்் வடரிலத்ுதுதுங்்ளிில் ஒரவடர் எத்ுதரன் 
கபரளடன்் இரணிது.ுொர, அவடர்ளுளடன்் எத்ுதரன் கபர் இரணிது.ுனர, எத்ுதரன் 

கபர் ்பன்் புதொளடரக்ன்்னர் என்பது் கபொன்்் விவடரங்்புிலிலொக் ஒர் அச்சப்பளட் 
வடடிவிில் இரணக்ப்படடிரக க. இத்ுதர்ிய் அச்சப்பளடங்்ரு் ரவடத்து் ுதருவ்ருக் 
்ணககடு் ப்சய்ிய் உுதுவக் ஒர் API-ஆ்் graphx விுங் க்்து. Pregal abstraction
என்பது் அிுத் API பபியர் ஆ க.

10.2 Spark-ஐ் நிறுவுதில
இுதரன் ்பன்வடரக் 3 விுதங்்ளிில் நிறவடிலொக.
• standalone : இிில் spark என்பது் hdfs-ன்் மீது் இியங் க்்து. அுதற்ப்ன்ிற் ுதினியொ்் 
இளட் ஒதுககடு் அளிகக்்து. இிில் spark-க் mapreduce-க் ஒத்ுதவடொிற் 
ஓடிகப்ொண்டிரக க.
• Hadoop yarn : cluster management என்பது் spark-ன்் இியிலபொன் 
ப்சியிலபொடு்ளிில் ஒன்்ொ்் அரமக்்து. அுதற்ப்ன்ிற் ுதினியொ்் yarn-என்்் ஒன்க்ொ,
mesos-என்்் ஒன்க்ொ் குதரவடியிலரில. ஆனொில் ஏற்்னகவட் ் hadoop-ன்் மீது் yarn
ப்சியிலபடடுக் ப்ொண்டிரப்்பன்் அுதரன் நீகக்விடடு் ் spark-ஐ் நிறவடத்் குதரவடியிலரில.
அுதனுளடன்் க்சரத்குத் spark-ஐ் நிறவடிலொக.
• Spark in Map Reduce - hadoop மற்ிறக் mareduce மடடுக் 
இியங்க்கப்ொண்டிரக க் ஒர் ்டளடரமப்்பில, நமது் குதரவடகக்ற்ப் ் spark-ஐயுக் 
க்சரத்துகப்ொ.ுிலொக. இுதற்ப்ன்ிற் எிுதஒர் ச்ப்்ப் அனுமி்ளுக் குதரவடியிலரில.
Spark-ஐ் standalone mode-ில் நிறுவவடுதற்்ொன் படி்.் ்பன்வடரமொிற.
1.Spark-ஐ் பிவி்க்க் ப்சய்து் ் /usr/local -ில் மொற்றி் ரவடக்ுவக.
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$ wget http://redrockdigimark.com/apachemirror/spark/spark-2.3.1/spark2.3.1-bin-hadoop2.7.tgz
$ tar -xzvf spark-2.3.1-bin-hadoop2.7.tgz
$ sudo mv ~/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7 /usr/local

2. நமது் home directory-ில் உ.ு் .bashrc -க .் spark-ன்் விவடரங்்ரு் 
இரணக்ுவக.

$ vim ~/.bashrc
export PATH=$PATH:/usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/bin
$ source ~/.bashrc

3. ்பன்னர் command line-ில் ப்சன்ிற் pyspark என் அடித்ுதொில் spark shell
பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.

$ pyspark
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10.3 Resilient Distributed Datasets
இதுகவட் spark-ன்் அடிப்பரளட. இகமுர்ியிலுதொன்் spark-ில் ுதருவ்.் 
க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன. ஆய்வடொுர்.் mapreduce-ன்் பண்்ப்ுொன் ் replication,
serialization மற்ிறக் disk IO கபொன்்வடற்்ொில் அுதன்் கவட்க்  ர்வடருதக் 
்ண்ளடறிிுதனர. எனகவட் கவட்த்ருத் அி்ிரக க் பபொரடடு் ம in-memory computing’
என்்் ஒன்ர்க் ்ண்ளடறிிுதனர. RDD (Resilient Distributed Datasets) என்பது் 
இுதரன் implement ப்சய்யுக் ஒர் framework-ஆ க.
அுதொவடது் RDD-ில் க்சமிக்ப்படுக் ுதருவ்.் ்ொிரிய் முர்ப்படி் (logically) பிலகவடிற் 
புதொ ி்ுொ்ப்் ்பிரக்ப்படுக. அரவட் cluster-ில் இரணக்ப்படடு.ு் பிலகவடிற் 
nodes-ில் ப்சியிலபடடு் அுதனுதன்் ுதருவ் ஆய்ுவக்ொன் கவடரிலரியத்் துவடங் க்ன்்ன.
இரவடகிய் jobs எனப்படுக. இத்ுதர்ிய் rdd முர்ியில் ுதருவ்ரு் க்சமிக ககபொது் 
அத்ுதருவ்ளுக்ொன் memory-ஆனது் ஒர் object-ஆ்் க்சமிக்ப்படடு் அரவட் 
அுதனுரளடிய் jobs-கக்ரளடகிய் பக்ரப்படுக்ன்்ன. இதுகவட் immutable distributed
collection of objects என்்ரழக்ப்படுக்்துன. RDD என்புதரன் ் python, java,
scala கபொன்்் எிுதஒர் பமொழியில் கவடண்டுமொனொ்லக் எழுுதிலொக .
spark shell-ில் எவ்வடொிற் ஒர் ் rdd-ஐ் உரவடொகக்் அுதற் .் விவடரங்்ரு் ப்ச்லத்துவடது் 
என்ிற் பொரக்ிலொக. கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் ் x எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் rdd-ஐ் 
உரவடொகக்் அுதற் .் ் employees எனுக் க்ொப்்பற் .் உ.ு் விவடரங்்.் 
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உடப்ச்லத்ுதப்படடு.ுன. ்பன்னர் அுதன்் மீது் ப்சியிலபடுக் collect() எனுக் functionஆனது் rdd-ில் உ.ு் விவடரங்்ரு் எடுத்து் பவடளிக்ொடடுக.

>>> x = sc.textFile ("file:///home/nithya/employees.txt")
>>> x.collect()

>>> x.count() (ுதருவ்ளின்் எண்ணகர்ரிய் பவடளிக்ொடடுக)

>>> x.first() (முுதில் dataset-ஐ் பவடளிக்ொடடுக)
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>>> x.take(3) (parameter-ன்் எண்ணகர்ரியப்் பபொிறத்து் dataset-ஐ் எடுத்து் 
பவடளிக்ொடடுக)

>>> x.takeSample(False,4,1) (Random-ஆ்் எடுத்து் dataset-ஐ் பவடளிக்ொடடுக)

10.4 Spark – Mysql இரணப்ரப் ஏற்படுத்துுதில
Spark மற்ிறக் Mysql இரண்ரளடயுக் இரணத்து் எவ்வடொிற் ஒர் ் database-ில் உ.ு் 
ுதருவ்ரு் ் spark-க .் ப்ச்லத்துவடது் என்ிற் பொரக்ிலொக. இிில் உ.ு் படி்.் 
்பன்வடரமொிற.

1. முுதிில் ஒர் சறிிய் அடளடவடரணரிய் ் database-ில் உரவடொக்ுவக.

$
>
>
>
>
>

mysql -u nithya -p
create database sample;
use sample;
create table info(id int,name varchar(20),age int);
insert into info values(1,"Aarthi",25),(2,"Sathya",18);
Select * from info;
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2. mysql.jar எனுக் க்ொப்்பரன் கழக்ண்ளட் மு்வடிரியிரிது் பிவி்க்க் ப்சய்ியுவக .
இதுகவட் database-ுவளடன்் இரணப்ரப் ஏற்படுத்துவடுதற் ் உுதுவக.

$ wget http://www.java2s.com/Code/JarDownload/mysql/mysql.jar.zip
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$ unzip mysql.jar.zip

3. அடுத்ுதுதொ்் pyspark ்டளடருரிய் இிுத் jar fle-ுவளடன்் இரணத்து் ்பன்வடரமொிற் 
இியக்ுவக. அுதற் ் முன்னர் நீங்்.் இக்டளடருரிய் இியக வடுதற் ் ் root-ஆ்் login
ப்சய்ிய் கவடண்டுக. இரவட் ்பன்வடரமொிற.

$ sudo su -
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$ /usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/bin/pyspark --jars
/home/nithya/mysql.jar

இக்டளடரு் இியங்க்் முடிிுத் ்பன்னர் spark shell பவடளிப்படுவடருதக் ்ொணிலொக.
இவ்வடொிற் pyspark-ுவளடன்் mysql.jar ஐ் இரணத்து் உரவடொக்ப்படுக் spark shell-ில் 
நொக் சிலபமொ்் database-ஐ் அஅணக்் அுதற் .் உ.ு் அடளடவடரண்ளிில் இரக க் 
ுத்வடில்ரு் rdd-ஆ்் மொற்்் முடியுக.
4. இப்கபொது் mysql-க .் ்சற்ிற் முன்் நொக் உரவடொகக்ிய் info அடளடவடரணிய்ல.ு் 
ுதருவ்ரு் ் spark-க .் ப்ச்லத்துவடுதற் ் ் sqlContext என்பது் பியன்படுக்்து. இது் ஒர் 
dataframe-ஐ் உரவடொகக்் அுதற் .் அடளடவடரணியில் இரக க் ுதருவ்ரு் ் spark-க .
ப்ச்லத்துக்்து. கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் ் df எனுக் பபியரப்ொண்ளட் ் dataframe
உரவடொக்ப்படடு.ுது.
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>>> df = sqlContext.read.format("jdbc").options(
url="jdbc:mysql://localhost:3306/sample",driver =
"com.mysql.jdbc.Driver",dbtable = "info",user="nithya",
password="nithya").load()

show() எனுக் function ுதருவ்ரு் பவடளிக்ொடடுவடுதற் ப்் பியன்படுக்்து .

>>> df.show()

Dataframe என்பது் ் rdd-ன்் ்பன்்பிலமொ்் இியங்க்் ்ணககடு்ரு் ந்ழத்ுத் உுதுவக் 
ஒன்்ொ க. pandas என்புதரன் ் dataframe பியன்படுத்ி் இக்ணககடு்ரு் 
ந்ழத்துக்்து. உுதொரணத்துக ் Excel application-ன்் ்பன்்ப்த்ிில் ்ணககடு்ரு் 
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ந்ழத்ுத் உுதுவக் matrix operations கபொில் இரவட் இரண்டுக் spark-ன்் ்பன்்பிலமொ்் 
ப்சியிலபடுக்ன்்ன.

10.5 Dataframes-ன்் ப்சியிலபொடு்.
country, countrylanguage எனுக் 2 அடளடவடரண்ரு் உ.ுளடகக்ிய் ஒர் sql
க்ொப்பொனது் ஒர் வடரிலத்ுது் மு்வடிரியிரிது் க்ரளடகக்்து. அுதரன் பிவி்க்க் 

ப்சய்து் இவ்விரண்டு் அடளடவடரண்ருயுக் இரணத்து் எவ்வடொிற் நமக ் கவடண்டிிய் 
dataframe-ஐ் உரவடொக வடது் என்ிற் இப்ப ிியில் பொரக்ப்் கபொக்க்ொக. இிில் உ.ு் 
படி்.் ்பன்வடரமொிற.
1. முுதிில் mysql-க .் ப்சன்ிற் 'world' எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் ஒர் database-ஐ் 
உரவடொக்ுவக. இிிலுதொன்் sql க்ொப்்பரன் பிகவடற்்க் ப்சய்ியப்கபொக்க்ொக.

$ mysql -u nithya -p
> create database world;

2. கழக்ண்ளட் மு்வடிரியிரிது் அிுத் ் sql க்ொப்்பரன் பிவி்க்க் ப்சய்ியுவக.
்பன்னர் நொக் உரவடொகக்யு.ு் ் world db-க .் க்ொப்்பரன் ் import ப்சய்வடுதற்்ொன் 
்டளடரு் ப்ொடுக்ப்படடு.ுது.
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$ wget http://downloads.mysql.com/docs/world.sql.zip
$ unzip world.sql.zip
$ mysql -u nithya -p<world.sql
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3. இப்கபொது் mysql-ில் ப்சன்ிற் பொரத்ுதொில் ் city, country, countrylanguage எனுக் 3
அடளடவடரண்ளுக் world db-க .் ப்ச்லத்ுதப்படடிரப்பருதக் ்ொணிலொக.

4. country, countrylanguage எனுக் அடளடவடரண்ளிில் உ.ு் ் columns-ஐப்் 
்பன்வடரமொிற் ்ொணிலொக.
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5. இப்கபொது் c dataframe-க .் country-ில் உ.ுவடற்ர்யுக, l dataframe-க .் 
countrylanguage-ில் உ.ுவடற்ர்யுக் உடப்ச்லத்ியு.குொக.

>>> c = sqlContext.read.format("jdbc").options(
url="jdbc:mysql://localhost:3306/world",driver =
"com.mysql.jdbc.Driver",dbtable = "country",user="nithya",
password="nithya").load()
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>>> c.persist() (ஒவ்பவடொர் column-ஐயுக் அுதனுதன்் datatype-ுவளடன்் 
பவடளிப்படுத்துக்்து)

>>> l = sqlContext.read.format("jdbc").options(
url="jdbc:mysql://localhost:3306/world",driver =
"com.mysql.jdbc.Driver",dbtable = "countrylanguage",user="nithya",
password="nithya").load().persist()

>>> c.columns (ஒர் dataframe-ில் உ.ு் columns-ஐ் பவடளிப்படுத்துக்்து)
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>>> l.columns

6. இப்கபொது் ஒர் நொடடினுரளடிய் அரளடியொு் எண், அிநொடடின்் பபியர, அங் ் 
கப்சப்படுக்ன்்் பமொழ் இகமன்ர்யுக் எடுக், கமற்க்றிிய் 2 dataframe-ஐயுக் 
countrycode-ஆில் இரணக்ிலொக. இி்ல.ு் படி்.் ்பன்வடரமொிற.
c frame-ில் உ.ு் முுதில் இரண்டு் columns-ஆன் code, name ஆக்ியரவட் ctry_name
எனுக் ்பிிய் dataframe-ில் க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன. அவ்வடொக்் l frame-ில் உ.ு் முுதில் 
இரண்டு் columns-ஆன் countrycode, language ஆக்ியரவட் ctry_lang எனுக் frameில் க்சமிக்ப்படுக்ன்்ன. ்பன்னர் இவ்விரண்டு் frame-ஐயுக் ் join() மிலக் இரணத்து் 
ctry_name_lang எனுக் ஒர் ்பிிய் frame உரவடொக்ப்படுக்்து.

>>> ctry_name = c.rdd.map(lambda row:(row[0],row[1]))
>>> ctry_lang = l.rdd.map(lambda row : (row[0],row[1]))
>>> ctry_name_lang = ctry_name.join(ctry_lang)
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அவ்வடொிற் உரவடொன் ்பிிய் frame-ன்் மீது் .take(3) எனக் ப்ொடுத்து் முுதில் 3 records-ஐ் 
எடுத்து் நமக ் கவடண்டிியவடொிற் உ.ுுதொ் என் ்சிரபொரக்ிலொக.

>>> ctry_name_lang.take(3)

அுதன்் மீகுத் distinct().count() எனக் ப்ொடுத்து் பிலகவடிற் நொடு்ளிில் கப்சப்படுக்ன்்் 
ுதினத்ுதின் பமொழ்ளின்் எண்ணகர்ரிய் எடுக்ிலொக.

>>> ctry_name_lang.distinct().count()

10.6 Text fle-ஐ process ப்சய்ுதில
ஒர் text fle-ில் உ.ுவடற்ர்் rdd-ஆ்் மொற்றி் அுதன்் மீது் ப்சியிலபடுக் பிலகவடிற் 
functions-ஐக் ககழ் ்ொணிலொக. கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் kanchi எனுக் 
க்ொப்்பற் .் உ.ுரவட் i எனுக் பபியர் ப்ொண்ளட் rdd-ில் க்சமிக்ப்படுக்்து.

>>> i = sc.textFile("file:///home/nithya/kanchi.txt")
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1. i-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் collect() -ஆனது் rdd-ில் எவ்வடொிற் அரனத்து் வடிர்ளுக் 
க்சமிக்ப்படடு.ுது் என்பருதக் ்ொடடுக்்து. பபொதுவடொ்் rdd என்பது் அுதனு.் 
உ.ுவடற்ர்் வடிர்ுொ்ப்் ்பிரத்து் ் list வடடிவிில் ரவடத்துகப்ொ.ளுக. அுதனு.் உ.ு் 
ஒவ்பவடொர் வடிரரியயுக் list-ன்் item-ஆ்ப்் ்பிரக க. கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் 
ஒவ்பவடொர் வடிரியன்் துவடக்த்ி்லக் u’ எனக் ்ொணப்படுவடது் இருத் உணரத்துக்்து.

>>> i.collect()

2. i-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் map() -ஆனது் rdd-ில் உ.ு் ஒவ்பவடொர் வடிரரியயுக் அரளடப்்பக
றிக .் [] ்பிரத்து, ்பன்னர் அி்ல.ு் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதரியயுக் இரளடபவடளி்ரு
ரவடத்துப்் ்பிரகக்்து. எனகவட் இுதன்் வடடிவடக் [ [.,.,.,],[.,.,.,],[.,.,.,.] ] இவ்வடொிற் 
அரமக்்து. கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதியன்் துவடக்த்ி்லக் u’
எனக் ்ொணப்படளடொ்லக் ஒவ்பவடொர் வடொகக்ியமுக் ுதினத்ுதின் அரளடப்்பக்  றிக .் [ ]
அளடங்க், ்ப் ் பமொத்ுதமொ்் ஒர் அரளடப்்பக்  றிக .் அளடங் வடருதக் ்ொணிலொக .
ஆர்ியொில் இது் 'iterable of iterables' என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து.

>>> a_map = i.map(lambda line : line.split(" "))
>>> a_map.take(2)
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3. i-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் fatmap() -ஆனது் rdd-ில் உ.ு் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதரியயுக் 
இரளடபவடளி்ரு் ரவடத்துப்் ்பிரத்து் அவடற்ர்் ் list-ன்் item-ஆ்் க்சமிகக்்து.
கழக்ண்ளட் எடுத்துக்ொடடிில் ஒவ்பவடொர் வடொரத்ருதியன்் துவடக்த்ி்லக் ்  u’ எனக் 
்ொணப்படுவடது் இருத் உணரத்துக்்து. இுதன்் வடடிவடக் [.,.,.,.,.,] என்ிற் அரமக்்து. இது் 
'iterable of strings’ என்ிற் அரழக்ப்படுக்்து.

>>> b_flatmap = i.flatMap(lambda line : line.split(" "))
>>> b_flatmap.take(20)

4. i-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் flter() -ஆனது் ப்ொடுக்ப்படடு.ு் வடொரத்ருத் 
இளடகபபற்ிற.ு் வடிர்ரு் எடுத்து் ுதினியொ்் கவடப்ொர் ் rdd-ில் க்சமித்துகப்ொ.க்்து.
அுதன்் மீது் ப்சியிலபடுக் count() அவ்வடொரத்ருத் எத்ுதரன் முர்் இளடகபபற்ிற.ுது் 
என்பருதயுக, collect() அவ்வடொரத்ருத் இளடகபபற்ிற.ு் வடிர்ருயுக் 
பவடளிப்படுத்துக்்து.

>>> c_fil = i.filter(lambda line : ("Kanchipuram" in line))
>>> c_fil.count()
>>> c_fil.collect()
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5. ுதருவ்ளின்் எண்ணகர்் அி்மொ்் இரக ககபொது் மொிிரக ் ஒரசில் வடிர்ரு் 
எடுக்் விரக்பனொில் ் sample-ஐப்் பியன்படுத்ுதிலொக. இது் random-ஆ்் வடிர்ரு் 
எடுத்து் பவடளிப்படுத்துக.

>>> d_smp = i.sample(True,0.5,3)
>>> d_smp.collect()

6. ஒர் rdd-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் getNumPartitions() என்பது் rdd எத்ுதரன் 
ப ி்ுொ்ப்் ்பிரக்ப்படடு.ுது் என்பருத் பவடளிப்படுத்துக. இங் ் rdd-ஐ் 

உரவடொக ககபொகுத் அது் எத்ுதரன் ப ி்ுொ்ப்் ்பிரக்் கவடண்டுக் எனுக் எண்ணகர்் 
ப்ொடுக்ப்படடு.ுது.

>>> j = sc.textFile("file:///home/nithya/Kanchi.txt",4)
>>> j.getNumPartitions()
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10.7 Union, Join, Intersection
1. ஒகர் வடடிவடக் ப்ொண்ளட் ் rdd-ன்் மீது் ப்சியிலபடுக் union() function-ஆனது் அரவட் 
இரண்ரளடயுக் பமொத்ுதமொ்் இரணத்து் ்பன்வடரமொிற் பவடளிப்படுத்துக . இுதற்்ொன் 
்டளடரு்ளின்் வடடிவடக் ்பன்வடரமொிற.

>>> personal = [("Loves","Baby"),("Expert In","Cooking"),
("Hates","Misunderstandings")]
>>> professional = [("Loves","Technology"),("Expert In","IOT"),
("Hates","Information hiding")]
>>> per = sc.parallelize(personal)
>>> prof = sc.parallelize(professional)
>>> per.union(prof).collect()

2. அதுகவட் இரவட் இரண்டுக் join() மிலக் இரணக்ப்படளடொில, அரவட் ஒர் 

பபொதுவடொன் மிப்பொில் இரணக்ப்படடு் அுதனடிப்பரளடியில் இரண்டிிரிதுக் 
ுதருவ்ரு் எடுத்து் பவடளிப்படுத்துக. இது் ்பன்வடரமொிற.

>>> per.join(prof).collect()
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3. intersect() மிலக் இரண்டு் rdd-ஐ் இரணக ககபொது் அவடற்றின்் வடடிவடக் 
பவடவ்கவட்ொ்் இரிுதொ்லக, அிிரக க் பபொதுவடொன் ுத்வடில்ரு் மடடுக் எடுத்து் 
பவடளிப்படுத்துக. இது் ்பன்வடரமொிற.

>>> volunteers =
["Rubhini","Kala","Rukmani","Devi","Pavithra","Pranitha","Kamatchi"]
>>> members = ["Kavitha","Shruthi","Rubhini","Kala","Malathi"]
>>> vol = sc.parallelize(volunteers)
>>> mem = sc.parallelize(members)
>>> vol.intersection(mem).collect()

10.8 User defned functions
நொகம் நமகக்ற்்வடொிற் functions-ஐ் உரவடொகக்் எவ்வடொிற் ஒர் ுதினத்ிியங் க் ் spark
application-ஐ் உரவடொக வடது் என்ிற் இப்ப ிியில் பொரக்ிலொக. girls.txt எனுக் 
க்ொப்்பற் .் பபண்்ளின்் பபியர்., அவடர்ளின்் வடியது, அவடர்.் வடக்க க் புதவி் 
என்பது் கபொன்்் விவடரங்்புிலிலொக் ப்ொடுக்ப்படடு.ுன. இருத் ரவடத்து் பமொத்ுதக் 
எத்ுதரன் பபண்்.் உ.ுனர, ஒவ்பவடொர் புதவிிய்லக் எத்ுதரன் பபண்்.் உ.ுனர,
அிில் 30 வடியதுக ் உடபடளடவடர்ளுக, 50 வடியதுக ் கமற்படளடவடர்ளுக் புதவி் 
உியருவக ் ுத ி் இிலிலொுதவடர்ுொ்க் ்ருதப்படடு் அிில் எத்ுதரன் கபர் வடரக்ன்்னர் 
என்பது் கபொன்்் விஷியங்்புிலிலொக் ் user defned functions-ஆ்் 
எழுுதப்படடு.ுன. இுதரன் age_grouping.py எனுக் க்ொப்்பற் .் ்ொணிலொக.
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age_grouping.py

from pyspark import SparkContext, SparkConf
conf = SparkConf().setAppName('MyFirstStandaloneApp')
sc = SparkContext(conf=conf)
fle = sc.textFile("file:///home/nithya/girls.txt")
def age_calc(data):
sno,fname,lname,age,desig,mob,location = data.split(",")
return fname,lname,age_group(int(age)),desig,location,int(age)
def

age_group(age):
if age < 30 :
return '0-30'
elif age < 40:
return '30-40'
elif age < 50:
return '40-50'
elif age < 60:
return '50-60'
else :
return '60+'

age_map = fle.map(age_calc)
freq = age_map.map(lambda line : line[3]).countByValue()
print "Total no.of ladies",fle.count()
print "Total no.of ladies on each designation",dict(freq)
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Under_age = sc.accumulator(0)
Over_age = sc.accumulator(0)
def promotion_check(data):
global Over_age, Under_age
age_grp = data[2]
if(age_grp == "50-60"):
Over_age +=1
if(age_grp == "0-30"):
Under_age +=1
return data
df = age_map.map(promotion_check).collect()
print "Not qualified for promotions due to under age",Under_age
print "Not qualified for promotions due to over age",Over_age

இிுத் age_grouping.py க்ொப்்பரன் இியக வடுதற் ் முன்னர் ் spark-ன்் conf-க .் 
ப்சன்ிற் log4j.properties.template என் இரக க் க்ொப்்பரன் ் log4j.properties
எனப்் பபியர் மொற்்க் ப்சய்து, அிில் log4j.logger.org=OFF எனுக் பண்்பரன் 
க்சரக்ுவக. இது் ்பன்வடரமொிற.

$ sudo cp
/usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/conf/log4j.properties.template
/usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/conf/log4j.properties
$ sudo vim /usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/conf/log4j.properties
log4j.logger.org=OFF
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இப்கபொது் age_grouping.py க்ொப்்பரன் இியக வடுதற்்ொன் ்டளடரு் ்பன்வடரமொிற.

$ /usr/local/spark-2.3.1-bin-hadoop2.7/bin/spark-submit ~/age_grouping.py

இுதன்் பவடளியீடு் நொக் எிரபொரத்ுத் வடண்ணக் உ.ுருதக் ்ொணிலொக .
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11 முடிுவரர் 

இந்த நூலில் Elasticsearch, Logstash,
Kibana, Hadoop, Spark அகியவற்றின

அடிப்படடகடை  ட்டுட
பார்த்துள்ுை ாம.

இினனும இந்த நூலில் எழுதப் படாதடவ
பல. அவறடற வாறகர்கள் இடணியத்யதல்
ுதடி, அ்றந்து ககாள்ை  இந்த நூல் ரர்வத்டதத் தூண்டம எ எ ம்பகுறின .

பினவரம
இடணப்்பகள் மிகவும
பியனுள்ை தாக
இரக்கும.
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https://www.elastic.co/start

https://logz.io/learn/complete-guide-elk-stack/

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-hadoop

https://www.coursera.org/learn/hadoop
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ஆசிரியர் பற்றி

து. நித்ியா
கணிணி நு்பங்கடை  தமிழில் எழுயத வரகுறின. Tata Consultancy Services
நிறுவ எத்யதல், Internet Of Things துடறயில் பணி்புிய உளள்ுை ின.

“ுதடதுரத் தமிுழாடற உளலககல்லாம பரவும வடக கறயதல் ுவண்டமம
“பற

ா்ட ல்ல்றிர் றாத்யதரங்கள் தமிம கடாழியிற கபியர்த்தல்

ுவண்டமம

எினற பாரயதயிின விரப்பங்கடை  நிடறுவறறுவயதல், எின பங்களிப்்பம
உளள்ை து எினபுத, மிகவும டகம்ச்ச.

மிின எஞ்றல் - nithyadurai87@gmai.com
வடலப்பயதவு - http://nithyashrinivasan.wordpress.com
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ஆசிரியிரன்் ்ப்் மின்னில்.

http://freetamilebooks.com/authors/nithyaduraisamy/

'
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்ணியக் பற்றி

இிலக ்.
• ்டளடற்்் ்ண்டபத்ின்் எளிிய் விஷியங்்.் புதொளடங்க்் அி்டபமொன் 

அக்சங்்.் வடரர் அறிிிளட் விரழயுக் எவடரக க் குதரவடியொன் ுத்வடில்ரு் 
புதொளடரச்சியொ்த்் ுதரக் ுதுமொய்் உரபபிறவடது.
• உரர, ஒி, ஒளி் என் பிலலளட்் வடர்்ளி்லக் விவடரங்்ரு் ுதரவடது.
• இத்துர்ியன்் ந்ழுவ்ரு் எடுத்துரரப்பது.
• எவடரக் பங்்ளிக்் ஏதுவடொய்் ியொவடரக மொன் பநறிியில் விவடரங்்ரு் வடழங் வடது .
• அச்ச் வடடிவி்லக, ்பத்ுத்ங்்ுொ்ுவக, வடடடுக்ுொ்ுவக் விவடரங்்ரு் 
பவடளிியடுவடது.

பங்்ளிக்
• விரப்பமு.ு் எவடரக் பங்்ளிக்ிலொக.
• ்டளடற்்் ்ண்டபக் ்சொரிுத் விஷியமொ்் இரத்ுதில் கவடண்டுக.
• பங்்ளிக்த்் புதொளடங் க் முன்னர் ்ணியத்ிற் ் உங்்ளுரளடிய் பிப்்பிரமத்ருத் 
அளிக்் எிரபொரக்ப்படுக்ிறர்..
• editor@kaniyam.com முகவுக்கு கீமக்கண்ட விவரங்கை டங்கிய
டடகலாினடற உளறுயதகடாழிியாய அளித்துவி்ட ியாரம பங்களிக்கத்
கதாடங்கலாம.
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• டடலிின கபாரள்: பயதப்்புடம அளிப்்ப

• டடல் உளள்ை டக்கம
• என்னொில் ்ணியத்ிற்்ொ்் அனுப்பப்படுக் பரளடப்்ப்.் அரனத்துக் 

்ணியத்ிற்்ொ்் முுதன்முுதிலொய்் பரளடக்ப்படளடுதொ்் 
உிறிியளிகக்க்ன்.
• இுதன்பபொரடடு் எனகக்ரக்கக்டிிய் பிப்்பிரமத்ிரன் 
்ணியத்ிற் ் வடழங் க்க்ன்.
• உங்்ளுளடரிய் முழுப்பபியர, குதி.
• ுதொங்்.் பங்்ளிக்் விரக்பக் ஒர் ப ிியில் கவடப்ொரவடர் ஏற்்னகவட் பங்்ளித்து் 
வடரக்்ொர் எினன்் அவடரளடன்் இரணிது் பணியொற்்் முரனியுவக.
• ்டடுரர்.் பமொழபபியரப்்ப்ுொ்ுவக, விஷியமறிிுத் ஒரவடர் ப்சொிலிலக் க்டடு் 
்ற்ிற் இியற்்ப்படளடரவடியொ்ுவக் இரக்ிலொக.
• பரளடப்்ப்.் புதொளடர்ுொ்ுவக் இரக்ிலொக .
• புதொழில் ்டபக, ப்ொ.ர்் விுக்க, ்பரச்்சொரக, ்ருத, க்ிச்சத்ிரக,

ரநியொண்டி் எனப்் பிலசரவட்ளி்லக் இத்துர்க ் பபொரிதுகபடிியொன் 
ஆக்ங்்ுொ்் இரக்ிலொக.
• ுதங்்ளுக ் இியிலபொன் எிுதபவடொர் நரளடிய்லக் எழுுதிலொக.
• ுதங்்ுது் பரளடப்்ப்ரு் எளிியபுதொர் உரர் ஆவடணமொ்் editor@kaniyam.com
மு்வடிரக அனுப்்பரவடக்ுவக.
• ுது் பரொமிரப்்ப, ஆுதரவடளித்ுதில் உ.ளிடளட் ஏரனிய் விுதங்்ளி்லக் பங்்ளிக்ிலொக.
• ஐியங்்ளிரப்்பன்் editor@kaniyam.com மளடிியற்்ுவக.

விண்ணப்பங்்.
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• ்ணத்் புதொழில்டபத்ருத் அறிிய் விரழயுக் மக்ளுக்ொ்் கமற்ப்ொ.ுப்படுக் 
முியற்சியொ க் இது.
• இிில் பங்்ளிக்் ுதொங்்.் அி்டப் ஆற்்ில் வடொய்ிுதவடரொ்் இரக்் கவடண்டுக் 
என்்் ்டளடொியமிிலரில.
• ுதங்்ளுக ் புதிரிுத் விஷியத்ருத் இியன்்் எளிிய் முர்ியில் எடுத்துரரக்் ஆரவடக் 
இரிுதொில் கபொதுக.
• இுதன்் வடுரச்ச் நக் ஒவ்பவடொரவடிரன்் ர்ிய்லகம் உ.ுது.
•

ர்்ளிிரப்்பன்் முர்ியொ்் புதிரியப்படுத்ி் முன்கனற்்த்ிற் ் வடழ் 
வட க்ுவக.

பவடளியீடடு் விவடரக
பிப்்பிரமக் © 2018 ்ணியக.
்ணியத்ிில் பவடளிியளடப்படுக் ்டடுரர்.் http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ பக்த்ிில் உ.ு் க்ிரகியடிவ்் ்ொமன்் ் பநறி்ருபியொத்து் 
வடழங்்ப்படுக்ன்்ன.

இுதன்படி,
்ணியத்ிில் பவடளிவடரக் ்டடுரர்ரு் ்ணியத்ிற் க் பரளடத்ுத் எழுத்ுதொுரக க் 
உிரிய் ்சொன்்ளித்து, ந்பிலடுக், விநகியொக்க், பர்்சொற்், ஏற்்படி் அரமத்துக் 
ப்ொ.ு, புதொழில் கநொகக்ில் பியன்படுத்ுத் அனுமி் வடழங்்ப்படுக்்து.

ஆசிரியர: ுத. ினவடொ்சன்்  ் editor@kaniyam.com +91 98417 95468

்டடுரர்ளிில் பவடளிப்படுத்ுதப்படுக் ்ரத்துக்.் ்டடுரரியொசிரியரகக்் உிரியன .
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நன்ப்ொரளட

Creative Commons உிரரமியில, ியொவடரக் இிலவட்சமொ்ப்் பக்ரக் வடர்ியில் ் நூில்ரு் 
பவடளிியடுக் எழுத்ுதொுரர் உங்்.் நன்ப்ொரளட்.் ஊக விக க.

வடங்க்் விவடரங்்..

Name - Nithya Duraisamy
CITI Bank A/C Number - 5409095448
Branch - Chennai
IFSC code – CITI0000003
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