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ثالث3

چکیده
با افزايش سرعت تولید دادهها ،نیاز به پردازش ،ذخیرهسازی و تحلیل دادههای حجیم،
روزبه روز در حال افزايش است .کارهای مرتبطی برای ايجاد انبار داده بیدرنگ انجام شده
است ،ولی با توجه به وجود دادههای ناساختيافته در دادههای حجیم ،انبار داده با ساختار
قديمی ،پاسخگوی نیازمندیهای جديد مديريت اين نوع دادهها نیست .بهتازگی درياچه داده
برای دادههای ناساختيافته (با خصوصیت  )BASEمطرح شده است؛ اما وجود دادههای
حساس ساختيافته (با خصوصیت  )ACIDو دادههای با حساسیت کمتر غیرساختيافته در
دادههای حجیم از طرفی باعث بروز مشکالتی جديد در مديريت دادههای حجیم با استفاده از
اين روشها شده است .در اين مقاله راهحلی ارائه خواهد شد که قادر خواهد بود دادههای
ساختيافته و ناساختيافته با خصوصیات متفاوت را بهصورت همزمان ذخیرهسازی و به
پرسوجوهای کاربر بهصورت بیدرنگ پاسخ دهد .روش مذکور پس از بررسی انبار داده و
درياچه داده ،مشخص کردن قوتها و ضعفها و در نهايت ،با تلفیق اين دو روش مطرح شده
است .به عنوان يکی از نتايج مهم اين تحقیق پس از مقايسه انبار داده و درياچه داده خواهیم
ديد ،درياچه داده جايگزينی برای انبار داده نبوده ،انبار داده کاربردهای خاص خود را مخصوصاً
در دادههای مالی دارد؛ زيرا از نظريه  ACIDپیروی کرده ،درياچه داده نیازمندیهای
نظريه  BASEرا رفع میکند .ايده مطرحشده در اين مقاله با عنوان آبگیر داده ،دارای سه
مزيت اصلی است .1 :استفاده همزمان از انبار داده و درياچه داده برای پاسخگويی بیدرنگ
به انواع نیازهای دادهای سازمان با بهرهگیری از مزايای آنها؛  .2تفکیک دادههای جديد از
قديمی برای رسیدن به بیدرنگی؛  .3ايجاد توازی و در نتیجه عدم همزمانی بارگذاری داده و
پردازش پرسوجو جهت کاهش هزينه زمانی.

 -1مقدّمه
سرعت رشد داده ها در جهان معاصر با افزايش نفوذ اينترنت
در زندگی ،خصوصاً استفاده از تلفنهای همراه هوشمند و به
وجود آمدن شبکههای اجتماعی ،شتاب بسیار زيادی به خود

گرفته است .بهطور مثال ،شکل ( )1میزان رشد تولید
دادههايی را که از طريق موبايل در جهان از سال  2009تا
 2015تولیدشدهاند ،نشان میدهد .طبق اين آمار بهازای هر
موبايل بهطور میانگین حدود  1.4گیگابايت داده تولید
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 .2استاديار ،مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ايران
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میشود [ .]1تعداد کاربرانی که در جهان از اينترنت استفاده
میکنند بیش از  3،334،550،120و تعداد وبسايتها
 949،887،882است .جدول 1آمار بیشتری را در اين رابطه
نشان میدهد1.

شکل  -1نموداردادههای تولیدشده توسط موبايل []1

امروزی نیست [ .]3جهت ذخیرهسازی اين حجم از دادهها
بايد سیستمهای ذخیرهسازی توزيعشده استفاده شود .برای
پاسخگويی به نیازهای جديدی که در بانک اطالعاتی به وجود
آمد و عدمکارايی مدل رابطهای ،پايگاههای دادههای جديدی
با عنوان  NoSQL3به وجود آمدند [ .]4کارلو استروزی
نخستین بار در سال  1998عبارت  NoSQLرا برای اشاره به
پايگاههای دادهای سبک و متنباز رابطهای به کار گرفت که از
رابط  SQLاستفاده نمیکردند 4.بعدها وی به اين نکته اشاره
کرد که اين عبارت و مفهوم پشت آن ،از مدل رابطهای
جداشده و بهتر است  NoREL5نامیده شود .در سال 2000
میالدی ،اريک بريور با ارائه نظريه  CAP6به کمبودها و
محدوديتهای مدل رابطهای در سیستمهای توزيعشده اشاره
کرد.

در شبکه اجتماعی فیسبوک حدود  1،416،424،500تعداد
کاربر فعال حضور دارد .اين آمار برای شبکههای اجتماعی
گوگل پالس و تويیتر بهترتیب  1،130،364،000و
 309،181،200است1.
حجم انبار داده  Ebayبه حدود  90پتابايت رسیده است [.]2
اين آمارها بهصورت لحظهای در حال رشد هستند.
شکل  -2حجم دادههای ساختيافته و ناساختيافته در جهان []6

1

جدول  -1آمار ترافیک چند سايت معتبر
عنوان

تعداد در ثانیه

تعداد در روز

جستوجو گوگل

27،719

2،394،921،600

ايمیلهای ارسالی

2،398،870

207،262،368،000

مشاهده فیلم (يوتیوب)

101،676

8،784،806،400

آپلود اينستاگرام

2،156

186،278،400

تويیت در تويیتر

9،298

803،347،200

با توجه به اين حجم باال ،پردازش سنگین و همچنین تنوع
زيادی که در دادهها مشاهده میشود ،نیاز به روشهايی برای
ذخیرهسازی ،مديريت و تحلیل اين حجم از دادهها وجود دارد
که بتواند عملیات موردنظر را با سرعت و دقت باال انجام دهد.
با توجه به ضعفهايی که سیستمهای ذخیرهسازی سنتی
دارند ،ساختارهای موجود جوابگوی برخی از نیازهای اساسی

طبق نظريه  ،CAPدر يک پايگاه داده در يک شبکه توزيعشده
و وسیع ،سازگاری و دسترسپذيری باال باهم قابل فراهم شدن
نیستند [ .]5درواقع ،با استفاده از سیستم فايلهای توزيعشده
و بانکهای اطالعاتی  NoSQLمیتوان مشکالت ذخیرهسازی
و بانک اطالعاتی اين حجم از دادهها را برطرف کرد.
مشکل ديگر ،تغییر در نوع دادهها است .همانطور که در شکل
( )2مشاهده میشود ،در سالهای اخیر دادههای ساختيافته،
مقدار کمی از دادهها را به خود اختصاص دادهاند .درواقع،
زمانی که بحث دادههای حجیم مطرح میشود ،مسائلی
همچون تنوع ،حجم ،سرعت و صحت دادهها پیش میآيد
(شکل  .)3به اين موارد میتوان مصورسازی ،تغییر و
مقدارپذيری را نیز افزود [.]7

1

4

2

. http://www.internetlivestats.com
طبق آمار ارائهشده ،حدود  %67ايمیلها هرزنامه هستند.
3
.Not Only SQL
2
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شکل  -3ويژگی دادههای حجیم

بیدرنگ ارائه شده است.
در بخش  2اين مقاله ،ابتدا کارهای مرتبط با موضوع تحقیق
ارائه شده ،در ادامه و در بخش  2ضمن تشريح ساختار و
چالشهای درياچه داده و انبار داده ،به مقايسه بین اين دو
پرداخته میشود .برای انجام تحلیلهای موردنیاز بر روی
دادهها ،انبارهای داده و درياچه داده دارای ضعفها و
قوتهايی هستند .با توجه به ضعفهای اين دو ،راهکارها و
ابزارهای ارائهشده با يکديگر مقايسه شدهاند .در ادامه ،معماری
آبگیر داده و نحوه پیادهسازی آن ارائه شده است .در پايان نیز
نتیجهگیری آمده است.

به اين داليل ،تحلیل بر روی دادهها به کمک انبار داده سنتی
که برای دادههای ساختيافته طراحی شدهاند ،مناسب نیست.
همچنین نمیتوان عملیاتهايی از جمله تحلیل کلیکهای
جريانی را که توسط کاربران انجام میشود ،با سرعتباال
تحلیل کرد .از طرفی ،وجود دادههای ساختيافته،
نیمهساختيافته و ناساختيافته در کنار يکديگر منجربه
پیچیدگی کار شده است .جهت رفع اين اشکاالت ،درياچه داده
توسط مارتین فالور معرفی شده است [ .]8برخالف انبارهای
داده که بهصورت خاص برای مقاصد تحلیل و
گزارشگیریهای مديريتی طراحی میشوند و شکل دادههای
ورودی را به قالب موردنیاز خود تبديل و ذخیره میکنند،
درياچه داده ،اطالعات و دادهها را بهصورت خام ذخیره
میکند .اين امکان باعث میشود در آينده ،ابزارهای پردازشی
و تحلیلگران ،خود تصمیم بگیرند که چه تبديل يا پردازشی
روی آنها انجام بدهند.
با توجه به اهمیت تصمیمگیری بر اساس تحلیل دادهها و
تراکنشهای موجود ،مخصوصاً در تراکنشهای مالی بانکها و
شرکتهايی که خدماتدهنده کارتهای الکترونیک هستند،
انجام تحلیل بهصورت بیدرنگ ،نیاز به ايجاد بستر مناسب از
جمله انبار دادههای بیدرنگ دارد که با توجه به ضعف انبار
داده اين ساختار بهخوبی پاسخگوی نیازها در دادههای حجیم
نیست .در استفاده از درياچه داده نیز به دلیل حجم باالی
اطالعات تحلیل بهصورت بیدرنگ انجام نمیشود .با توجه به
ضعفها و قوتهای درياچه و انبار داده ،در اين مقاله،
ساختاری با عنوان آبگیر داده جهت انجام تحلیل بهصورت

در اين مقاله يک معماری نو مديريت داده برای تحلیل
بیدرنگ معرفی میشود .کارهای مرتبط با اين مقاله
تحقیقاتی شامل درياچه داده ،انبار داده بیدرنگ و انبار داده
جريانی هستند .اخیراً شرکتها و مؤسسات از انبار داده
بیدرنگ استفاده میکنند .در مقاله لنگست نگرانی برای
تراکنشهای مالی و اهداف کسبوکار مطرح شده است [.]9
رويکردی که در بیشتر مقاالت مرتبط ،جهت رسیدن به
بیدرنگ بودن به کار گرفته میشود ،ايجاد جدولهای موقتی
برای تشکیل انبار داده است [ 11و  .]10در تحقیق ديگری
[ ]12عالوه بر ايجاد جدولهای موقت ،قطعهبندی را به
تشکیل جدولهای موقت اضافه کردهاند که در آن
بهعنوانمثال ،قطعهای برای ساعت قبل و قطعهای ديگر،
دادههای روز قبل را در خود خواهد داشت.
در مقاله نگويت و تجاو ،نويسنده ابزاری پیشنهاد میدهد که
مبتنی بر دادههای جريانی است و به دادهها اجازه تازگی 1و
ادغام متداوم را میدهد .نتايج بهدستآمده در اين مقاله
تقريبی هستند .عالوه بر ساير معیارهايی که توسط نويسنده
ارزيابی شده ،نتايج استفاده از دادههای جريانی هزينه زيادی
دارند [ .]13در همین زمینه ،در تحقیق ديگری فوايد،
چالشها و روشهای پیادهسازی انبار داده جريانی مطرح شده
است [ .]14در کار ژو و همکاران ،راهحلی مبتنی بر معماری
سرويسگرا 2ارائه شده است .در اين رويکرد ،ابتدا استخراج
دادهها از طريق وب سرويس انجام شده ،نتايج در حافظه

1

2
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پنهان ذخیره میشوند .سطوح مختلفی از حافظه نهان وجود
دارد؛ بهعنوانمثال  30 ،10 ،5و  60دقیقه پس از گذشت
زمان ،دادهها از طريق حافظههای پنهان به انباره داده انتقال
پیدا میکنند .اين راهحل دارای قسمتی است که اطالعات را
از حافظههای پنهان پیوند میدهد [ .]15در تحقیق ديگری با
استفاده از خدمات وب ،نمونهای اولیه برای اجرای انبار داده
بیدرنگ پیشنهاد شده است [.]16
در مقاله واسیاليد و اسمیت ،نويسندهها دو مسئله سنتی و
بیدرنگ را در انباره داده مطرح میکنند .معماری پیشنهادی
آنها که ثابت بودن نرخ دادهها را در عملیات بازسازی در
انباره داده تضمین میکند ،دارای پنج سطح است [:]17
 .1استخراج اطالعات و تحويل آن به دارندگان اطالعات؛
 .2همگامسازی دادهها از دارندگان دادهها و دادههای
تبادلشده در فواصل معین يا مبتنی بر فشار 1به سطح
متوسط شناختهشده بهعنوان منطقه پردازشی داده؛
 .3سطح  PDA2يا همان منطقه پردازشی داده مسئول انجام
عملیات تبديل (دگرگونی)؛
 .4سطح همگامسازی  PDAو انبار داده؛
 .5سطح انبار داده.
دو مشکل دربارۀ کار آنها وجود دارد .نويسندگان در حین
بارگذاری و فاز همگامسازی وجود شاخصها ،مارتهای داده3
و خالصههای محققشده 4را که در چه صورت در انبار داده
بیدرنگ نیاز هستند ،در نظر نگرفتهاند؛ زيرا اين موارد باعث
کاهش کارايی و سرعت ايجاد انبار داده میشوند .از آن مهمتر
اينکه مطالعه آنها فرضی است .آنها روش پیشنهادی خود را
ارزيابی نکردهاند .بهطور خالصه مشکالت عملکرد معرفیشده،
عدم در نظر گرفتن و ارزيابی نکردن همزمانی بین
پرسوجوهای آنالين و بارگذاری مداوم داده است .در تحقیقی
ديگر ،اشکاالت اين روش رفع شده ،پرسوجوها و بارگذاری
دادهها با حداقل تنزل کارايی رخ میدهد؛ زيرا آنها میتوانند
در نمونههای مختلفی از پايگاه داده در ماشینهای مختلف
انجام پذيرند .در اين تحقیق با جداسازی دو بخش دادههای
جديد و قديم بهترتیب در انبار دادههای پويا و ايستا،

نويسندگان توانستهاند زمان پاسخگويی به پرسوجوها را
بهصورت چشمگیری کاهش دهند [ .]18معماری گزارششده
در مقاله مذکور ،شامل سه بخش زير است:
 .1انبار داده پويا ()D-DW5؛
 .2انبار داده ايستا ()S-DW6؛
 .3ادغام کننده.7
دادههای جديد در انبار داده پويا و دادههای قديمی در انبار
داده ايستا قرار دارند .درصورتیکه پرسوجو به صورتی بود که
در آن نیاز به دادههای قديمی و جديد وجود داشت ،پاسخ هر
قسمت با کمک ادغامکننده با يکديگر ادغام شده ،پاسخ به
کاربر نشان داده میشود .روش ارائهشده در جاهايی که نیاز
به انباره داده بیدرنگ مطرح است میتواند مورد استفاده قرار
گیرد؛ اما با توجه به نیازهای امروزی و ضعفهای انبار داده که
در مقدمه به قسمتی از آن اشاره شده و در ادامه بیشتر به آن
خواهیم پرداخت ،شرکتها ملزم به استفاده از درياچه داده
هستند .پس بايد برای تحلیل بیدرنگ در درياچه داده نیز
پیکربندی و معماری مناسبی ارائه کرد که يکی از اهداف اين
مقاله است.
هوانگ در مقاله خود [ ]19ضمن معرفی ،ويژگیها و
قابلیتهای درياچه داده ،اهمیت اين مفهوم را برای اکوسیستم
مديريت دادهها برشمرده است .نويسنده در اين مقاله ،افکار و
اعمال خود را در رابطه با درياچه داده تشريح کرده است .در
اين تحقیق ،مقايسهای بین انبار داده و درياچه داده نیز ارائه
شده که در مقاله ما اين مقايسه بر اساس معیارهای بیشتر و
دقیقتر انجام گرفته است.
ريحان و همکارانش[ ]20يک سیستم درياچه داده با مديريت
فراداده خبره به نام کانستنس 8ارائه کردند که توانايی واکشی
دادهها از منابع ناهمگن داده را دارد .کانستنس همچنین
توانايی پوشش ،واکشی و خالصه کردن فراداده ساختيافته از
منابع داده را داشته ،داده و فراداده را با اطالعات معناداری
برای رفع ابهامات ،حاشیهنويسی میکند .با جايگذاری موتور
بازنويسی پرسوجو ،اين سیستم دادههای ساختيافته و
نیمهساختيافته نیز پشتیبانی میشود .کانستنس يک رابط

1

5

2

6

.Push-based
.Process Data Area
3
.Data Marts
4
.Materialized summaries
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.Dynamic Data Warehouse
.Static Data Warehouse
7
.Merger
8
.Constance
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يکپارچه برای پردازش پرسوجو و شناسايی داده برای کاربران
فراهم میسازد.
مقاله آلرهامی و والکر [ ]21درياچه داده شخصی را ارائه کرده
است .درياچه داده شخصی ،امکانات يکپارچه ذخیرهسازی،
تحلیل و پرسوجوی دادههای شخصی را فراهم میسازد .در
اين مقاله برای دادههای ناساختيافته ،کشش جاذبه1
فعالساز ی شده است؛ به اين معنا که به کمک افزونه سوم،
دادههای ناساختيافته میتوانند تحلیل و پرسوجو شوند.

 -3مفاهیم پایه
آشنايی با مفاهیمی از جمله نظريههای بانک اطالعاتی ،انباره
داده و درياچه داده از نیازمندیهای اين مقاله بوده کهدر اين
بخش به آنها خواهیم پرداخت.
 -1-3نظریههای مطرح شده در بانکهای اطالعاتی
نظريههای مختلفی در استفاده از دادههای نو وجود دارد که
متناسب با کاربرد و اهمیت آنها در معماری بايد موردتوجه
قرار گیرند .در ادامه بهصورت خالصه به برخی از آنها اشاره
میشود.
 -1-1-3نظریه ACID

 ،ACID2يک روش استاندارد برای قضاوت درباره جامعیت
داده بین سیستمهای مديريت داده است .اين مجموعه از
خصوصیات ،تضمین میدهند که تراکنشهای پايگاه داده با
اطمینان انجام میشوند [ ACID .]22به اين صورت تعريف
میشود:
3
 تجزيهناپذير به معنی اين است که هر تراکنش يا بايدکامل اجرا شود يا اصالً اجرا نشود.
 سازگاری 4تضمین میدهد که هر تراکنش ،پايگاه داده رااز يک وضعیت سالم و معتبر به يک وضعیت سالم و معتبر
ديگر میبرد.
 جداسازی5تضمین میدهد که اجرای همزمان تراکنشهامشکلی در سالمت پايگاه داده ايجاد نکند.
 -ماندگاری 6بهمعنی ذخیره کردن تغییرات دادهای

8

 -2-1-3نظریه BASE

عبارت  BASEدر تقابل با نظريه  ACIDارائه شده است.
 NoSQLبر روی در دسترس بودن 9و کارايی باال تأکید دارد.
طبق نظريه  ،CAPساخت پايگاه داده توزيعشدهای که
ويژگیهای  ACIDرا فراهم کند و همواره در دسترس باشد،
امکانپذير نیست؛ بنابراين ،در برنامههايی که از  BASEپیروی
میکنند ،سازگاری 10و جداسازی 11اغلب ناديده گرفته
میشوند .يکی از مفاهیم اصلی  ،BASEفراهمسازی سازگاری
از طرف توسعهدهنده است و نبايد آن را برعهده بانک
اطالعاتی گذاشت [ ]24که خود ،موجب به وجود آمدن سبک
جديدی در مديريت داده و برنامهنويسی شده است.
اين مفهوم شامل موارد زير است:
دسترسیپذيری اساسی :12اين محدوديت بیان میکند
سیستم ،در دسترس بودن دادهها را تضمین میکند و يک
پاسخ برای هر درخواستی وجود دارد؛ اما دادهای که بهعنوان
پاسخ ارائه میشود ،ممکن است به سازگاری نرسیده يا در
حال تغییر باشد .درواقع ،پاسخ ممکن است با شکست مواجه
شود .حالت نرم :13حاالت سیستم بايد در هرزمانی تغییر يابد،
پس ممکن است با عدم ورود دادهها به سیستم ،رخدادهايی
جهت رسیدن به سازگاری نهايی 14انجام شود ،بنابراين
سیستم همواره در حالت نرم قرار خواهد داشت.

1

8

2

9
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.Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
3
.Atomicity
4
.Consistency
5
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اعمالشده توسط هر تراکنش بهمنظور بازگرداندن پايگاه
داده به وضعیت قبل از تراکنش در زمانهای سقوط 7يا
رخ دادن خطا است.
تمرکز اصلی بانکهای اطاعاتی  NoSQLبر در دسترس بودن
و توزيع شدن دادهها در بین سرورهای مختلف است ،بنابراين،
در مواردی که پشتیبانی از  ACIDمالک انتخاب پايگاه داده
است ،انتخاب  NoSQLانتخاب مناسبی نبوده ،بهتر است از
سیستمهای رابطهای که در آنها  ACIDتضمینشده ،استفاده
شود .هرچند در بعضی از بانکهای اطالعاتی  NoSQLادعا
میکنند که بهطور کامل از  ACIDپشتیبانی میکنند[.]23

.Basically Available, Soft state, Eventual consistency
.Availability
10
.Consistency
11
.Isolation
12
.Basically Available
13
.Soft state
14
.Eventual consistency
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سازگاری نهايی :هنگامیکه دريافت داده از طرف آن متوقف
میشود ،در نهايت ،سیستم بايد به يک حالت پايدار برسد.
دادهها به هرجايی زودتر يا ديرتر پخش میشوند ،اما سیستم
به دريافت دادهها همچنان ادامه داده ،سازگاری هر تراکنش
را قبل از رفتن به تراکنش بعد بررسی نمیکند.
در جدول  ،2دو نظريه  ACIDو  BASEبهصورت خالصه
آمده است.
جدول  -2ويژگیهای دو نظريه  BASEو ( ]24[ ACIDبا
تغییرات)
تجزيهناپذيری

انجام تمام يا هیچ قسمتی از عملیات.
تثبیت يا عقبگرد

سازگاری

عدم مشاهده دادههای ناسازگار توسط
تراکنش

جداسازی

عدم آگاهی و تأثیر تراکنشهای
همروند از يکديگر

ماندگاری

تمامی رخدادهای تراکنشها در
سیستم باقی میماند.

دسترسیپذيری
اساسی

در دسترس بودن به کمک
کپیبرداری

حالت نرم

محول کردن سازگاری به برنامه کاربر

سازگاری نهايی

سازگاری ضعیف ،پايگاه داده در زمان
طوالنی اجرا به ثبات رسیده و استفاده
از دادههای قديمی مشکل ندارد.

ACID

BASE

سازگاری ،دسترسی و تحملپذيری پارتیشن وجود دارد و
گزينه باقیمانده ،قربانی فراهم کردن ساير گزينهها خواهد شد
[ .]25با توجه به مشکالت شبکهای که در هر سیستمی امکان
بروز آن وجود دارد ،توصیه متخصصان ،انتخاب قطعی تحمل
پارتیشن بهعنوان يکی از معیارهای گزينششده است .البته
حجم بسیار زياد دادههای حجیم نیز اين انتخاب را تقريباً به
يک اجبار تبديل کرده است .انتخاب گزينه بعدی از بین
دسترسی باال و سازگاری ،به ماهیت نرمافزار و اولويتها
بستگی دارد که البته در بیشتر کاربردهای کالن داده اين وزنه
بهسمت دسترسی متمايل است .سیستمی با حجم زياد داده
که بهصورت توزيعشده پارتیشن شده باشد ،اگر بخواهد شرط
سازگاری را رعايت کند ،بايد به علت قفلهای زيادی که بر
روی فیلدهای دادهای قرار میدهد ،به دفعات از دسترس کاربر
خارج شده  ،وی را منتظر بگذارد .تصور چنین تصويری در
سیستمی همچون تلگرام ،در مقابل احتمال بسیار کم جابهجا
شدن دو پیغام که گاهگاهی برای يک کاربر رخ میدهد ،دلیل
انتخاب دسترسپذيری باال را بر سازگاری منسجم در بیشتر
سیستمهای کالن داده بهخوبی روشن میکند.
انتخابها در نظريه  CAPدر شکل ( )4آمده است که در ادامه،
توضیحات وضعیتهای گزينشی بررسی خواهند شد[.]24

 -3-1-3نظریه CAP
است:

سازگاری،1

عبارت  CAPاز ترکیب سرنام مفاهیم زير
تمامی گرهها اطالعات يکسانی را در لحظه دارند؛ دسترسی،2
هر درخواست حتماً يک پاسخ دريافت خواهد کرد؛ تحمل
پارتیشن ،3اگر بخشی از شبکه دچار مشکل شد ،بقیۀ سیستم
به کار خود ادامه خواهد داد .اشکال در بخشی از
شبکه نبايد منجربه توقف کار کل سیستم شود.
نظريه  CAPبیانگر اين موضوع است که در سیستمهای
توزيع شده فقط امکان فراهم کردن دو گزينه از سه گزينه
1

.Consistency
.Availability

2
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شکل  -4نظريه ]26[ CAP

با توجه به نیازمندیهای پروژه ،هرکدام از انتخابهای زير را
میتوان داشت .در کارهای قبلی ،ما به تأثیر اين نظريه بر
انتخاب مناسب بانک اطالعاتی بر پايه اين نظريه و نظريه
همزيستی مسالمتآمیز که در ادامه شرح داده میشود،

.Partition Tolerance
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پرداختهايم[.]27
جدول  ACID -3در مقابل ( ]24[ BASEبا تغییرات)
]BASE [A+P | P+C
انجام دادن سازگاری ،تجزيهناپذيری و تحملپذيری بهصورت در نهايت

]ACID [C+A
سازگاری قوی

اولويت در دسترس بودن

جداسازی

بهترين تالش

تمرکز بر تثبیت

پاسخ تقريبی

تراکنشهای تودرتو

خوشبین :پذيرش بانکهای اطالعاتی موقت ناسازگار يا در نهايت سازگار

بدبین :سازگاری اجباری در پايان تراکنش

سادهتر ،سرعت و تکامل آسان

دشواری تکامل

مناسب برای برنامههای غیرمالی مبتنی بر وب

مناسب برای تراکنشهای مالی

سريع

امن

عدم اشتراکگذاری

اشتراک برخی دستگاهها نظیر حافظه

توسعهپذيری نامحدود

توسعهپذيری محدود

کدهای پیچیده و بانک اطالعاتی ساده

کدهای ساده ،بانکاطالعاتی قوی

خوشهبندی

ماشین تک کاربر

مطابق با نظريه CAP

A+C

توسعهپذيری افقی

توسعهپذيری عمودی

 APIهای اختصاصی

SQL

اغلب بهوسیله کلید نمايهگذاری شدهاند

نمايهگذاری کامل

در دسترس بودن

در دسترس بودن

تهاجمی (خوشبینانه)

محافظهکارانه (قفل بدبینانه)

 گزینش  :APانتخاب دسترسی و تحمل پارتیشن به اين
معنی است که هر درخواستی ،پاسخی دريافت خواهد کرد.
اين پاسخ تا حد ممکن ،شامل جديدترين اطالعات خواهد
بود ،ولی امکان قديمی بودن آن نیز وجود دارد .از طرفی،
نوشتن اطالعات جديد بر روی گرهها ممکن است در لحظه،
امکانپذير نباشد .بااينحال ،سیستم به کار خود ادامه
خواهد داد و در نهايت ،به ثبات اطالعات خواهد رسید .در
گزينش  ، APدر دسترس بودن سیستم و سرعت بیشتر
آن ،اولويت باالتری نسبت به سازگاری و دوام اطالعات در
لحظه دارد [ .]27اين انتخاب مطابق با نیازهای مطرحشده
در نظريه  BASEاست [.]24
 گزینش :CPانتخاب سازگاری و تحمل پارتیشن به اين
معنی است که هر درخواستی برای دريافت اطالعات ،دقیق ًا
بايد آخرين نسخه موجود را بهعنوان پاسخ ارسال کند .از
طرفی ،اين آخرين نسخه موجود از هر اطالعاتی بر روی
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ال مشخص و واضح است؛ يعنی اگر دو
سیستم کام ً
درخواست يکسان از دو مکان مختلف به سیستم ارسال
شود ،سیستم جواب يکسان و مشخصی را به هر دو خواهد
داد .هر میزان که سازگاری موردنیاز افزايش داده شود،
سیستم دچار رکورد شده ،سرعت پاسخدهی آن کاهش
میيابد [.]27
 گزینش :CAانتخاب دسترسی و ثبات موجب میشود
اطالعات در يک خوشه باشند؛ بنابراين ،تمام گره (خوشه)
در حال استفاده است .پس اگر در اين قسمت خطايی رخ
دهد ،سیستم کارايی خود را از دست خواهد داد [ .]28اين
گزينش مطابق با نیازهای مطرحشده در نظريه ACID
است [.]24
با توجه به نیازهای مطرحشده در نظريه  CAPو دو نظريه
 ACIDو  BASEدر جدول  3ويژگی دو حالت انتخاب CA
و  APآمده است.
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شکل -5گزينش بانکهای اطالعاتی با توجه به نظريه ]29[ CAP

 گزینش :CPانتخاب سازگاری و تحمل پارتیشن به اين
معنی است که هر درخواستی برای دريافت اطالعات ،دقیق ًا
بايد آخرين نسخه موجود را بهعنوان پاسخ ارسال کند .از
طرفی ،اين آخرين نسخه موجود از هر اطالعاتی بر روی
ال مشخص و واضح است؛ يعنی اگر دو
سیستم کام ً
درخواست يکسان از دو مکان مختلف به سیستم ارسال
شود ،سیستم جواب يکسان و مشخصی را به هر دو خواهد
داد .هر میزان که سازگاری موردنیاز افزايش داده شود،
سیستم دچار رکورد شده ،سرعت پاسخدهی آن کاهش
میيابد [.]27
 گزینش :CAانتخاب دسترسی و ثبات موجب میشود
اطالعات در يک خوشه باشند؛ بنابراين ،تمام گره (خوشه)
در حال استفاده است .پس اگر در اين قسمت خطايی رخ
دهد ،سیستم کارايی خود را از دست خواهد داد [ .]28اين
گزينش مطابق با نیازهای مطرحشده در نظريه ACID
است [.]24
با توجه به نیازهای مطرحشده در نظريه  CAPو دو نظريه
 ACIDو  BASEدر جدول  3ويژگی دو حالت انتخاب CA
و  APآمده است.
1

.Polyglot persistence
.MongoDB

2
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معیارهای مختلفی در انتخاب بانکهای اطالعاتی با توجه به
نظريههای بیانشده وجود دارد .در شکل ( )5نمونهای از
انتخاب بانکهای اطالعاتی انتخابشده نشان داده میشود.
همین امر موجب استفاده همزمان از چندين بانک اطالعاتی
در يک برنامه شده است .در ادامه ،با ارائه نظريه همزيستی
مسالمتآمیز 1به اين مفهوم بیشتر خواهیم پرداخت.
 -4-1-3نظریه همزیستی مسالمتآمیز
طبق نظريه همزيستی مسالمتآمیز ،الزامی در استفاده تنها
يک پايگاه داده برای ذخیرهسازی اطالعات برنامه نیست .با
توجه به نیاز هر بخش برای رسیدن به بهترين کاربرد برای آن
بخش ،میتوان از بهترين پايگاه داده استفاده کرد.
بهعنوانمثال ،برای ذخیرهسازی دادههای باارزش و کمحجم،
مانند پروفايل کاربران يا صورتحساب آنها میتوان از پايگاه
داده رابطهای مانند  MySQLاستفاده کرد .جهت ذخیرهسازی
دادههای حجیم ،مانند ثبت صفحات از بانکهای اطالعاتی
سندگرا همچون مانگودیبی 2استفاده شود ،همچنین برای
ذخیرهسازی اطالعات کمارزش و حجیم ،میتوان از بانک
اطالعاتی کلید-مقدار ،مانند رديس 3در برنامه استفاده
کرد[.]27
.Redis
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همزيستی مسالمتآمیز ،عالوه بر فراهم کردن راهی مناسب
برای توسعه برنامههای کاربردی جديد ،اين امکان را مهیا
میسازد که توسعهدهندگان بتوانند برنامههای کاربردی
کنونی خود را بر اساس آن تغییر داده ،از مزايای هر دو نوع
پايگاه داده استفاده کنند .بنابراين ،همه توسعهدهندگان برای
تولید برنامههای جديد میتوانند در کنار استفاده از مدل
سنتی رابطهای ،از امکانات پايگاههای دادههای NoSQLدر
برنامه خود بهره ببرند [.]29
طبق اين نظريه در برنامه میتوان بهصورت جداگانه و طبق
نیاز ،دو نظريه  BASEو  ACIDرا پشتیبانی کرد.
شکل()6نمونهای از پیادهسازی اين نظريه را نشان میدهد .با
توجه به نیاز هر بخش میتوان از بانک اطالعاتی  NoSQLيا
رابطهای و حتی نیمهساختيافته بهره برد .استفاده از چندين
بانک اطالعاتی منجربه بروز مشکل در آرشیو اطالعات و
تحلیل بر روی آنها میشود؛ در نتیجه ،انبار داده که برای
دادههای ساختيافته به وجود آمده است ،کارايی چندانی برای
حل اين مسئله ندارد .اين مسئله منجربه استفاده از درياچه
داده شده است .در ادامه ،ضمن بیان ضعفهای انبار داده ،اين
روند تشريح و تفاوت ،مشکالت و چالشهای اين دو سیستم
مديريت داده بررسی میشود.

شکل  -6نمونهای از بهکارگیری همزيستی مسالمتآمیز []27

 -2-3انبارداده و چالشهای آن
يک انبار داده مکانی بهعنوان مخزن اصلی دادههای قديمی
يک سازمان است که برای گزارشگیری ،تجزيهوتحلیل بهینه
میشود [ .]30در انبار داده ،دادهها بسیار ساختمند بوده،
متخصصان داده ملزم به بازتغییر شکل دادهها به حالتی
1
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هستند که ساختار انبار داده مشخص میکند .برای ساخت
انبار داده با توجه به موضوع ساماندهیشده برای کسبوکار،
عموماً از يکی از دو روش ساخت انبار داده ،يعنی روش رالف
کیمبال ]31[ 1يا بیل آينمون ]32[ 2پیروی میشود .انبار داده
دارای ويژگیهای مفید زير است:
 قابلیت اعتماد در يکپارچهسازی دادهها باال است. تولید گزارشهای تحلیلی بر اساس دادههای سازمانانجام میشود.
 حاکمیت 3و امنیت مؤثر کیفیت باالی داده اصالت دادهکارايی تکرارپذيری4
اما اين سیستم مديريت داده ،ضعفهايی نیز دارد .توسعه انبار
داده ،نیازمند زيرساخت و منابع وسیع است که منجربه باال
رفتن هزينۀ آن میشود.
در انبار داده ،دادهها بهصورت تجمعی ذخیره میشوند.
بهعنوانمثال ،آمار فروش سالیانه يا ماهیانه ذخیرهشده و
ذخیرهسازی بهصورت ساعتی و لحظهای صورت نمیپذيرد .در
انبار داده ،مراحلی همچون آمادهسازی و نرمالسازی ،زمان
زيادی را به خود اختصاص داده ،منجربه جلوگیری از چابکی
در تحلیل میشود .در انبار داده ،برخی از قواعد حاکمیت داده
رعايت نمیشود ،از جمله:
 حفظ بافت اصلی داده اصالت داده يکپارچگی دادههای سازمانیبا پديدآمدن بسترهای  NoSQLبرای ذخیرهسازی و واکشی
اطالعات ،به علت نبود ساختار منسجم داده ،در تحلیل
دادههای حجیم خأل ايجاد شده است .با توجه به اين نیاز،
درياچه داده پیشنهاد شده است که در ادامه ،ساختار و
چالشهای آن را بیان خواهیم کرد .در بخش بعدی نیز به
تفاوت اين دو خواهیم پرداخت.
 -3-3دریاچه داده و چالشهای آن
درياچه داده ،اصطالحی است که يکی از اجزا و قسمتهای
performance

4.Repeatable
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مهم در تحلیلهای خط لوله در دادههای حجیم به شمار
میرود [ .]8درياچه داده ،روش ذخیرهسازی حجم انبوهی از
دادهها بر مبنای هزينه پايین ذخیرهسازی ،پااليش ،آرشیو و
شناسايی دادههای جديد است .درياچه داده ،شامل دادههای
ناساختيافته يا چند ساختاری است که اغلب ،میزان ارزش
آنها برای سازمان مشخص نیست [.]19
در درياچه داده ،دادهها بهصورت خام ذخیره میشوند؛ به
همین دلیل ،نیاز به تغییر شکل و قالب دادهها و همچنین
پااليش داده در درياچه داده وجود ندارد .در درياچه داده،
دادههای اصلی برای رفع مشکل ذخیرهسازی تجمعی
نگهداری میشوند؛ مثالً اگر نیاز به گزارش هفتگی ،ماهیانه،
سالیانه و از طرفی روزانه و لحظهای باشد ،درياچه داده بهخوبی
پاسخگوی آن خواهد بود.
در اين سیستم مديريت داده ،هزينه راهاندازی ،پايین است و
توانايی ترکیب پرسوجو دادههای بدون ساختار،
نیمهساختيافته و  NoSQLوجود دارد .درياچه داده ،تمام
دادهها را ذخیره میکند ،اعمال تغییر در آن ساده بوده ،نگرش
درباره دادهها را با سرعت فراهم میسازد .ذخیرهسازی در
درياچه داده برخالف انبار داده بدون جابهجايی دادهها انجام
شده ،تغییرات در آن ساده است .درياچه داده از تمام انواع
کاربرانی که در [ ]33ذکر شدهاند ،پشتیبانی میکند.
در درياچه داده ،برای تعريف ساختار دادهای که زمان استفاده
از آن بهترين کارايی را در تجزيه تحلیل داشته باشد ،بهصورت
«طراحی برای خواندن» 1ايجاد میشود.
در رابطه میان درياچه داده و ساير دادهها و نرمافزارهای يک
ال مجزا
سازمان ،درياچه داده بهعنوان يک محیط جنبی و کام ً
از دادههای عملیاتی ،به ذخیره دادهها و اطالعات در قالبهای
باز (مانند جیسان ،2اکسامال 3و متن) يا بانکهای
اطالعاتی NoSQLبدون ساختار میپردازد و تحلیلگران از
روی اين دادهها ،ساختارهای تحلیلی خود را طراحی و اجرا
میکنند .نمايی پیشنهادی از اين ساختار در شکل ()7
قابلمشاهده است.
اهداف متخصصان از بهکارگیری درياچه داده ،انجام عملیات

بیدرنگ و رفع نیازهای تجزيه تحلیل عصر کنونی است که
شامل تجزيه تحلیل دادههای جريانی و حجیم است .درياچه
داده ،داده ها را به همان صورتی که هستند ،از منابع داده
ناهمگن ،اکتساب و در مخازن داده ذخیره میکند و به کاربران
اجازۀ اجرای پرسوجو بر روی آنها را میدهد.
برای استفاده از درياچه داده بهعنوان سیستم مديريت داده،
بايد به چالشهای اين سیستم توجه کرد .تعیین اصالت داده،
به اين معنا که داده از کجا و در چه زمانی ايجاد شده و در
زمان موردنیاز توسط چه کاربرانی قابلدسترس است و از
دسترسی چه کاربرانی به آن بايد جلوگیری کرد .تعیین
کیفیت داده و امنیت دادههای موجود در درياچه نیز از اهمیت
زيادی برخوردار است .ارائه اصالت داده 4و عملکرد باال در
پاسخگويی به نیازهای کاربران ،از موارد مهم در درياچه داده
است.
در ابتدای تعريف درياچه داده ،طراحی اطالعات ،نگاشتها 5و
محدوديتهای ديگر بهصراحت تعريف نشده است .در مرحله
اکتساب 6داده ،استخراج ابر داده از منابع داده از اهمیت زيادی
برخوردار است .مديريت فراداده برای استدالل داده ،7پردازش
پرسوجو و مديريت کیفیت داده اهمیت دارد .بدون فراداده،
درياچه داده بهسختی بهعنوان ساختاری ساختيافته و
قابلاستفاده است و معانی دادهها قابلفهم نخواهد بود؛ به اين
صورت ،درياچه داده بهسرعت به يک باتالق داده 8تبديل
خواهد شد [.]20
معموالً  80درصد از زمان متخصصان داده ،صرف آمادهسازی
دادهها میشود []34؛ زيرا دادهها برای تحلیل آماده نیستند.
در درياچه داده ،توسعهپذيری بسیار باال است و شتاب بیشتری
برای دسترسی کاربران وجود دارد ،به همین دلیل روشهای
سنتی ذخیره و بازيابی اطالعات ،پاسخگوی نیازهای درياچه
داده نیست .با توجه به تنوع در دادههای درياچه داده ،بايد
اين مقدار حجم و تنوع ،بهخوبی مديريت شود .استفاده
کسبوکارهای کوچک و متوسط از درياچه داده نبايد برای
آنها هزينۀ زيادی به همراه داشته باشد تا تمام متخصصان
داده بتوانند از اين سیستم مديريت داده استفاده کنند.
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شکل  -7ارتباط درياچه داده با ساير نرمافزارها []8

با توجه به حرکت از ذخیرهسازی دادهها و مديريت فايلها
بهسمت حاکمیت داده ،اين مبحث برای درياچه داده از اهمیت
زيادی برخوردار است و يکی از چالشهای مهم درياچه داده
به شمار میرود .طیفی از کاربران ،از دادههای خام استفاده
میکنند و تعیین اصالت داده ،اهمیت زيادی دارد .در انبار
داده ،سازوکار اين معیار ،معین است ،اما در درياچه داده ،برای
رسیدن به تکرار ،1اين معیار کاهش میيابد ،پس بايد میان
حاکمیت و تکرار ،با توجه به حجم درخواستهای سیستم،
تعادل ايجاد کرد .به عقیده برين نمیتوان همزمان ،سرعت در
پاسخگويی به پرسوجوها و پشتیبانی کامل از حاکمیت داشت
[ .]35شرکت آپاچی« ،اطلس» 2را برای حاکمیت و چارچوب
فراداده برای هدوپ 3معرفی کرده است .اطلس مجموعه
توسعهپذير و مقیاسپذير برای ارائه سرويسهای اصلی
حاکمیت داده ،است که امکان ادغام دادههای سازمانی را
بهصورت مؤثر و کارآمد مطابق با نیازها بر بستر هدوپ ارائه
میدهد [ .]36اطلس بهصورت مجزا از هدوپ ،بهصورت
مستقل از بستر 4اجرا میشود .شکل ( )8معماری اطلس را
نشان میدهد.
با توسعه چابک نرمافزار بايد به ارزش دادهها توجه بیشتری

يکی از چالشهای ديگر درياچه داده ،ساخت درياچه داده
بدون شناخت از دادهها است ،به اين معنا که مشخص نیست
دادهها دارای چه نوع و حجمی بوده يا با چه سرعتی به درياچه
وارد شوند .دادههای فرار 5مانند دادههای يکتا و مهرهای
زمانی 6که نیاز به آنها بديهی است نیز از اهمیت زيادی
برخوردارند .مديريت اين نوع دادهها در سیستمهای
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کرد؛ زيرا ممکن است دادهای در حال حاضر دارای ارزش
چندانی نبوده ،در آينده از ارزش زيادی برخوردار باشد.

شکل  -8معماری آپاچیاطلس []37
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توزيعشدهای که درياچه داده استفاده میکند ،يکی ديگر از
چالشها است .در آغاز ايجاد درياچه داده ،توسعهدهنده ممکن
است يک سیستم فايل معمولی يا بانک اطالعاتی را برای
سیستم خود در نظر بگیرد.؛ ولی به دلیل اينکه ممکن است
حجم دادهها بهصورت نمايی رشد کند ،بايد با توجه به نیاز
سیستم ،چگونگی مديريت حجم فزاينده دادهها را نیز در نظر
داشته باشد .به همین داليل ،برای تولید خودکار کاتالوگ
فايلها ،فیلدهای شامل فراداده و اصالت 1داده ،مدلهای
جديدی ارائه شده که يکی از اين مدلها آبخور داده است.
آبراه 2داده يک کاتالوگ داده هوشمند برای يافتن ،فهم و
حاکمیت داده در درياچه داده بهمنظور سرعت بخشیدن
تحلیلهای سلفسرويس ،ارائه میدهد .کاتالوگهای داده با
دادههای واقعی تکمیل میشوند ،پس کشف خودکار روابط
دادهها ،مجموعه دادههايی را که منجربه دانش موضوعی
میشوند ،تشکیل داده ،چابکی در حاکمیت داده را در پی دارد
[.]38
چالش مهم ديگر در درياچه داده ،فقدان تعاريف مناسب برای
مفاهیم آن است .همچنین بهدلیل استفادۀ چندينسالۀ
متخصصان از انبار داده بهعنوان سیستم مديريت داده ،پذيرش
سیستم جديد برای اين هدف ،نیاز به زمان بیشتری دارد و در
نتیجه ،اين حوزه با کمبود متخصص مواجه است.
 -4-3مقایسه دریاچه داده و انبار داده
در انبار داده ،ابتدا اطالعات ورودی پردازش و به يک ساختار
هماهنگ تبديل و دادهها آماده میشوند .سپس پردازشها
بهصورت مستقیم و با هزينه کمتر بر روی دادهها انجام
میگیرد؛ اما در درياچه داده ،اطالعات بهدلیل حجم بسیار زياد
و سرعت باالی ورود اطالعات ،به همان شکلی که وارد شدهاند،
ذخیره میشوند .سپس کاربران (متخصصان داده ،تحلیلگران
و کاربران عادی) با توجه به نیاز ،بخشهايی از دادهها را
سازماندهی و پردازش میکنند .اين روند در شکل ( )9نمايش
داده شده است .انبار داده و درياچه داده ،هرکدام دارای قوتها
و ضعفهايی هستند .جدول  4قوت و ضعف هرکدام را نشان
میدهد .انبار داده برای نوشتن ،طراحی شده است؛ يعنی
پرسوجوهايی که قرار است بر روی دادههای انبار داده اعمال
1

.lineage
.Waterline

2
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شود از قبل مشخص بوده ،با توجه به آنها دادهها نوشته
میشوند .در درياچه داده ،طراحی برای خواندن است؛ بدين
معنا که نیازی به پیشبینی اينکه چه پرسوجوهايی بايد در
آينده پاسخ داده شود ،وجود ندارد .درياچه داده مکانی مناسب
برای ماسهبازی 3داده است.

شکل  -9تفاوت انبار داده و درياچه داده []8

بهدلیل انجام پردازشها و اعمال تغییرات الزم در انبار داده
قبل از استفاده از آن ،حاکمیت و کیفیت داده بهخوبی
پشتیبانی شده ،کارايی قابلیت تکرار ،ثابت خواهد بود .با اعمال
مالحظات امنیتی در انبار داده قابلیت اطمینان به اين سیستم
مديريت داده افزايش میيابد .با توجه به اينکه انبار داده به
بلوغ رسیده ،متخصصان زيادی در اين حوزه وجود دارند ،در
حالی که برای درياچه داده به اين صورت نیست .از آنجا که
در انبار داده ،ساختار اطالعات از قبل مشخص میشود ،اين
سیستم دارای انعطاف کمی در برابر تغییرات است .انبار داده
از دادههای ناساختيافته و نیمهساختيافته پشتیبانی نکرده،
پیادهسازی و اعمال تغییرات در آن ،هزينه زيادی در پی
خواهد داشت .با توجه به اينکه دادهها به همان شکلی که
هستند ،در درياچه داده ذخیره میشوند ،اين سیستم منعطف
بوده ،با هزينه کمتری نسبت به انبار داده راهاندازی میشود.
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد ،کنترل ،امنیت و
حاکمیت داده در آن ،همچنان از چالشهای اين سیستم است.
در جدول  5تفاوت دو سیستم مديريت داده ،انبار داده و
درياچه داده بر اساس معیارهای مختلف آمده است .درياچه
.Sandboxing
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داده بیشتر بر روی انعطاف و انبار داده ،بر روی کنترل دادهها
تأکید دارند.
جدول  -4ضعف و قوت انبارداده و درياچه داده
سیستم

ضعف


غیرمنعطف بودن
مهارتهای متنوع
(گزارشگیری ،مدير
پايگاه)
عدم طراحی برای
استفاده مجدد
اعتماد تکمدلی
مرحله آمادهسازی
دادهها در ابتدا
گزارش دادن ،عدم
پاسخ به سؤاالت
عدم پشتیبانی از
دادههای ناساختيافته
هزينه باالی
پیادهسازی و تغییرات



مهارت متخصصان و
توسعهدهندگان
قابلیت استفاده مجدد
کنترل/امنیت
حاکمیت داده
يکپارچهسازی
ديرهنگام دادهها
ادغام و استفاده
توسط کاربر نهايی





انبار

قوّت




داده
























دریاچه
داده
















طراحی برای نوشتن
کنترل/امنیت
حاکمیت داده
کیفیت داده
کارايی تکرار اصالت
کارايی سازگاری
قابلیت اطمینان
داشتن مهارت
متخصصان
راحتی استفاده
ادغام دادهها
تجزيه تحلیل کاربردی
بارگذاری يکباره و
استفاده چندينباره
طراحی برای خواندن
انعطافپذيری
هزينه
دادههای ناساختيافته
توسعهپذيری بسیار
باال
پشتیبانی از
برنامهنويسی
مناسب برای سه
خصوصیت کالن داده:
حجم ،تنوع و سرعت
تغییر داده

 -4سیستم پیشنهادی

بااينکه درياچه داده پس از انبار داده ،برای رفع مشکالت آن
در استفاده از دادههای حجیم به وجود آمده ،با توجه به
بحثهای مطرحشده نبايد اين نتیجهگیری شود که درياچه
داده ،جايگزينی برای انبار داده است .بايد به اين نکته توجه
کرد که هنوز برای برخی از نیازها از جمله تراکنشهای دقیق
مالی ،دادههای کسبوکار ،موافقت سطح خدمات،1
تحملپذيری باال در برابر خطا ETL2 ،قوی ،اصالت و
1

).Service-Level Agreement (SLA
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حاکمیت داده ،انبار داده بهتر از درياچه داده پاسخگو است .با
توجه به جدول  5انبار داده از نظريه  ACIDکه در بخش -3
 1-1بهطور کامل شرح داده شد و درياچه داده ،از نظريه
 BASEکه در بخش  2-1-3بیان شد ،پیروی میکند .در
استفاده از سیستم مديريت داده در سازمان بايد با توجه به
نیازمندی و مسائل مطرحشده در اين مقاله ،سیستم مناسب
را انتخاب کرد.
گاه در يک سازمان با توجه به نیاز ،بايد از درياچه داده و انبار
داده در کنار يکديگر بهره برد تا بتوان پاسخگوی تمام نیازهای
سازمان بود .در اين حالت ،برای تحلیل بهصورت بیدرنگ و
تصمیمگیری سريع نیاز به در دسترس قرار دادن دادهها
بهصورت بیدرنگ وجود دارد .در استفاده از انبار داده بهعنوان
تنها سیستم مديريت داده ،راهکارهای مختلفی برای ارائه آن
بهصورت بیدرنگ وجود دارد که در بخش کارهای مرتبط به
آن پرداخته شد .در ادامه ،به معرفی يک معماری ترکیبی برای
حل مشکالت هرکدام از دو راهحل فوق خواهیم پرداخت.
اين معماری ،سیستم مديريت داده بیدرنگی است که میتواند
با توجه به نیاز ،قابلیتهای انبار داده و درياچه داده را با هم
ترکیب کرده ،بهصورت بیدرنگ دادههای موردنیاز را در
اختیار تحلیلگران قرار دهد .با توجه به ساختار آن که مشابه
يک آبگیر است ،اين نام برای آن انتخاب شده است.
ايده سیستم پیشنهادی ،جداسازی دادههای درياچه داده و
انبار داده و درعینحال ،جداکردن دادههای جديد از دادههای
قديمی است .در اين ايده ،سربار همزمانی بارگذاری دادهها و
پاسخگويی به درخواست از بین میرود که منجربه بیدرنگی
میشود .در ادامه ،نحوه ذخیرهسازی و پردازش پرسوجو در
آبگیر داده ،بیان است.
 -1-4ذخیرهسازی در آبگیر داده
همانطور که در شکل ( )10مشاهده میشود ،ابتدا دادهها از
منابع داده استخراج میشوند (فلش  .)1منابع داده ،شامل
اجزای شبکه ،GPS ،سیستمهای موجود در سازمان يا ساير
ابزارهای تولید داده هستند .اين دادهها بهصورت ساختيافته،

.Extraction, Transform, Load
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نیمهساختيافته ،ناساختيافته ،جريانی و  NoSQLهستند.
اين تنوع در دادهها موجب استفاده از ابزارهای اکتساب داده

متنوعی در برنامه میشود .در شکل ( )10چند نمونه از اين
ابزارها مشاهده میشود.

جدول  .5مقايسه انبار داده و درياچه داده
معیار

انبار داده

دریاچه داده

داده

ساختيافته /پردازششده /دادههای تمیز و تجمیعشده

ساختيافته /نیمهساختيافته /غیرساختيافته ،داده خام

پردازش

طراحی برای نوشتن

طراحی برای خواندن

ذخیرهسازی

برای مقدار حجیم دادهها هزينهبر

طراحیشده برای هزينه پايین ذخیرهسازی

بارکاری

پشتیبانی از کاربران تعاملی بیشتر ،پردازش دستهای دادهها در
حجم باال

قابلیتهای مديريت بارکاری پیشرفته ،پردازش دستهای

چابکی

کند ،پیکربندی ثابت

چابک ،پیکربندی و بازسازی مبتنی برنیاز

پیچیدگی

اتصاالت پیچیده

پردازش پیچیده

امنیت

بلوغ

در حال بلوغ

کاربران

کسبوکار حرفهای

متخصصان داده ،تحلیلگران .کاربران عملیاتی

حجم داده

بزرگ (ترابايت)

بسیار حجیم (پتابايت)

 ،SQLروش جستوجو ،ابزارهای هوش تجاری

 ،NoSQLروش پويش

توسعهپذیری

توسعه عمودی

توسعه افقی

سختافزار

سختافزار يا لوازم مخصوص

سختافزار عادی

نظریه

ACID

BASE

روش
دسترسی

شکل  -10معماری آبگیر داده
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دادههای اکتسابشده ،به بافر جريان ورودی 1تحويل داده
میشوند (فلش .)2پرداختن به چگونگی واکشی دادهها از
منابع ،خارج از محدوده اين مقاله است .روشهای مختلفی
برای اين کار در مقاله ژو و همکاران [ ،]15شرکت
اوراکل ،]37[2آناندان و همکارانش [ ]40و کیا و
همکارانش[ ]41ارائه شده است .فرض ما بر استفاده از راهکار
مناسب با توجه به نیاز و نوع منبع داده است.
پس از استخراج ،دادهها در بافر جريان ورودی ذخیره میشوند.
نرخ موردنظر از يکپارچهسازی دادهها از منبع داده و بافر
جريان ورودی ،قابل پیکربندی است .بافر جريان ورودی
دادهها را بهصورت مینیدستهای 3تقسیمبندی کرده ،حداکثر
اندازه دادهها قبل از ادغام ،برای جلوگیری از سربار در سیستم
بهصورت خودکار راهاندازی میشود.
بافر جريان ورودی میتواند بهگونهای پیکربندی شود که
دادهها را در ديسک و حافظه ذخیره کند .اين ذخیرهسازی به
حجم دادهها و معیارهای ديگر ،همچون نیازمندی ماندگاری
برای دادههای ورودی بستگی دارد .در بافر جريان ورودی اين
امکان ديده شده که با توجه به نوع دادههای ورودی و میزان
انطباق نیاز به آنها ،به انبار داده يا درياچه داده که در
بخشهای قبل مفصالً بحث شد ،انتقال دهد.
همانگونه که گفته شد ،انبار داده پاسخگوی تمام نیازهای
يک سیستم مديريت داده نیست؛ به همین دلیل درياچه داده
به وجود آمد .درواقع ،درياچه داده جايگزينی برای انبار داده
نیست و در برخی نیازها از جمله تراکنشهای مالی که از
نظريه  ACIDپیروی میکنند ،استفاده از انبار داده همچنان
پاسخگوی نیاز است.
برای ذخیرهسازی دادهها در آبگیر داده يک انبار داده و يک
درياچه داده موقت وجود دارد که دادههای جديد بهصورت
موقت در آنها ذخیره میشوند .سپس در بازه زمانی که توسط
مدير داده مشخص میشود ،به انبار داده يا درياچه داده اصلی
منتقل میشوند .اگر نیاز ذخیرهسازی دادهها مطابق با نظريه
( ACIDگزينش  C+Aدر نظريه  )CAPبود ،دادهها بايد به
انبار داده موقت و درغیراينصورت ،يعنی اگر مطابق با
نظريه ( BASEگزينش  C+Pيا  P+Aدر نظريه  )CAPبود ،به
1

).Input Stream Buffer (ISB
.Oracle

2
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درياچه داده انتقال میيابند .همانطور که در شکل ()10
مشاهده میشود ،اگر نیاز به انتقال دادههای جديد به انبار
داده وجود داشت ،بايد ابتدا فاز تغییرشکل بر روی دادههای
ورودی انجام شود .به همین دلیل دادهها از بافر جريان ورودی
به فاز تغییرشکل (فلش )3و سپس به انبار داده موقت منتقل
میشوند .در درياچه داده بهدلیل ذخیرهسازی دادهها به همان
شکل ورودی ،نیازی به اعمال تغییرشکل در دادههای ورودی
به درياچه داده موقت وجود ندارد (فلش)4؛ پس دادهها به
همان شکل به درياچه داده موقت وارد میشوند.
 ETLيک بخش مستقل بوده که مسئول تغییرشکل است .با
توجه به مستقل بودن آن ،فرض میکنیم که میتوان آن را به
روشهای مختلف اجرا کرد .با هدف بهینهسازی اين فرآيند،
بحثهايی از جمله در پژوهش واس و همکارانش [ ]42مطرح
شده است.
دادههای موجود در انبار داده و درياچه داده موقت ،دادههايی
هستند که اخیراً به سیستم وارد شدهاند و دادههای قديمی
در انبار داده و درياچه داده اصلی قرار دارند .دو واحد انبار داده
قديمی و جديد ،مستقل از يکديگر عمل میکنند .همچنین
اين شرايط برای درياچه داده نیز وجود دارد .در مقاله فريرا و
فورتادو [ ]18جداسازی دو انبار داده موقت و اصلی مستقل
که در آنجا با عنوان پويا و ايستا معرفی شدهاند ،برای رسیدن
به بیدرنگی ،انجام شده است .همانگونه که در اين مقاله بیان
شده ،شمای انبار داده موقت ،مشابه انبار داده اصلی است و
دادههايی که در انبار داده موقت ذخیره شدهاند ،ساده بوده،
هیچگونه نمايه يا کار اضافهای برای رسیدن به بیدرنگی بر
روی آنها انجام نمیشود .با توجه به اينکه در اين مقاله،
جداسازی دو واحد انبار داده موقت و انبار داده اصلی شرح
داده شده ،ما عملکرد اين قسمتها را مشابه آن مقاله در نظر
گرفته و از بیان کردن عملکرد آنها صرفنظر میکنیم .در
ادامه ،معماری و عملکرد ساير قسمتها را شرح میدهیم.
-1-1-4دریاچه داده موقت

اين بخش شامل دادههايی است که از نظريه  BASEپیروی
میکنند .اين قسمت شامل دادههای  ،NoSQLجريانی و
گاهی ناساختيافته يا نیمهساختيافته بوده که دارای حجم
.Mini-batch
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زيادی است و با نرخ بااليی به سیستم وارد میشوند .پس برای
اين قسمت بايد حجم و قدرت پردازشی باالتری نسبت به انبار
داده موقت در نظر گرفته شود تا کارايی سیستم دچار افت
نشود .بهتر است اين قسمت بر روی يک سیستم واحد قرار
گیرد ،اما در صورت باالبودن حجم دادهها ،میتوان از سیستم
توزيع شده استفاده کرد.
برای رسیدن به عملکرد باال در پاسخگويی به پرسوجوها ،در
درياچه داده موقت ،از اعمال قوانینی که موجب از دست دادن
زمان شود ،پرهیز کرده ،آنها را به زمان انتقال به درياچه
اصلی موکول میکنیم (فلش.)6

شکل  -11معماری درياچه داده موقت

شکل  -12معماری درياچه داده اصلی

نکتهای که در اين قسمت بايد رعايت کرد ،مشابه بودن
طراحی درياچه داده موقت با اصلی است تا هنگام انتقال،
زمانی برای تغییر طراحی دادهها اختصاص نیابد؛ يعنی اين
قسمت نمونۀ کوچکشدۀ درياچه داده اصلی است .با کاهش
هزينه ذخیرهسازی میتوان دادههای اين قسمت را برای
رسیدن به بیدرنگی در ذخیرهسازی ،بازيابی و تحلیل با توجه
به نیاز بر روی حافظه حالتجامد 1ذخیره کرد .گاهی نیاز است
تحلیل بر روی دادههای جديد صورت پذيرد؛ به اين دلیل بايد
امکان مصورسازی 2در درياچه داده موقت ديده شود .در شکل
( )11معماری درياچه داده موقت مشاهده میشود .در صورت

معماری درياچه داده در شکل ( )12مشاهده میشود .موارد
کمرنگ قبالً در قسمت درياچه داده موقت اعمال شدهاند ،اما

1

2

).Solid-State Drive (SSD
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نیاز ،اين سیستم بر روی سیستم توزيعشده قرار میگیرد و
برای راحتی و سرعت در ارتباط موتور پردازشی بايد در آن در
نظر گرفته شود .مکانیسمهای دسترسی به دادههای
ذخیرهشده نیز بايد تعريف شوند.
برخی از کارهای امنیتی در اين مرحله انجام میشود و ديگر
عملیاتها به زمانی موکول میشود که دادهها به درياچه داده
اصلی منتقل میشوند.
 -2-1-4دریاچه داده اصلی

.Virtualization
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بايد توجه داشت که میزان اعمال آنها به نیازهای سازمان
بستگی دارد .بهعنوانمثال ،با انتقال دادهها از درياچه موقت
به اصلی ،عالوه بر مانیتور و امنیت که در مراحل قبل بر روی
دادهها اعمال شده بود ،قوانین مديريتی از جمله بهینهسازی،
کارايی و قواعد 1اعمال میگردد .البته میزان اعمال امنیت بر
روی دادهها در درياچه داده موقت و اصلی ،به نیازهای سازمان
بستگی دارد.
همانطور که در بخشهای قبل اشاره شد ،حاکمیت داده در
درياچه داده از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است ،پس در
اين معماری ،جزء ديگر درياچه داده اصلی ،حاکمیت داده
است .نگهداری کیفیت داده ،يکی از مهمترين عوامل اين فاز
است و تبعیت از مقررات کیفیت داده 2برای جلوگیری از
تبديل درياچه داده به مرداب ،بايد انجام شود.
دستهبندی دادههای مرتبط منجربه راحتی دسترسی به
دادههای مرتبط و در نتیجه ،افزايش سرعت در پاسخگويی به
پرسوجوها خواهد بود .چرخه مديريت داده و تعريف سیاست
اطالعات 3با توجه به سطح نیاز ،يکی ديگر از کارهای
انجامشده در اين بخش است.
نهايتاً دادهها برای هوش تجاری 4آماده میشوند و میتوان از
آنها بهرهبرداری کرد .پرسوجوها در آبگیر داده ،انواع
مختلفی دارند .در ادامه ،انواع و بهترين راهکار برای پاسخ به
آنها شرح داده میشود.

پرسوجوها با يکديگر ادغام میشوند .برای جلوگیری از
پیچیدگی تصوير در شکل ( )10اين موارد ترسیم نشده است.
در آبگیر داده ،دادههای مالی و دادههايی که از نظريه ACID
پیروی میکنند ،به انبار داده موقت و بعد به انبار داده اصلی
منتقل میشوند .سپس پرسوجوهايی که شامل دادههای مالی
هستند ،به انبار داده اصلی يا موقت اعمال میشوند.
در پاسخ پرسوجوهايی که در آنها به دادههای قديم و جديد
نیاز است ،ادغام پاسخها جای بحث دارد .در يک حالت
پرسوجو:
 نیاز به دادههای قديم و جديد انبار داده موقت و اصلی
دارد (ادغامکننده ساختيافته در شکل .)10
 نیاز به دادههای قديم و جديد درياچه داده موقت و اصلی
دارد (ادغامکننده ناساختيافته در شکل .)10
 نیاز به دادههای قديم و جديد کل سیستمهای
ذخیرهسازی ،انبارهای داده و درياچههای داده ،دارد
(ادغامکننده ترکیبی در شکل .)10
ادغامکننده ترکیبی ،دادهها را با يکديگر ادغام نمیکند.
درواقع ،اين قسمت نشان دادن آمارهای کلی از سیستم است؛
زيرا در انبار داده ،دادههای ساختيافته قرار داشته ،ولی در
درياچه داده ،دادهها ساختيافته نیستند .دو حالت ادغامکننده
ساختيافته و ادغامکننده ناساختيافته در ادامه شرح داده
شده ،يک نمونه از اجرای پرسوجوهايی که در آن ادغامکننده
ترکیبی کاربرد دارد ،بیان میشود.

در آبگیر داده چند نوع مختلف درخواست داده بهسمت
سیستم وارد میشود .با توجه به جداسازی دادههای قديمی و
جديد ،برخی از تحلیلها صرف ًا نیاز به دادههای قديمی داشته،
برخی ديگر به دادههای جديد نیاز دارند .برای پاسخگويی به
هرکدام ،با توجه به اينکه از دادههای انبار داده يا درياچه داده
استفاده میکنند بايد پرسوجو بر روی هرکدام اعمال شود؛
يعنی پرسوجوهای مربوط به دادههای جديد بر روی انبار داده
و درياچه داده موقت ،پرسوجوی دادههای قديمی بر روی
درياچه داده و انبار داده قديمی اعمال میشوند .اگر نیاز به
اجماع پاسخها باشد ،برای دادههای قديمی و جديد پاسخ

 -1-2-4ادغامکننده ساختیافته

دادههای قديمی که حجم بااليی دارند ،در انبار داده اصلی
ذخیره شده که اين قسمت جدا از انبار داده موقت اجرا
میشود .در انبار داده اصلی بهدلیل وجود نمايهها و ديد
اصالحشده ،5سربار چندانی در پردازش پرسوجوها وجود
نخواهد داشت .ادغام انبار داده موقت به انبار داده اصلی از
الگوی بارگذاری آفالين انبار داده سنتی پیروی میکنند .اين
يعنی بازه زمانی آنالين تعريف شده است .نمايهها ممکن است
تنها پس از کامل شدن بارگذاری رها يا بازسازیشده،
بارگذاری کامل و بازسازی ديد اصالحشده انجام شود .پس از

1

4

 -2-4پرسوجو در آبگیر داده

.Provisions
.Data quality regulation adherence
3
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2
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ادغام ،انبار داده موقت خالی و آماده پذيرش مجدد دادهها
میشود .با اين رويکرد ،انبار داده موقت شامل دادههای بهروز
و پاسخگويی آن به پرسوجوها بهصورت بیدرنگ خواهد بود؛
اما در همان زمان در انبار داده اصلی که شامل حجم زيادی
از دادههای قديمی است ،به پرسوجوها پاسخ داده میشود.
همانطور که قبالً گفته شد ،طراحی انبار داده موقت و انبار
داده اصلی با هم مشابهت دارند؛ اگرچه ،انبار داده موقت به
بارگذاری سريع دادههای جديد اختصاص دارد .اين قابلیت با
از بین بردن عواملی به دست میآيد که در انبار داده اصلی
موجب بارگذاری سنگین میشوند.
در انبار داده موقت هیچگونه نمايه و محدوديتی و هیچ نوع
خالصهسازی يا ديد اصالحشدهای وجود ندارد .اين اقدامات
بدون کاهش چشمگیر کارايی میسر است؛ زيرا بهطور منطقی،
حجم دادههای اخیر کوچک است .بنابراين زمان پردازش
چشمگیری هنگام پردازش پرسوجوها زمانی که انبار داده
موقت برای اجرای پرسوجوهای قسمت مربوط به خود به
اشتراک میگذارند ،رخ نمیدهد .بااينحال ،روند پردازش
پرسوجو در انبار داده موقت بدون بازنويسی درخواستها
است؛ زيرا شمای انبار داده موقت مشابه انبار داده اصلی است،
بهجز جمعآوری دادههای محققشده .در اين حالت در انبار
داده موقت ،دادههای اصالحشده توسط ديدهای معمولی
پايگاه داده جايگزين میشوند .در نتیجه ،درخواستهای
مربوط به ديدهای اصالحشده بهسادگی توسط ديدهای
متناظرشده (غیراصالحشده) در انبار داده موقت پاسخ داده
میشوند .با استفاده از اين معماری ،امکان تضمین نرخ ثابت
ادغام دادههای جديد و دادههای قديمی بدون کاهش
چشمگیر هزينه کارايی فراهم میشود.
برای ادغام پاسخهای قديمی و جديد در ادغامکننده
ساختيافته سه حالت وجود دارد:
 ادغام در مکان سوم :در اين حالت پاسخهای پرسوجو از
انبارهای داده قديمی و جديد به مکانی مشخص
انتقاليافته ،با يکديگر ادغام و پاسخ به کاربر ارائه میشود.
 ادغام همراه با انتقال :در اين حالت ،پاسخهای پرسوجو
دادههای جديد به مکان دادههای قديم ،يا بالعکس انتقال
میيابند .بهدلیل کم بودن حجم دادههای جديد نسبت
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به قديمی ،انتقال دادههای جديد به مکان دادههای
قديمی ،دارای کارای بیشتری است.
 ادغام در مکان خاص بدون انتقال :در اين حالت ،يک
پايگاه داده که دارای سرعت بااليی است ،برای ادغام
پاسخها در نظر گرفته میشود.
با توجه به نتايج ارزيابی در تحقیق انجامشده [ ،]18ادغام در
مکان خاص بدون انتقال ،بهترين کارايی را داراست .فقط بايد
توجه کرد که در اين حالت ،بهرهگیری از بانک اطالعاتی که
دادهها را بر روی حافظه اصلی ذخیره میکند ،در افزايش
سرعت پاسخگويی مؤثر است .در ادامه ،نحوه کارکرد ادغام
درياچه داده اصلی و موقت آمده است.
 -2-2-4ادغام کننده ناساختیافته

اين بخش پاسخ پرسوجوهايی را که دادههای آن در درياچه
داده اصلی و موقت هستند ،با يکديگر ادغام کرده ،پاسخ را به
کاربر نشان میدهد .برای اين ادغامکننده نیز سه حالت ممکن
وجود دارد .مشابه بخش قبلی ،دادههای جديد به دلیل حجم
کمتر نسبت به دادههای قديمی به آنجا انتقال پیدا کنند .در
حالت ديگر ،دادههای قديمی و جديد در يک سیستم قرار
بگیرند .اين دو حالت بهدلیل حجم باالی اطالعات در درياچه
داده و سرعت انتقال آنها از منابع داده ،روشهای مناسبی
نیستند؛ پس بهتر است از حالت سوم که در آن يک بانک
اطالعاتی استفاده شود که بر روی حافظه اصلی ،اطالعات را
ذخیره میکند .ساختار موردنظر در شکل ( )13مشاهده
میشود.

شکل  -13ادغام کننده ناساختيافته

در درياچه داده ،چهار نوع بانک اطالعاتی  NoSQLمیتواند
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استفاده شود .اين پايگاههای داده ،شامل کلید-مقدار ،1ستون
گسترده ،2گرافمحور و سندگرا 3هستند [ .]43يک نوع نیز
حالت ترکیبی از اين چهار بانک اطالعاتی است .با توجه به
نوع نیاز ،میتوان از هرکدام از اين بانکهای اطالعاتی استفاده
کرد که پرداختن به اين موضوع در محدوده اين مقاله نیست.
در ادغام پاسخها بايد نوع بانکهای اطالعاتی را در نظر گرفت.
در انتخاب بانکهای اطالعاتی بايد بهترين بانک اطالعاتی را
با توجه به نیازهای سازمان انتخاب کرد تا سیستم بیدرنگ با
مشکل مواجه نشود.
 -4-3ادغامکننده ترکیبی
همانطور که گفته شد ،اين قسمت بیشتر به گزارشگیری
پرداخته ،پاسخها را با يکديگر ادغام نمیکند .اين قسمت
زمانی که نیاز به برقراری ارتباط بین دادههای مالی و دادههای
 Nosqlاست ،کاربرد دارد .بهعنوانمثال ،پرسوجويی
بدينصورت نیاز است« :میانگین درآمد افرادی که در يک
گروه در يک شبکه اجتماعی وجود دارند».
همانطور که گفته شد ،با توجه به تنوع ،حجم و سرعت
دادههايی که در شبکههای اجتماعی منتقل میشوند ،الزام به
استفاده از درياچه داده برای مديريت اين نوع دادهها وجود
دارد .از طرفی دادههای مالی بهدلیل اهمیت باال در پشتیبانی
از نظريه  ACIDدر انبار داده ذخیره میشوند .اين پرسوجو
در سه مرحله پاسخ داده میشود:
 .1واکشی گروههای جديد و قديمی تشکیلشده از درياچه
داده موقت و اصلی و ادغام آنها توسط ادغامکننده
ساختيافته؛
 .2واکشی درآمد هريک از اعضای گروه موردنظر از انبار
داده موقت و اصلی و ادغام پاسخ توسط ادغامکننده
ناساختيافته؛
 .3ارتباط دادن پاسخهای ادغامکنندههای يک و دو و ارائه
پاسخ موردنظر به کاربر.
دلیل واکشی اطالعات از انبار داده و درياچه داده موقت ،امکان
ورود اطالعات مالی کاربر جديد و تشکیل گروه جديد توسط
کاربران است .درواقع ،گاهی اطالعات گروه تشکیلشده در
درياچه موقت بوده ،هنوز به درياچه داده اصلی انتقال پیدا
Key-Value
Wide Column
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نکرده است .اين حالت برای دادههای مالی نیز ممکن است.
 -4-4افزایش بهرهوری استفاده از آبگیر داده
در معماری پیشنهادی ،با توجه به در نظر گرفتن دو سیستم
مديريت داده درياچه و انباره داده و همچنین جداسازی
دادههای موقت از اصلی ،طبیعت ًا امکانات و دانش سختافزاری
و نرمافزاری بیشتری نسبت به قبل نیاز است .درصورتیکه
آبگیر داده و در راستای آن ،انبار داده و درياچه داده اصلی
بهخوبی طراحی شوند ،نگرانی از بابت افزايش حجم دادهها
(عمیق شدن درياچه) و در دسترس بودن آنها کاهش
میيابد .درواقع ،اگر طراحی بهدرستی انجام شود ،هنگام
افزايش حجم دادهها ،سرعت و کارايی با افت چشمگیری
همراه نخواهد بود .برای رسیدن به اين هدف ،طراح آبگیر داده
بايد برای قسمتهای مختلف بهطور مؤثر فراداده تعريف کند.
اين کار منجربه درک تدريجی کاربران از دادههای موجود در
آبگیر داده میشود .طراح آبگیر داده بايد راههای مؤثری برای
ورود اطالعات به آبگیر داده طراحی کند ،بهطوریکه دادهها
همواره حالت تازگی 4خود را حفظ کنند .مسئله ديگر،
دستهبندی موضوعی دادهها است؛ اين کار منجربه واکشی
مؤثر دادهها توسط کاربران جهت تحلیل است .پرداختن به
اين موضوعات ،به محققان بهعنوان کارهای آينده پیشنهاد
میشود.

 -5نتیجهگیری
انبار داده و درياچه داده ،دارای چالشها و ضعفها و قوتهای
مختلفی هستند که در اين مقاله به آنها پرداخته شد .با مقايسه
انبار داده و درياچه داده نتیجهگیری میشود که درياچه داده،
جايگزينی برای انبار داده نیست و انبار داده همچنان کاربردهای
خاص خود را مخصوصاً در دادههای حساس همچون دادههای
مالی دارد .آبگیر داده ،دادههای جديد را با توجه به نوع و نیاز به
آنها در انبار داده يا درياچه داده موقت ذخیره میکند .دادههای
جديد در زمان تعیینشده توسط مدير داده به درياچه داده يا انبار
داده اصلی انتقال میيابند .در مقاله ،معماری ذخیرهسازی انبار
داده و درياچه داده موقت و اصلی بیان شده است .در حاالت
ذخیرهسازی موقت ،دادهها بهگونهای ذخیره میشوند که پاسخ
پرسوجوهای اين قسمت سريع داده شود .درواقع ،روی دادهها
Document Oriented
refreshed

3
4
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.راهکار استفاده از يک بانک اطالعاتی مبتنی بر حافظه اصلی است
 پاسخ دو،ادغامکننده سوم نیز که بیشتر جنبه گزارشگیری دارد
. به کاربر ارائه میدهد،ادغامکننده قبل را با يکديگر ترکیب کرده
 راهکارها و مسائلی جهت بهبود کارايی استفاده از آبگیر،در پايان
.داده بیان شده است
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کمتر عملیاتهايی همچون نمايهگذاری و بهینهسازی انجام
 برای پاسخگويی به پرسوجوها در اين معماری سه.میشود
 در ادغامکننده اول و دوم.ادغامکننده در نظر گرفته شده است
 دادههای انبار داده و درياچه داده موقت و اصلی با،بهترتیب
 بهترين، برای ادغام پاسخها در اين حالت.يکديگر ادغام میشوند
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