بررسی گزینههای معماری اطالعات سازمانها با ظهور دادههای بزرگ

حسین عباسی مهر ،یوسف پورسلیمان صومعهدل
 1استادیار گروه مهندسی فناوری اطالعات و کامپیوتر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
سازمانها از انباره دادهها برای مدیریت و یکپارچهسازی دادههای ساختیافته استفاده میکنند .با این وجود ،حجم و ساختار
دادههای تولید شده در دنیای امروزی ،اصلیترین مشکلی است که توان پردازشی انبارهدادههای سنتی را مورد چالش قرار میدهد.
چرا که مدلهای دادهای ساختیافته برای پردازش دادههای غیرساختیافته مناسب نیستند .در این مقاله به معرفی گزینههای
معماری انبارهداده برای پردازش دادههای ساختیافته و غیرساختیافته پرداختیم .گزینههای معماری عبارتند از :انبارهداده سنتی،
انبارهداده سنتی با تغییر در فرایند  ،ETLانبارهداده سنتی ( مدل ستارهای مبتنی بر  ،)NoSQLانبارهداده مبتنی بر هدوپ (مبتنی
بر ستاره یا کامالً غیرنرمال شده) .همچنین بررسی رویکردهای استفاده شده نشان میدهد به دلیل اینکه متدلوژوی خاصی برای
طراحی انبارهدادههای بزرگ وجود ندارد ،طراحان انبارهداده ،اغلب دانشی که در زمینه طراحی انبارهداده سنتی دارند را به کار
میگیرند .به عبارت دیگر اغلب از مدل دادهای ستارهای استفاده میکنند که با توجه به ویژگیهای دادههای بزرگ ممکن است
عملکرد مطلوبی مورد تحقق واقع نشود.
کلمات کلیدی :انبارهداده ،دادههای بزرگ ،پایگاه داده  ،NoSQLهدوپHive ،
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ادامه این مقاله به این صورت است که در بخش  2به معرفی مختصر

مقدمه:

مفاهیمی نظیر دادههای بزرگ ،انبارهداده ،اینترنت اشیا ،هدوپ و

در طول چند دهه گذشته ،فناوری اطالعات در بخشهای مختلف

 NoSQLمی پردازیم .سپس در بخش  3گزینههای معماری انبارهداده

سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از فناوری اطالعات

با درنظر گرفتن دادههای غیرساختیافته معرفی میشود .در بخش 4

باعث شده است تا در سازمانها دادههای حجیمی در حوزههای

هم به نتیجهگیری در مورد مقاله می پردازیم.

مختلفی از قبیل تولید ،تدارکات ،بازاریابی ،فروش و غیره تولید شود.

مفاهیم مورد استفاده در تحقیق

با این وجود ،در اختیار داشتن دادهها اساسا نمی تواند برای یک
سازمان مزیت محسوب شود .در حقیقت دادهها باید با استفاده از

در این بخش به معرفی مختصر مفاهیم ذکر شده در طول این مقاله

تکنیکهای تحلیل به اطالعات تبدیل شوند و در نهایت مورد استفاده

میپردازیم.

تصمیم گیرندگان سازمانی قرار گیرند.

داده های بزرگ

در سازمانها به دلیل ناهمگن بودن سیستمهای فناوری اطالعات،
جریان داده وجود ندارد و در حقیقت دادههای تولید شده در یک

دادههای بزرگ به دادههایی اطالق می شود که از نظر اندازه به حدی

سازمان مجزا از هم نگهداری می شوند .با توجه به اینکه برای انجام

بزرگ هستند که با نرم افزارهای متداول در زمان معقولی قابل پردازش

یک تحلیل جامع نیاز به داشتن دادههای کامل است ،برای این منظور

و مدیریت نیستند .مشکالت اصلی در کار با این نوع دادهها مربوط به

انبارهدادهها بوجود آمدند .نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این

برداشت و جمعآوری ،ذخیرهسازی ،جستوجو ،اشتراکگذاری ،تحلیل

است که انبارهدادهها برای مدیریت و یکپارچهسازی دادههای

و نمایش آنها است .بیشتر تحلیلهای مورد نیاز در پردازش دادههای

ساختیافته در یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد [1،2] .با این

عظیم ،توسط دانشمندان در علومی مانند هواشناسی ،ژنتیک،

وجود ،حجم و ساختار دادههای تولید شده در دنیای امروزی ،اصلی

شبیهسازیهای پیچیده فیزیک ،جستوجوی اینترنت و تحلیلهای
اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد[. ]3

ترین مشکلی است که توان پردازشی انبارهدادههای سنتی را مورد
چالش قرار میدهد .چرا که مدلهای دادهای ساختیافته برای پردازش

انبارهداده:

دادههای غیرساختیافته (دادههای متنی ،تصویر ،ویدئو و دادههای

بر طبق اینمون و همکاران [ ]5به عنوان مخزن دادهای یک سازمان،
انبارهداده دارای ویژگیهای زیر است:
 موضوع گرایی
2

حسگرها) بهینه نیستند [3].برای مثال دادهها دیگر متمرکز نیستند و
منابع دادهای صرفاً سیستم های  OLTP1نیست .بلکه دادهها توزیع
شده هستند و دارای ساختارهای متفاوت هستند و به صورت نمایی



رشد میکنند .بنابراین انبارهداده مورد نیاز برای دادههای بزرگ کامالً



متفاوت است از انبارهداده سنتی.

یکپارچه بودن
غیرفرار بودن

 متغیر با زمان
که برای پشتیبانی از تصمیمگیری در یک سازمان پیاده سازی می
شود.

در این مقاله به بررسی معماری فناوری اطالعات سازمان با ورود
دادههای بزرگ و اینترنت اشیا می پردازیم .در واقع سوال اصلی این
تحقیق این است که با ظهور دادههای غیرساختیافته از چه ابزارها و

براساس کیمبال 3و همکاران [ ،]6انبارهداده تجمیعی از تمامی
دیتامارتها در داخل یک سازمان است .مدل داده ای انبارهدادهها،
مدل چندبعدی است .در مدلسازی بُعدی دو نوع جدول وجود دارد که
عبارتند از جداول حقیقت و جداول بُعد.

رویکردهایی برای طراحی انبارهدادهها میتوان استفاده کرد.
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موارد و تغییراتی که در انبارهدادههای بزرگ مطرح است:


قابلیت پردازش دادههای توزیع شده



قابلیت مقیاس پذیری با هزینه کمتر



توانایی تحلیل حجم عظیمی از اطالعات

پیش از اختراع این عبارت ،بسیاری از سازندگان دستگاه قبال قابلیت



پردازش مصورسازی دادهها به صورت به هنگام برای بهبود

جمعآوری دادهها را از طریق دستگاههای خود با استفاده از حسگرها

فرآیند تصمیم سازی

و کنترل کنندههای هوشمند اضافه کرده بودند .برخی از آنها شامل

یکپارچه سازی دادههایی با ساختار متفاوت از منابع داخلی

نسخههای اولیه نرمافزار جمعآوری دادهها بودند .با این حال ،قیمت،

و بیرونی

اندازه و قابلیت محدود حسگرهای اولیه و کنترل کنندهها گاهی اوقات

پشتیبانی از بار پردازشی بسیار سنگین []8, 7

مفید بودن دادههایی که می توان جمع آوری کرد را محدود میکرد.




اینترنت اشیا

تقاضای رو به رشد برای حسگرها منجر به تحقیق بیشتری برای
مینیاتوری کردن و کاهش قابل توجه قیمت حسگرها شد.

پایگاه داده NoSQL

مینیاتورسازی تا حدی با کاهش شدید انرژی مورد نیاز برای حسگر

عبارت  NoSQLبه مجموعهای از پایگاههای داده گفته می شود که

فراهم شد.

از زبان پرس و جوی ساخت یافته استفاده نمی کنند و در پاسخ به
افزایش بسیار سریع حجم دادههای ذخیره شده و نیاز به پردازش با

خوشبختانه ،پیشرفت دوم با تکثیر حسگرها و کنترل های هوشمند

سرعت باال توسعه داده شده اند ]  .,[3،9در جدول  1انواع مختلف

رخ داد .این پیشرفت به توانایی انواع جدیدتر نرم افزار مدیریت دادهها

پایگاه داده  NoSQLتوصیف شده است.

منجر شد تا حجم زیادی از دادههای در جریان به دست آید و تجزیه
و تحلیل شود.

گزینههای معماری انبارهدادهها برای تحلیل

جدول  :1توصیف انواع مختلف پایگاه داده [3،10] NoSQL
انواع

ساختار

کاربرد

دادههای ساختیافته و غیر ساختیافته

جفت کلید مقدار

شامل کلیدها و مقدار یا
مجموعه ای از مقادیر

تراکنشهای بسیار سبک

در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که اساسا چرا نیاز به اضافه کردن

مبتنی بر ستون

مجموعهای از یک یا چند
جفت کلید مقدار به
عنوان آرایههای دو بعدی

نمایش سوابق

مبتنی بر سند

شبیه پایگاه دادههای
مبتنی بر ستون

ذخیره سازی سند و ویژگیهای
عمیق تو در تو

مبتنی بر گراف

از ساختار درخت با گره
ها و لبههای ارتباطی

شبکههای اجتماعی مانند فیس
بوک و توئیتر که در آن هر فرد
یک گره در نظر گرفته میشود و
رابطه دوستی بین افراد ،یالهای
این گراف را تشکیل میدهند.

هدوپ و پایگاه دادههای  NoSQLدر معماری اطالعات یک سازمان
وجود دارد .نیاز به بسط و گسترش معماری اطالعات در حقیقت
برخواسته از نیاز به پردازش منابع داده جریانی و نیمهساختیافته
است .در واقع انبارهدادههای مبتنی بر پایگاه داده رابطهای برای
پردازش دادههای غیرساختیافته بهینه نمی باشند .به طور کلی می
توان گفت که منابع دادههای غیر ساختیافته عبارتند از :
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شکل  : 1یک معماری ساده از مولفههای اینترنت اشیا []3
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دادههای تولید شده در رسانههای اجتماعی



دادههای تولید شده توسط حسگرهای بی سیم

دستکاری شده است که دادهها ابتدا در هدوپ بارگذاری می شوند  .شکل

گزینههایی که برای طراحی انبارهدادهها در وضعیت فعلی سازمانها

زیر یک شمای ساده از نحوه اضافه کردن هدوپ و  NoSQLاست.

وجود دارد را توصیف می کنیم.

سواالتی که در این زمینه وجود دارد این است که هنگام انجام عملیات
 OLAPدادههای روی هدوپ به انبارهداده منتقل می شوند یا اینکه باید

انباره داده سنتی

امکانی فراهم شود تا عملیات  OLAPمستقیماً از طریق هدوپ صورت

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،انباره داده سنتی برای

گیرد .الزم به ذکر است که در این گزینه معماری از ابزارهای هدوپ و
 NoSQLصرفاً برای مقاصد  ETLاستفاده میشوند و برای پیادهسازی
مدل انباره داده مورد استفاده قرار نمیگیرند.

انباره داده سنتی ( مدل ستارهای مبتنی بر
)NoSQL
بعضی از تحقیقات برای حل مشکل انبارهدادههای بزرگ  ،مدل پایگاه
داده چند بعدی (ستاره ای یا دانه برفی) را با استفاده از پایگاه دادههای
 NoSQLپیاده سازی می کنند .در حقیقت رویکرد سنتی و معروف

شکل  :2شمایی از معماری انبارهداده سنتی ][3

پیشنهاد شده توسط کیمبال یعنی مدلسازی بُعدی را اتخاذ کرده ولی

نگهداری دادههای ساختیافته یک سازمان که توسط سیستمهای

پیادهسازی را با استفاده از پایگاه دادههای  NoSQLانجام می دهند .این

عملیاتی سازمان تولید میشوند بکار میرود .مدل دادهای مورد استفاده

درحالی است که پایگاه دادههای  NoSQLبه منظور بهبود مقیاس

برای طراحی این نوع از انبارهدادهها مدل چند بُعدی (ستارهای یا دانه

پذیری و انعطافپذیری سیستمهای  OLTPطراحی شده اند ] .[9برای

برفی) می باشد انبارهدادهها به عنوان منبعی برای انجام گزارشات تحلیلی

مثال در مقاله ] [10پیادهسازی انباره داده مبتنی بر پایگاهداده NoSQL

مانند  OLAPو انجام عملیات دادهکاوی در نظر گرفته میشوند.

سندگرا انجام شده است .همچنین در ] ، [11به دلیل نبود یک رویکرد
روشن برای پیادهسازی انبارهدادهها بر مبنای مدل  ،NoSQLقوانینی در

انبارهداده سنتی با تغییر در فرایند ETL4

مورد چگونگی تبدیل انبارهداده بُعدی به مدلهای دادههای مبتنی بر

در شکل  3نشان داده شده است که چگونه هدوپ و  NoSQLبه عنوان

 NoSQLما نند مبتنی بر ستون و مبتنی بر سند ارائه شده است .این

بخشی از معماری انبارهدادهها خواهند بود .به دلیل اینکه می توان از

قوانین با استفاده از سیستم کاساندار 5به عنوان یک سیستم NoSQL

هدوپ در فرایند  ETLنیز استفاده کرد ،در شکل زیر معماری طوری

مبتنی بر ستون و  MongoDBبه عنوان یک سیستم  NoSQLمبتنی
بر سند مقایسه شده است .نتیجه تحقیق آنها نشان داد که MongoDB

برای پرس وجوهای  OLAPمناسب تر است].[11

انبارهداده مبتنی بر هدوپ (مبتنی بر ستاره یا
کامالً غیرنرمال شده)
به دلیل اینکه انبارهدادهها به عنوان اساسی ترین دارایی سازمانها در
تصمیم گیری محسوب می شود ] .[7سازمانها به دنبال این هستند تا
انبارهداده کنونی خود را برای پردازش دادههای غیر ساختیافته توسعه
دهند ] .[13,12در این میان هدوپ به عنوان اصلیترین کاندید به شمار
می رود .با این وجود به دلیل اینکه متدلوژوی خاصی برای طراحی انباره-

شکل  : 3انبارهداده سنتی که در فرایند  ETLآن از ابزارهای
 NoSQLو هدوپ استفاده شده است ][3

دادهها مبتنی بر هدوپ وجود ندارد ،طراحان انبارهداده ،اغلب دانشی که
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در زمینه طراحی انبارهداده سنتی را دارند به کار می گیرند .برای مثال،

سواالتی که اینجا مطرح است این است که آیا مدلسازی بُعدی انباره داده

پیاده سازی مدل ستاره ای یا دانه برفی روی SQL- on-( Hive

برای طراحی انبارهداده روی  Hiveمناسب است؟ آیا مدل ُبعدی بهینهتر

. [14] )Hadoop

از مدل جداول کامالً غیرنرمال است؟ به عبارت دیگر بررسی اینکه چه
مدل داده ای برای انبارهداده مبتنی بر  Hiveمناسب است ].[20

همچنین سیستمهای  SQL- on-Hadoopبه عنوان یک راهحل

در مقاله ] [20به بررسی این موضوع پرداخته شده است .نتیجه آن

استاندارد برای طراحی انبارهداده بزرگ محسوب می شوند .لیست
سیستمهای  SQL- on-Hadoopگسترده است .برای مثال Hive

مقاله به این شرح است که انبارهدادههای مبتنی بر هدوپ دارای عملکرد

[ Sparksql]17[ ،Impala]16[ ،]15[ Presto ،]14و ]Apache ]18

بهتری با اتخاذ رویکرد مدلسازی داده کامالً غیر نرمالشده در مقایسه با

. drill

شما ستارهای هستند .علیرغم امکان پیادهسازی شمای ستارهای روی

در ادامه این مقاله روی  Hiveتمرکز می کنیم .به عنوان یک ابزار

 ، Hiveاین رویکرد ممکن است الگوی طراحی کارایی نباشد .در نتیجه

انبارهداده Hive ،عملکرد پرس و جو را در پایگاهدادههای خیلی بزرگ

علیرغم تالشهای متعدد برای مدلسازی بُعدی مبتنی بر هدوپ ،می

توزیع شده بهبود می بخشد Hive .به عنوان انبارهداده ‘بیشتر مورد

توان گفت که انبارهدادههای مبتنی بر هدوپ با استفاده از ساختارهای

استفاده’ توسط بسیاری از سازمانها به منظور مدیریت و پردازش حجم

دادههای کامالً غیرنرمال شده بهینهترین گزینه هستند].[20

عظیمی از دادهها است Hive .توسط فیسبوک برای بهبود قابلیت پرس

نتیجه گیری

جوی هدوپ که ناکارآمد بود توسعه داده شده است ].[14

انبارهداده به عنوان مخزن دادههای یک سازمان ،منبع دادهای مناسب و

 Hiveدارای ویژگیهای مهمی است که در زیر فهرست شده است:

بهینه جهت پشتیبانی از تصمیم مورد استفاده قرار میگیرد .ابزارها و



ابزارهایی را فراهم می کند تا  ETLرا تسهیل کند.



مدلهای دادهای سنتی انبارهدادهها ،برای کار با دادههای ساختیافته

دارای مکانیزمهایی برای سازگار نمودن دادههای با فرمت

مورد طراحی واقع شدهاند .با این وجود امروزه سازمانها با دادههای

متفاوت است.

بزرگ و غیرساختیافته مواجه هستند که مدلهای سنتی انبارهداده برای




دارای امکاناتی برای انجام پرس وجو از دادههای  HDFSو

مدیریت و پردازش آنها بهینه نیستند .در این مقاله با توجه به تولید

سایر منابع دادهای است.

دادههای غیرساختیافته ،گزینههای مختلف معماری انبارهداده بررسی

وظایف آن با استفاده از چارچوب  MapReduceاجرا می

شد و ویژگیهای هر کدام از آنها تشریح گردید .نتایج بررسی نشان

شوند.

میدهد که دو موضوع برای ساخت انبارهدادههای بزرگ مطرح است:
(1اینکه چه مدلی برای طراحی انبارهداده استفاده شود  (2و از چه ابزاری

 Hiveدارای زبانی شبیه  SQLاست که  HiveQLنامیده می شود

برای پیاده سازی مدل طراحی شده استفاده شود .در تحقیقات پیشین

که کاربران را قادر می سازد تا پرس وجوهایی روی دادهها با استفاده از

غالبا از مدل داده ای ستارهای برای این منظور استفاده شده است

دستورات شبیه  SQLانجام دهند .همچنین پالگینهایی را فراهم

همچنین رویکردهای مختلفی برای پیادهسازی انبارهدادهها مورد استفاده

میکند برای برنامه نویسان تا دستورات نگاشت و کاهش خودشان را

قرار گرفته است .بر اساس تحقیقات پیشین سیستمهای SQL- on-

برای انجام تحلیلهای پیچیده آماده کنند] .[19همچنین دادهها را در

 Hadoopبه عنوان یک راهحل استاندارد برای طراحی انبارهداده بزرگ

قالب جداول (هر جدولی متناظر با یک دایرکتوری  HDFSاست)،

محسوب می شوند.

پارتیشنها (زیر دایرکتوری ) و باکتها( 6سگمنت هایی از فایل در
 )HDFSسازماندهی میکند .همچنین  Hiveدارای یک زبان پرس
وجوی مبتنی بر  SQLکه  HiveQlنامیده می شود ،است ].[19
در بکارگیری  Hiveبرای پیادهسازی انبارهداده دو گزینه وجود دارد:


پیاده سازی بر اساس مدل بُعدی



پیاده سازی بر اساس مدل جدول کامالً غیرنرمال شده
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