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 چکیده

کنند. با این وجود، حجم و ساختار یافته استفاده میتهای ساخسازی دادهها برای مدیریت و یکپارچهه دادهها از انبارسازمان

هد. درد چالش قرار میهای سنتی را مودادهکه توان پردازشی انبارهترین مشکلی است اصلیتولید شده در دنیای امروزی، های داده

 هایمعرفی گزینه یافته مناسب نیستند. در این مقاله بهساختغیرهای یافته برای پردازش دادهتای ساخهای دادهچرا که مدل

ی، داده سنتهای معماری عبارتند از: انبارهیافته پرداختیم. گزینهاختسریافته و غیهای ساختپردازش دادهداده برای معماری انباره

داده مبتنی بر هدوپ  )مبتنی (، انبارهNoSQL ای مبتنی بر) مدل ستاره داده سنتیانباره ،ETLداده سنتی با تغییر در فرایند انباره

ای ژوی خاصی بردهد به دلیل اینکه متدلوشده نشان می همچنین بررسی رویکردهای استفاده غیرنرمال شده(. ر ستاره یا کامالًب

داده سنتی دارند را به کار دانشی که در زمینه طراحی انباره داده، اغلببزرگ وجود ندارد، طراحان انباره هایدادهطراحی انباره

های بزرگ ممکن است های دادهژگیه به ویکنند که با توجای استفاده میای ستارهگیرند. به عبارت دیگر اغلب از مدل دادهمی

 عملکرد مطلوبی مورد تحقق واقع نشود. 

 Hive، هدوپ، NoSQLهای بزرگ، پایگاه داده داده، داده: انبارهکلمات کلیدی
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 مقدمه:  

های مختلف هه گذشته، فناوری اطالعات در بخشدر طول چند د

العات است. استفاده از فناوری اطگرفته  مورد استفاده قرار هاسازمان

های های حجیمی در حوزهها دادهباعث شده است تا در سازمان

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

ها اساسا نمی تواند برای یک این وجود، در اختیار داشتن داده با

از د با استفاده ها باین مزیت محسوب شود. در حقیقت دادهسازما

های تحلیل به اطالعات تبدیل شوند و در نهایت مورد استفاده تکنیک

 تصمیم گیرندگان سازمانی قرار گیرند. 

های فناوری اطالعات، ن بودن سیستمها به دلیل ناهمگدر سازمان

های تولید شده در یک دادهجریان داده وجود ندارد و در حقیقت 

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

کامل است، برای این منظور های ک تحلیل جامع نیاز به داشتن دادهی

ها بوجود آمدند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این دادهانباره

های سازی دادهها برای مدیریت و یکپارچهدادههاست که انبار

با این  ]1،2[ گیرد.استفاده قرار مییافته در یک سازمان مورد ساخت

های تولید شده در دنیای امروزی، اصلی وجود، حجم و ساختار داده

های سنتی را مورد دادهکه توان پردازشی انباره ترین مشکلی است

یافته برای پردازش ای ساختهای دادهکه مدلدهد. چرا چالش قرار می

های دهی، تصویر، ویدئو و داهای متنیافته )دادهساختهای غیرداده

ها دیگر متمرکز نیستند و برای مثال داده ]3[حسگرها( بهینه نیستند.

ها توزیع نیست. بلکه داده 1OLTPسیستم های  ای صرفاًمنابع داده

ی شده هستند و دارای ساختارهای متفاوت هستند و به صورت نمای

 های بزرگ کامالً برای دادهداده مورد نیاز کنند. بنابراین انبارهرشد می

 داده سنتی.متفاوت است از انباره

در این مقاله به بررسی معماری فناوری اطالعات سازمان با ورود 

های بزرگ و اینترنت اشیا می پردازیم. در واقع سوال اصلی این داده

یافته از چه ابزارها و ساختهای غیرتحقیق این است که با ظهور داده

 توان استفاده کرد.ها میدادهبرای طراحی انبارهرویکردهایی 

به معرفی مختصر  2ادامه این مقاله به این صورت است که در بخش 

داده، اینترنت اشیا، هدوپ و های بزرگ، انبارهدادهمفاهیمی نظیر 

NoSQL  اده دانباره های معماریگزینه 3می پردازیم. سپس در بخش

 4شود. در بخش یافته معرفی میساخترهای غیبا درنظر گرفتن داده

 گیری در مورد مقاله می پردازیم.هم به نتیجه

 مفاهیم مورد استفاده در تحقیق 

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

 پردازیم.می

 داده های بزرگ 

ازه به حدی هایی اطالق می شود که از نظر اندداده های بزرگ بهداده

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

به  ها مربوطمشکالت اصلی در کار با این نوع داده و مدیریت نیستند.

گذاری، تحلیل وجو، اشتراکسازی، جستآوری، ذخیرهبرداشت و جمع

 هایهای مورد نیاز در پردازش دادهبیشتر تحلیل .ها استو نمایش آن

یم، توسط دانشمندان در علومی مانند هواشناسی، ژنتیک، عظ

های وجوی اینترنت و تحلیلهای پیچیده فیزیک، جستسازیشبیه

 . [3]گیرداقتصادی مورد استفاده قرار می

 داده:انباره 

ای یک سازمان، به عنوان مخزن داده [5] 2اینمون و همکارانبر طبق 

 داده دارای ویژگیهای زیر است:انباره
 موضوع گرایی 
  بودنیکپارچه 
 غیرفرار بودن 
 متغیر با زمان 

گیری در یک سازمان پیاده سازی می که برای پشتیبانی از تصمیم

 شود.
  

داده تجمیعی از تمامی ه، انبار[6] و همکاران 3کیمبال براساس

ها، دادهان است. مدل داده ای انبارهها در داخل یک سازمدیتامارت

دارد که  مدل چندبعدی است. در مدلسازی بُعدی دو نوع جدول وجود

 عبارتند از جداول حقیقت و جداول بُعد.
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 های بزرگ مطرح است:دادهکه در انبارهموارد و تغییراتی 

 های توزیع شدهقابلیت پردازش داده 

 قابلیت مقیاس پذیری با هزینه کمتر 

 توانایی تحلیل حجم عظیمی از اطالعات 

 ها به صورت به هنگام برای بهبود رسازی دادهپردازش مصو

 یند تصمیم سازیفرآ

 هایی با ساختار متفاوت از منابع داخلی یکپارچه سازی داده

 و بیرونی

  [8, 7]پشتیبانی از بار پردازشی بسیار سنگین 

 

 NoSQL پایگاه داده 

گفته می شود که  داده هایای از پایگاهمجموعهبه  NoSQLعبارت 

از زبان پرس و جوی ساخت یافته استفاده نمی کنند و در پاسخ به 

های ذخیره شده و نیاز به پردازش با بسیار سریع حجم دادهافزایش 

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

 .توصیف شده است NoSQLپایگاه داده 

 

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

 
 

 اشیااینترنت  

ت ستگاه قبال قابلی، بسیاری از سازندگان دپیش از اختراع این عبارت

استفاده از حسگرها های خود با ها را از طریق دستگاهآوری دادهجمع

. برخی از آنها شامل های هوشمند اضافه کرده بودندو کنترل کننده

ها بودند. با این حال، قیمت، آوری دادهافزار جمعی اولیه نرمهانسخه

هی اوقات ها گاهای اولیه و کنترل کنندهحسگرود اندازه و قابلیت محد

 .کردهایی که می توان جمع آوری کرد را محدود میهمفید بودن داد

ها منجر به تحقیق بیشتری برای حسگرتقاضای رو به رشد برای 

. ها شدحسگرمینیاتوری کردن و کاهش قابل توجه قیمت 

 رحسگمینیاتورسازی تا حدی با کاهش شدید انرژی مورد نیاز برای 

 .فراهم شد

حسگرها و کنترل های هوشمند خوشبختانه، پیشرفت دوم با تکثیر 

ها اع جدیدتر نرم افزار مدیریت داده. این پیشرفت به توانایی انورخ داد

های در جریان به دست آید و تجزیه منجر شد تا حجم زیادی از داده

 .و تحلیل شود

ها برای تحلیل دادههای معماری انبارهگزینه 

 یافتهساخت افته و غیریهای ساختداده

 ه اضافه کردندر اینجا می خواهیم بررسی کنیم که اساسا چرا نیاز ب

در معماری اطالعات یک سازمان  NoSQLهای هدوپ و پایگاه داده

وجود دارد. نیاز به بسط و گسترش معماری اطالعات در حقیقت 

 یافتهساختش منابع داده جریانی و نیمهبرخواسته از نیاز به پرداز

ای برای های مبتنی بر پایگاه داده رابطهدادهاست. در واقع انباره

یافته بهینه نمی باشند. به طور کلی می های غیرساختپردازش داده

یافته عبارتند از :ساخت های غیرکه منابع داده توان گفت

 کاربرد ساختار انواع

شامل کلیدها و مقدار یا  جفت کلید مقدار

 از مقادیر مجموعه ای

 

 

 

 

 های بسیار سبکتراکنش

د ای از یک یا چنمجموعه مبتنی بر ستون

جفت کلید مقدار به 

 های دو بعدیعنوان آرایه

 نمایش سوابق

های شبیه پایگاه داده مبتنی بر سند

 مبتنی بر ستون

های ویژگی ذخیره سازی سند و

 عمیق تو در تو

از ساختار درخت با گره  مبتنی بر گراف

 های ارتباطیها و لبه

های اجتماعی مانند فیس شبکه

که در آن هر فرد  ربوک و توئیت

 شود ویک گره در نظر گرفته می

 هایرابطه دوستی بین افراد، یال

 .دهنداین گراف را تشکیل می
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 [3]های اینترنت اشیا ساده از  مولفه: یک معماری  1شکل 
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 های اجتماعیهای تولید شده در رسانهداده 

 های بی سیمهای تولید شده توسط حسگرداده 
  هادر وضعیت فعلی سازمانها دادهههایی که برای طراحی انبارگزینه

 وجود دارد را توصیف می کنیم.

 انباره داده سنتی 

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

های یافته یک سازمان که توسط سیستمهای ساختنگهداری داده

ای مورد استفاده رود. مدل دادهشوند بکار میعملیاتی سازمان تولید می

ای یا دانهعدی )ستارهها مدل چند بُدادهبرای طراحی این نوع از انباره

ها به عنوان منبعی برای انجام گزارشات تحلیلی دادهبرفی( می باشد انباره

 شوند. کاوی در نظر گرفته میو انجام عملیات داده OLAPمانند 

 4ETLسنتی با تغییر در فرایند  دادهانباره 

نوان به ع NoSQLنشان داده شده است که چگونه هدوپ و  3شکل  در 

ها خواهند بود. به دلیل اینکه می توان از دادهبخشی از معماری انباره

 نیز استفاده کرد، در شکل زیر معماری طوری  ETLهدوپ در فرایند 

 

ل شک .ها ابتدا در هدوپ بارگذاری می شوند داده دستکاری شده است که

  است. NoSQLزیر یک شمای ساده از نحوه اضافه کردن هدوپ و 

سواالتی که در این زمینه وجود دارد این است که هنگام انجام عملیات 

OLAP داده منتقل می شوند یا اینکه باید ههای روی هدوپ به انبارداده

از طریق هدوپ صورت  مستقیماً OLAPامکانی فراهم شود تا عملیات 

گیرد. الزم به ذکر است که در این گزینه معماری از ابزارهای هدوپ و 

NoSQL ًبرای مقاصد  صرفاETL سازی شوند و برای پیادهاستفاده می

 گیرند.نمیداده مورد استفاده قرار  مدل انباره

ای مبتنی بر ) مدل ستاره انباره داده سنتی 

NoSQL) 

های بزرگ ، مدل پایگاه دادهاز تحقیقات برای حل مشکل انباره بعضی

ای هی( را با استفاده از پایگاه دادهداده چند بعدی )ستاره ای یا دانه برف

NoSQL  پیاده سازی می کنند. در حقیقت رویکرد سنتی و معروف

شده توسط کیمبال یعنی مدلسازی بُعدی را اتخاذ کرده ولی پیشنهاد 

. این انجام می دهند NoSQLهای زی را با استفاده از پایگاه دادهساپیاده

به منظور بهبود مقیاس  NoSQLهای درحالی است که پایگاه داده

برای .  [9] طراحی شده اند OLTPهای سیستم پذیریپذیری و انعطاف

 NoSQLداده ازی انباره داده مبتنی بر پایگاهسپیاده [10] مثال در مقاله

نبود یک رویکرد  ، به دلیل [11]سندگرا انجام شده است. همچنین در 

ینی در ، قوانNoSQLها بر مبنای مدل دادهسازی انبارهروشن برای پیاده

های مبتنی بر های دادهعدی به مدلداده بُمورد چگونگی تبدیل انباره

NoSQL نند مبتنی بر ستون و مبتنی بر سند ارائه شده است. این ما

 NoSQLبه عنوان یک سیستم  5قوانین با استفاده از سیستم کاساندار

مبتنی  NoSQLبه عنوان یک سیستم  MongoDBمبتنی بر ستون و 

 MongoDBها نشان داد که مقایسه شده است. نتیجه تحقیق آن بر سند

  .[11]تر است مناسب OLAPهای برای پرس وجو

داده مبتنی بر هدوپ  )مبتنی بر ستاره یا انباره 

 غیرنرمال شده( کامالً

ها در عنوان اساسی ترین دارایی سازمان ها بهدادهبه دلیل اینکه انباره

ها به دنبال این هستند تا سازمان. [7] تصمیم گیری محسوب می شود

یافته توسعه های غیر ساختداده کنونی خود را برای پردازش دادهانباره

ترین کاندید به شمار در این میان هدوپ به عنوان اصلی .[13,12]دهند 

-ژوی خاصی برای طراحی انبارهمی رود. با این وجود به دلیل اینکه متدلو
دانشی که  داده، اغلبهدوپ وجود ندارد، طراحان انباره ها مبتنی برداده

 ]3[داده سنتی شمایی از معماری انباره :2شکل 

آن از ابزارهای  ETLداده سنتی که در فرایند انباره:  3شکل 

NoSQL [3] و هدوپ استفاده شده است 
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گیرند. برای مثال، داده سنتی را دارند به کار می در زمینه طراحی انباره

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

Hadoop )[14] . 

حل به عنوان یک راه SQL- on-Hadoop هایهمچنین سیستم

لیست  . داده بزرگ محسوب می شونداستاندارد برای طراحی انباره

 Hiveگسترده است. برای مثال  SQL- on-Hadoopهای سیستم

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

کنیم. به عنوان یک ابزار  تمرکز می Hiveدر ادامه این مقاله روی 

خیلی بزرگ  هایدادهپایگاهعملکرد پرس و جو را در  Hive داده،انباره

بیشتر مورد ‘داده به عنوان انباره Hiveتوزیع شده بهبود می بخشد. 

یریت و پردازش حجم ها به منظور مدتوسط بسیاری از سازمان ’استفاده

توسط فیسبوک برای بهبود قابلیت پرس  Hive ها است.عظیمی از داده

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

Hive های مهمی است که در زیر فهرست شده استدارای ویژگی: 

 را فراهم می کند تا ابزارهایی ETL .را تسهیل کند 

 های با فرمت هایی برای سازگار نمودن دادهدارای مکانیزم

 متفاوت است.

 هایدارای امکاناتی برای انجام پرس وجو از داده HDFS  و

 ای است.سایر منابع داده

 وظایف آن با استفاده از چارچوب MapReduce  اجرا می

 شوند.

Hive  دارای زبانی شبیهSQL  است کهHiveQL  نامیده می شود

ها با استفاده از می سازد تا پرس وجوهایی روی دادهکه کاربران را قادر 

هایی را فراهم انجام دهند. همچنین پالگین SQLدستورات شبیه 

کند برای برنامه نویسان تا دستورات نگاشت و کاهش خودشان را می

ها را در داده همچنین .[19]پیچیده آماده کنندهای برای انجام تحلیل

است(،  HDFSقالب جداول )هر جدولی متناظر با یک دایرکتوری 

)سگمنت هایی از فایل در  6هاها )زیر دایرکتوری ( و باکتپارتیشن

HDFSهمچنینکند. ( سازماندهی می Hive یک زبان پرس  دارای

 . [19]، است نامیده می شود HiveQl که SQLوجوی مبتنی بر 

 داده دو گزینه وجود دارد:سازی انبارهبرای پیاده Hiveبکارگیری  در

 پیاده سازی بر اساس مدل بُعدی 

 ً7غیرنرمال شده پیاده سازی بر اساس مدل جدول کامال 

اده ی انباره دسواالتی که اینجا مطرح است این است که آیا مدلسازی بُعد

تر مناسب است؟ آیا مدل ُبعدی بهینه Hiveداده روی برای طراحی انباره

ینکه چه غیرنرمال است؟ به عبارت دیگر بررسی ا از مدل جداول کامالً

 .[20] مناسب است Hiveداده مبتنی بر مدل داده ای برای انباره

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

مبتنی بر هدوپ دارای عملکرد های دادهه به این شرح است که انبارهمقال

ه با ایسشده در مقغیر نرمال بهتری با اتخاذ رویکرد مدلسازی داده کامالً

ای روی سازی شمای ستارهم امکان پیادهرغای هستند. علیشما ستاره

Hive این رویکرد ممکن است الگوی طراحی کارایی نباشد. در نتیجه ،

 بُعدی مبتنی بر هدوپ، میهای متعدد برای مدلسازی رغم تالشعلی

ای ههای مبتنی بر هدوپ با استفاده از ساختاردادهتوان گفت که انباره

  .[20]ترین گزینه هستندنهغیرنرمال شده بهی های کامالًداده

 نتیجه گیری 

ای مناسب و های یک سازمان، منبع دادهداده به عنوان مخزن دادهانباره

 گیرد. ابزارها ومورد استفاده قرار میبهینه جهت پشتیبانی از تصمیم 

یافته ساخت هایبرای کار با دادهها، دادههای سنتی انبارهای دادهمدل

های دادهها با ا این وجود امروزه سازماناند. بمورد طراحی واقع شده

داده برای های سنتی انبارهجه هستند که مدلیافته مواساختو غیر بزرگ

 دآنها بهینه نیستند. در این مقاله با توجه به تولی مدیریت و پردازش

داده بررسی انباره های مختلف معمارییافته، گزینههای غیرساختداده

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

  های بزرگ مطرح است:دادهانباره دهد که دو موضوع برای ساختمی

و از چه ابزاری  2)داده استفاده شود برای طراحی انبارهینکه چه مدلی ا1)

ن یشیبرای پیاده سازی مدل طراحی شده استفاده شود. در تحقیقات پ

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

ها مورد استفاده دادهسازی انبارهلفی برای پیادههمچنین رویکردهای مخت

-SQL- on هایسیستمقرار گرفته است. بر اساس تحقیقات پیشین 

Hadoop داده بزرگ حل استاندارد برای طراحی انبارهبه عنوان یک راه

 محسوب می شوند.
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