رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ

ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ درک درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد
ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ  Dell EMCدر ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮐﻮری ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ
دل ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی
ﻧﺎﭘﯿﺪا را ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ و دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮی را ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری آنﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻪ ﭼﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪلﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ درک درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺰرگ داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ و ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ دل ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ  2017ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﻮری ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ دل ﺑﻪ ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ وارد
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 ••••1ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲ /ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ ﺧﻮد از اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ /ﺳﺮوﯾﺴﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ

ﻫﻤﭽﻮن  Teradata، SAS، SAPو  Splunkرا ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  Hortonworks، Cloudera، Databricksو  Apache Flinkﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ /ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ
دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎده را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،اول آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ /ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺳﺎدهﺗﺮی اﺳﺖ و دوم آﻧﮑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن دردﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﻨﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واردﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﺮوف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺰرگ داده ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ
دارﻧﺪ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ارزﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر را
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ارزﺷﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ
 ••••2دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه /دﺳﺘﻪای
ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه /دﺳﺘﻪای از ﺳﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اوراﮐﻞ ،ﻫﺎدوپ ،ﻣﭗ ردﯾﻮس و آﭘﺎﭼﯽ اﺳﭙﺎرک
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از دادهﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دادهﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ داده ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Kafka Apache، Splunkو  Flinkدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادهﻫﺎی
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﻮع و وﺳﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دوآﭘﺲ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ؛ ﻓﺮدای ﺑﺰرگﺗﺮ

 ••••3ﮐﺎﭘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻻﻣﺒﺪا
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﻻﻣﺒﺪا اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری دادهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از دادهﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از
دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ واردﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﻻﯾﻪ  batchو  speedﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ  (1ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺪل ﻓﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢزﻣﺎن دو ﻧﻮع ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ «.ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﭘﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺣﻔﻆ

اﻋﺘﺒﺎر دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﭘﺮدازش ﺑﯽدرﻧﮓ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(2ﻫﻤﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ورودی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
اداﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ -1
ﻣﻌﻤﺎری
ﻻﻣﺒﺪا

ﺷﮑﻞ -2
ﻣﻌﻤﺎری
ﮐﺎﭘﺎ

ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﻻﻣﺒﺪا اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری دادهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 ••••4ﮐﻼود ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻼود ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻼودﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ ،اﻧﻄﺒﺎق و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 ••••5ﻣﺠﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻨﺎوری
ﻣﺠﺎزیﺳﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻓﻨﺎوری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ
ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
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ﺗﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی دادهای
ﺑﺎ  10ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

 DAS ••••6در ﻣﻘﺎﺑﻞ NAS
ﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ) DASﺳﺮﻧﺎم  (Direct-Attached Storageﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮور
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻫﺎدوپ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﻬﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ) NASﺳﺮﻧﺎم
 (Network-Attached Storageﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ«.
اﮔﺮ از  DASاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  DASﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ  NASﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
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