بسمه تعالي

دریاچه داده  :معماری جدید برای زیرساخت تحلیل و پردازش اطالعات
در دنیای  ، Big Dataمدتیست که عبارت دریاچه داده به یک اصطالح فراگیر در حوزه معماریهای پیشنهادی برای پردازش
دادهها تبدیل شده است.
دریاچه داده از دید مفهومي ،یک مکان مشترک برای ذخیره انواع داده های یک سازمان به صورت خام و پردازش نشده است.
برخالف انباره های داده که به صورت خاص برای مقاصد تحلیل و گزارش گیری های مدیریتي طراحي مي شوند و شکل داده
های ورودی را به قالب مورد نیاز خود تبدیل و ذخیره مي کنند ،دریاچههای داده ،اطالعات و داده ها را به صورت خام ذخیره مي
کنند تا در آینده ،ابزارهای پردازشي و تحلیل گران ،خود تصمیم بگیرند که چه تبدیلي و چه پردازشي را روی آنها انجام بدهند.
از طرفي ،انباره های داده دارای قالب و ساختار از پیش تعیین شده هستند و این موضوع ،انواع داده های نویني که روزانه در
سازمانه ا تولید مي شود را برای ذخیره به منظور مقاصد تحلیلي به چالش دچار مي کند چون یکسره نیاز به تیمي برای مدیریت و
طراحي ساختار و تبدیل داده ها خواهیم بود .در صورتیکه در دریاچه داده  ،داده ها به همان شکلي که هستند ( مثال داده های خام
شبکه ،حسگرها ،متون استخراج شده از شبکه های اجتماعي و … )  ،ذخیره مي شوند و نیاز مداوم به پاالیش ندارند.
نکته دیگری که در مورد انباره های داده وجود دارد این است که در این سامانه ها ،اطالعات به صورت تجمعي ذخیره مي شوند
مثال فروش ماهیانه و فروش هفتگي یک محصول اما فروش ساعتي یا لحظه ای آن دیگر ذخیره نمي شود و از بین مي رود که
دریاچه داده سازماني  ،این نقیصه را هم با حفظ داده های اصلي ،مرتفع مي سازد.
مارتین فاولر به عنوان یکي از پیشروهای مهندسي نرم افزار و مباحث مدیریت داده در مقاله ای که در زمینه دریاچه داده در
سایت خود منتشر کرده است این تفاوت را به خوبي با شکل زیر نمایش داده است:
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پردازش اطالعات
رابطهای که میان دریاچه داده و سایر دادهها و نرم افزارهای یک سازمان ميتوان پیشنهاد کرد این است که به عنوان یک محیط
جنبي و کامال مجزا از دادههای عملیاتي ،به ذخیره دادهها و اطالعات در قالبهای باز یا بانکهای اطالعاتي  No-SQLبپردازد و
تحلیل گران از روی این داده ها  ،ساختارهای تحلیلي خود را طراحي و اجرا کنند .دریاچه داده هم مثل بسیاری دیگر از فناوری
های حوزه کالن داده تا به بلوغ رسیدن و رفع اشکاالت و نهادینه شدن در سازمانها ،راه درازی را در پیش دارد.
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