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 بسمه تعالي

 

 (NoSQL) یاررابطهیغ یبانک اطالعات کیانتخاب  یارهایمع 

 

 مقدمه

 هایکبانمسئولیت  ترینمهم .باشندمي هاسازمانبرجسته و دیرینه در اکثر   دارای جایگاهي ایرابطهاطالعاتي  هایبانک

 هاآناصاا ي  مأموریتئي اساات که هابرنامهو مدیریت داده  سااازیذخیره  زیربنای الزم جهت تأمین  ،ایرابطهاطالعاتي 

 شونديماز ابزارها حمایت  ایگستردهتوسط اکوسیستم   ایرابطهاطالعاتي  هایبانک .است وکارکسببه نیازهای  گویيپاسخ

  .وجود دارد هاآنو نگهداری  سازیپیادهجهت و نیروی انساني ماهر فراواني 

مستقیم و غیرمستقیم آن بر فضای  تأثیرو  شودميانقالب داده یاد  عنوانبهبا توجه به تحوالت شگرف در حوزه داده که از آن 

ساانتي خود  ایرابطهجایگزین دیگری برای زیرساااخت  هایگزینهبه دنبال  هاسااازماناغ ب  ،اقتصااادی هایبنگاهکاری اکثر 

  .را به دو گروه فني و غیرفني تقسیم کرد هاآن توانميمتعددی در پس این تصمیم وجود دارد که  هایانگیزه .باشندمي

شبه  هایيدادهنیاز به مدیریت  مثالعنوانبه ساختیافته و یا  ص هایانگیزهاز  توانميرا  یافتهساختاز نوع غیر میم فني این ت

باالی مالکیت  توانميغیرفني  هایانگیزهاز  .ت قي کرد بانک اطالعاتي و همچنین چاالکي و یا  افزارسااا تو  افزارنرمبه هزینه 

شاره کرد سازیپیادهسرعت در   هایشرو کارگیریبهدر تالش برای تطبیق خود با نیازهای بازار به دنبال  وکارکسب هایبنگاه .ا

محصول و یا خدمات جدید به بازار را نیز کاهش  ارائهزمان  ،هاهزینهند ضمن مدیریت صحیح تا بتوان باشندمي سازیپیادهچاالک 

  .دهند

رای ب وکارکسب هایبنگاهبسیاری از  ،اینکهم .تح ی ي وجود دارد هایبرنامهعم یاتي و  هایبرنامهفوق در خصوص  هایانگیزه

عم یاتي آنالین با یک  هایبرنامهو به دنبال ایجاد  باشاااندمي هدوپایجاد و مدیریت محیط کاری تح ی ي خود در حال گذار به 

و جایگزیني  NoSQL . انت اب یک بانک اطالعاتيباشندمي NoSQL موسوم به ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانککالس جدید از 

سب با ایرابطهاحتمالي آن با یک بانک اطالعاتي  ست که این   به دلیل عدم همسویي منا نیازهای موجود یکي از اتفاقات مهمي ا

به برخي از  1در شااکل  .ع ل م ت في را ذکر کرد توانميبرای این اتفاق  .در حال وقوع اساات هاسااازمانروزها در بساایاری از 

  .اشاره شده استاین دالیل  ترینمهم

 

 
 ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانک: ع ل توجه به  1شکل 
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سه با  NoSQL اطالعاتي هایبانک ستفاده از   دارای نقاط مثبت متعددی نظیر طرفازیک ایرابطهاطالعاتي  هایبانکدر مقای ا

 هایکباندر اکثر  ،و از طرف دیگر باشاااندميباالتر و عم کرد بهتر  پذیریمقیاس ،بیشاااتر پذیریانعطافیک مدل داده با قدرت 

فونداسیون  عنوانبه هاآناز  توانميکه  و سازگاری قوی ثانویه هایایندکس ،رسا وجوپرسمواردی نظیر زبان  NoSQL اطالعاتي

 شده اند. رنگکم ،ذکر کرد ایرابطهاطالعاتي  هایبانکاساسي و جاذبه اص ي 

گسااترده   با یک بارمعنایي گرددمياسااتفاده  ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکتمامي   در خصااوص NoSQL از واژه معموالً

 هایبانکمعیار ک یدی برای انت اب این نوع  پنجدر ادامه به بررساااي  .را تحت پوشاااش این واژه قرار دارد هاآنبتوان تمامي   تا

به نیاز  توانميچگونه  کهایناطالعاتي خواهیم پرداخت و  بانک اطالعاتي وکارکساااببا توجه  را انت اب   NoSQL خود یک 

 .نشان داده شده است  پنج معیار فوق ،2در شکل   .کرد

 

 
 NoSQL: معیارهای ارزیابي یک بانک اطالعاتي  2شکل 

 

 معیار اول : مدل داده 

امروزه شااااهد  کهاینبا  .مدل داده اسااات ،ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانکبا  ایرابطهاطالعاتي  هایبانک هایتفاوتیکي از 

را به سه گروه عمده تقسیم  هاآن ،کردن از برخي جزئیات نظرصرفبا  توانميولي  هستیم ایرابطهبانک اطالعاتي غیر هادهوجود 

 .Wide Column و Key-Value هااااایماااادل ،Graph Model، Document Model کاااارد:

 

  Document  مدل

 ،document اطالعاتي هایبانک ،کنندميذخیره  هایيسااتونداده را در سااطرها و  ایرابطهاطالعاتي  هایبانک کهدرحالي

 شاادهبرگرفته) JSON از ساااختاری شاابیه معموالًاین مسااتندات  .کنندمياز مسااتندات ذخیره  ایمجموعهداده را در قالب 

گان  شاااادهشااانااختاهکاه یاک قاالاب  کننادمي( اساااتفااده  JavaScript Object Notation از برای پیااده کنناد

شاااي گرا  نویسااايبرنامهکه به  نمایندمي ارائهداده را  ساااازیمدلیک روش شاااهودی و طبیعي برای  Documents .اسااات

مقدار  د شامل یکتوانميهر فی د نیز  .شامل یک و یا چندین فی د باشد  دتوانميهر سند یک شي است که  .است نزدیک بسیار
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باشد. در مقابل توزیع یک رکورد بین چندین ستون و جداول متصل شده  ارائهباینری و یا  ،تاریخ ،با یک نوع ب صوص نظیر رشته

 .گردندميبا هم و در یک ساااند ذخیره  معموالًبه یکدیگر از طریق ک یدهای خارجي، در این مدل هر رکورد و داده مرتبط با آن 

چندین  هایتراکنشو پیچیدگي  JSON این کار باعث سادگي در دستیابي به داده و در مواردی عدم ضرورت استفاده از عم یات

  .گرددميرکوردی 

 د شامل فی دهای م ت فيتوانميهر سند   ،دیگرعبارتبهد پویا باشد. توانمي، توصیف الگو document در یک بانک اطالعاتي

شد صاًد توانمي پذیریانعطاف نیا .با صو شد سازیمدلبرای  خ ساختیافته و پ ي مورفیک مفید با در  وانتميهمچنین  .داده غیر

. document نمونه اضافه کردن یک فی د جدید درون عنوانبهتغییراتي را در مدل داده اعمال نمود.  سادگيبه سازیپیادهحین 

 .دهندمياختیار پیاده کنندگان قرار   را در query امکانات قدرتمندی جهت   document اطالعاتي هایبانک ،عالوه بر این

با  توانميرا  query . یککردندمياساااتفاده  ایرابطهاطالعاتي  هایبانکامکاناتي که پیاده کنندگان مشاااابه آن را در رابطه با 

  .کار با داده بکارگرفت منظوربهترکیب هر تعداد فی د 

ستند و  منظورههمه document اطالعاتي هایبانک:  کاربرد  ستردهدر ابعاد  هاآناز  توانميه ستفاده کرد ایگ انعطاف  .ا

موارد جذابیت  ازجم هطبیعي پیشرفته  هایزباننگاشت مدل داده به اشیاء در  ،بر روی هر فی د  query قاب یت اجرای ،مدل داده

   .است ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکو استفاده گسترده از این نوع 

 . باشندمي  document اطالعاتي هایبانکمتداول از  دو نمونه CouchDB و MongoDB اطالعاتي هایبانک:  مثال 

 

  مدل گراف

ساختار گراف به همراه  هایبانک ص ت( و edges) هالبه ،( nodes ) هاگرهاطالعاتي گراف از  ستفاده   داده ارائهبرای  هاخ ا

ه نظر ب گونهاینممکن است  کهاینبا  .گرددمي سازیمدلاز ارتباطات بین عناصر خاص  ایشبکه عنوانبه  داده ،درواقع. نمایندمي

بسیار مفید و راهگشا   query ولي استفاده از این مدل برای یک نوع خاص ،باشد برزمانآید که یادگیری و شناخت مدل گراف 

  .داده و حرکت بین روابط موجود است سازیمدلتسهیل در  ،ایرابطهاطالعاتي  هایبانکجاذبه این نوع  ترینمهمخواهد بود. 

 

ست ترینمهماطالعاتي گراف در مواردی که پیمایش ارتباطات  هایبانک:  کاربرد سیار مفید  ،هدف یک برنامه ا شميب  .ندبا

عاتي اطال هایبانکاز کاربرد این نوع  هایينمونه تأمینشابکه و زنجیره  هایتوپولوژی ،اجتماعي هایشابکهمسایریابي اتصااالت 

  است. ایرابطهغیر

ثال    .بااشااانادمياطالعااتي گراف  هاایبااناکدو نموناه متاداول از  Neo4j و Giraph  اطالعااتي هاایبااناک:  م

 

 Wide Column و Key-Value   هایمدل

بانک اطالعاتي غیر ترینابتدایيمقدار  –ک ید  ،از منظر یک مدل داده  هایبانک گونهاینهر آیتم در  .اسااات ایرابطهنوع 

م کامل برای سیست طوربه ،این مقدار یا ارزش .گرددميیک نام خص ت و یا ک ید به همراه مقدار مربوطه ذخیره  عنوانبهاطالعاتي 

داده پ ي مورفیک و غیرساااختیافته و عدم  ارائهمدل فوق برای  .کرد وجوپرساز طریق ک ید  صاارفاً توانميداده را  .مبهم اساات

 .استمقدار مفید  -بر روی زوج ک ید  هاتوصیفاز  ایمجموعهبر روی  تأکید
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توزیعي برای ذخیره داده اساتفاده  چندبعدیاز یک نگاشات  column family  و یا Wide column اطالعاتي هایبانک

  دسااتیابي به گروهي از منظوربه .م ت في باشااد که با رکورد دیگر متفاوت باشااد هایسااتوند دارای توانميهر رکورد  .نمایندمي

ستون توزیع کرد هاستون توانميکرد و یا  بندیگروهرا  هاستون توانمي هاستون ساس ک ید به .را بین چندین گروه   داده بر ا

  ازای هر گروه ستون بازیابي خواهد شد.

ساس  هایبانک: این نوع  کاربرد  ست صرفاًاطالعاتي در مواردی که هدف بازیابي داده بر ا شندميمفید  ،یک ک ید ا قطه ن .با

   .دستیابي به الگوهای داده است منظوربه هاآن پذیریمقیاساطالعاتي عم کرد و قاب یت  هایبانک گونهاینقوت 

دو نمونه  Cassandra و Hbase و Key value اطالعاتي هایبانکدو نمونه از  Redis و Riak اطالعاتي هایبانک:  مثال

  .باشندمي Wide Column  اطالعاتي هایبانکاز 

 

 معیار اول : مدل داده بندیجمع

  باشندميداده اشاره شده دارای انعطاف توصیفي مناسبي  هایمدلتمامي.  

  مدل Key-value و Wide-column  بازیابي از طریق  صاارفاًکه هدف  باشااندميمناسااب  هایيساایسااتمبرای

 .اولیه است  ک ید

 مدل Documnet کاربرد را دارد  ترینوسیع. 

  مدل وریبهره Documnet  سایر سه با  شیاء در  هامدلدر مقای ستقیم به ا شت م سيبرنامه هایزبانبه دلیل نگا  نوی

 .است تربیششي گرا پیشرفته 

  مدل Wide Column  به داده را نساابت به مدل ترجزئيامکان دسااتیابي key value  ولي دارای  نمایدميفراهم

 .است documnet  انعطاف کمتری نسبت به مدل

 

 query معیار دوم : مدل 

ست query هر برنامه دارای م زومات ساده  ،در برخي موارد .م تص به خود ا ست دارای یک مدل  شیم   وجوپرسممکن ا با

شند صرفاً سازدميرا قادر  هابرنامهکه  شته با ستیابي دا ستی ،هابرنامهبرای اکثر  .از طریق یک ک ید اولیه به رکوردها د ابي به د

اگر در یک برنامه داده مشاااتریان  مثالً .محتویات هر رکورد اطالعاتي از طریق چندین مقدار ک ید بسااایار حائز اهمیت اسااات

 ،مشتری کد پستي ،کد مشتری)وردهای اطالعاتي مشتریان بر اساس فی دهای اطالعاتي م ت ف دستیابي به رک ،باشد شدهذخیره

شتری شتری و ،محل اقامت م صیت حقیقي و یا حقوقي م شان  مؤثرقدرت انعطاف برنامه در بازیابي  ،(...ش  شتریان را ن داده م

 .دهدمي

  برای .اساات  و یا چندین فی د اطالعاتي  بهنگام سااازی رکودها و تغییر یک ،هابرنامهمرسااوم در اغ ب  هایفعالیتیکي از 

سخ ستمياطالعاتي  هایبانک ،به این نوع نیازها گویيپا شند وجوپرسقادر به  بای اطالعاتي  هایبانک .از طریق ایندکس ثانویه با

  .باشندميیک گزینه مناسب در این زمینه   document ایرابطهغیر
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  Document  مدل

برخي محصاااوالت  .نمایندمي ارائهبر روی هر فی دی درون ساااند را  وجوپرس  قاب یت Documnet اطالعاتي هایبانک 

 ،مکاني هایایندکس ،متني هایایندکس .باشااندميایندکسااینگ  هایگزینهقدرتمند از  ایمجموعهدارای  ،MongoDB نظیر

 .باشااندميدر این زمینه  هایينمونه فردمنحصااربه هایایندکس ،TTLL هایایندکس ،ایندکس پراکنده ،ترکیبي هایایندکس

  .نمایندميقاب یت تح یل داده در محل را فراهم  Document ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکبرخي از  ،عالوه بر این

 

  مدل گراف

 ارتباطات ساده تا هاآنتا بتوان به کمک  باشندمي وجوپرسقدرتمند  هایمدلدارای  ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانکاین نوع 

صوص داده  سي و به نتایج م ت في در خ ستپیچیده را برر طالعاتي ا هایبانکمبتني بر ارتباطات در این نوع  هایتح یل .یافتد

   .شودمياستفاده  منظورههمهعم یاتي  هایبرنامهبرای  ندرتبهاطالعاتي گراف  هایبانک از .بسیار کارآمد است ایرابطهغیر

 

 Wide Column و Key-Value   هایمدل

بر اساس یک و یا مجموعه محدودی از   صرفاًقاب یت ارزیابي و بهنگام سازی داده را   ،ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکاین نوع 

م تص به خود را ایجاد و  هایایندکسکاربران الزم اسات  ،بر اسااس ساایر مقادیر وجوپرسبرای  .نمایندمي ارائهک یدهای اولیه 

برای بهنگام سااازی در این نوع  .نمایندميثانویه حمایت محدودی  هایایندکسبرخي محصااوالت این گروه از  .نگهداری نمایند

. در این نوع (بهنگام سازی ایندکس ،بهنگام سازی آن ،یافتن رکورد) باشدنیاز  round trips ممکن است به چندین ،هاسیستم

 نظرصرف) گرددميشده باشد که تمامي رکورد بازنویسي کامل  سازیپیاده ایگونهبهممکن است فرآیند بهنگام سازی  هاسیستم

  .(باشد تغییریافتهیک فی د مقدارش تغییر کرده باشد و یا تمامي رکورد  کهایناز 

 query معیار دوم : مدل بندیجمع

 داده است مؤثر وجوپرسدر  هاآنتوانمندی  ،ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانکتفاوت بین  ترینبزرگ. 

  اطالعاتي هایبانک Document،  باعث شده   همین موضوع .باشندميداده  وجوپرسدارای امکانات قدرتمندی برای

ي و عم یات هایبرنامهمتنوع و گسااترده از نیاز  ایمجموعهبتوانند به  ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانک گونهایناساات که 

 .پاسخ دهند خوبيبهتح ی ي 

  هایبانک کهاینبا توجه به Key value و Wide column  از طریق یک ک ید  صاارفاًامکان دسااتیابي به داده را

و اگر قرار باشد  باشندمي وجوپرسولي دارای قدرت محدودی در ایجاد  استزیاد  هاآنسرعت  ،نمایندميفراهم   اولیه

 .را دست وش تحوالت اساسي کرد هزینه بیشتری به سیستم تحمیل خواهد شد هاآنکه توان ذاتي 

یک فرآیند حیاتي اسااات که  هاساااازمانفناوری مهمي چون بانک اطالعاتي برای اکثر  همآنانت اب یک فناوری و بنابراین، 

ستيبه بایستمي صین مربوطه دنبال گردد. به دالیل متعددی که  در ص سان و مت  شنا ا در دو ر هاآن توانميتدوین و توسط کار

سمت  سیم کرد گرایش به  سوم به ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانکگروه فني و غیرفني تق شده   بیش از NoSQL مو شته  گذ

 .تشااریح گردید ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکبا  هاآنتفاوت  ،ایرابطهاطالعاتي  هایبانکاساات. در این ب ش ضاامن اشاااره به 

 .باشديمو مبتني بر معیارهای ع  درستيبه بایستمي هاآنبا توجه به تنوع وسیع  ایرابطهفرآیند انت اب یک بانک اطالعاتي غیر
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بانک اطالعاتي معیار مهم مدل داده و   دو  به ،NoSQL در این مط ب ضااامن معرفي پنج معیار ک یدی برای انت اب یک 

 .به بررسي سایر معیارها خواهیم پرداخت بعدیدر ب ش  .اشاره گردید query مدل

ست وش تغییر و تحوالت  هایبانکفناوری   شته تاکنون د ستردهاطالعاتي از گذ ست که  ایگ صل تمامي توانميشده ا  ماح

سل م ت ف  سه ن سل اول که به دوران  کرد. بندیگروهاین تحوالت را در  شاره دارد ایرابطهاطالعاتی  هایبانکقبل از  ن با  ،ا

 Index Sequential از شادهبرگرفته) ISAM .آغاز گردید  آن دوران وکارکسابدر دنیای   ظهور کامپیوتر و اساتفاده از آن

Access Method) شابه و سینگ م شاطالعاتي الکترونیکي را به دنبال  هایبانکاولین  نمایيقدرت ،ساختارهای ایندک ت. دا

ی مدیریت بانک اطالعاتي هاساایسااتمکارها تحت کنترل و ساایطره برنامه بود چراکه در عمل ما شاااهد اسااتفاده از   تمامي

(DBMS  در این نساال از )یاد  ایرابطهاطالعاتی  هایبانک در نساال دوم که از آن با نام عصاار .اطالعاتي نبودیم هایبانک

سط تولیدکنندگان مطرح جهاني  ایرابطهاطالعاتي  هایبانکاز  ایمجموعه  شودمي سترده تو   .یدگرد ارائهبا امکانات متنوع و گ

 ارائهه تمرکز بر نحو ،اطالعاتي هایبانکاطالعاتي ایجاد یک فونداسیون قوی برای مدیریت  هایبانکویژگي این نسل از  ترینمهم

صر  نساال سااوم که از آن با نام .و مدل تراکنشااي بود  ایرابطهتبعیت از تئوری  ،سااازیذخیرهداده به کاربر در مقابل شاایوه   ع

متولد گردید.  NoSQL اطالعاتي موسوم به هایبانکخانواده جدید و بزرگي از  ،شودميیاد  ایرابطهاطالعاتی غیر  هایبانک

در  که الزم بود ایپیشاارفته هایبرنامهپاساا ي بود به نیاز روزافزون به   ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانک گونهاینظهور انفجاری 

سترسو خدمات خود را در اختیار م اطبان قرار دهند و  هاسرویسابعاد جهاني  ستمر  در د یک جنبه حیاتي برای  هاآنبودن م

  .دهدمياطالعاتي را نشان  هایبانکتحوالت سه انقالب بزرگ در حوزه فناوری  ترینمهم ،3شکل  .است وکارکسب

 

  
 اطالعاتي هایبانک: تحوالت مهم فناوری  3شکل 

 

شت بیش از  سترده 21پس از گذ سیار گ ستفاده از کامپیوتر در ابعاد ب سیعي از  ،سال ا اطالعاتي قدرتمند و  هایبانکمجموعه و

صه وجود  شتهپیچیده قدم به عر سیستم بانک اطالعاتي از یک معماری  تقریباً ،1781در  ایرابطهپس از تعریف مدل  .اندگذا هر 
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 ,Atomic, Consistent از چهار واژه شاادهبرگرفته  ) ACID هایتراکنش ،ایرابطهکه مدل  کردميمشااترک اسااتفاده 

Isolated, Durable ) و زبان SQL   شاهد یک تحول بزرگ   2116در اواسط سال  .دادندميسه ستون اص ي آن را تشکیل

ضه  نواده به این خا .سنتي نبودند ایرابطهپایبند به مدل  هاآناز  یکهیچبودیم که   اطالعاتي هایبانکی جدید هاسیستمدر عر

  .شودميگفته  NoSQL ،ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکبزرگ 

 

  معیار سوم : مدل سازگاری 

 پذیریمقیاسبودن و  در دسااترسچندین نساا ه از داده را برای اهدافي نظیر  معموالً ایرابطهاطالعاتي غیر  هایبانکاکثر 

 هانساا همتفاوتي در خصااوص سااازگاری داده بین  هایتضاامیناطالعاتي قادر به اعمال  هایبانکنوع  نیا .نمایندمينگهداری 

پس  ،در یک سیستم سازگار .گردندميسازگار و یا در نهایت سازگار تقسیم   به دو گروه ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانک. باشندمي

سط برنامه  تغییر نظیر هرگونهاز اعمال  سط  ،درج یک رکورد جدید و یا ویرایش یک رکورد تو ص ه تو صل آن تغییرات بالفا ماح

ستورات  ست رؤیتقابلبعدی  وجوپرسد سازگار در .ا سیستم در نهایت  ص ه در نقطه دوم  ،یک  اعمال تغییرات در یک نقطه بالفا

شوند رؤیتقابل شد که در نهایت این تغییرات در نقطه دوم نیز دیده  ضمین داده خواهد  در  ،مثالعنوانبه .ن واهد بود ولي این ت

تمامي  اثر آن در ،با تغییر سطح موجودی یک کاال در انبار زمانهم کندميیک سیستم انبار که از یک مدل سازگاری قوی تبعیت 

دقیق از وضعیت موجودی یک کاالی ب صوص در  طوربه توانميبعدی در سیستم دیده خواهد شد و در هر لحظه  وجوهایپرس

حتمال وجود خواهد داشت که درخواست همواره این ا ،باشندميکه تابع مدل درنهایت سازگار  هایيسیستم در .انبار آگاهي یافت

با پاس ي غیردقیق مواجه شود ولي این پاسخ در نهایت  ، و در یک مقطع زماني ب صوص وجوپرسسطح موجودی انبار برای یک 

 متفاوت خواهد بود ،نمایندميی در نهایت سازگار استفاده هاسیستمي که از هایبرنامهبه همین دلیل است کد  .دقیق خواهد شد

ستان  شد که پس از خروج یک کاال از انبار اینجابه  صرفاًو دا  ،میزان موجودی آن را خوانده و با کاهش یک واحد ،ختم ن واهد 

اسااتفاده خواهد شااد که با صااراحت میزان موجودی را تعیین  Query idempotence در چنین مواردی از .آن را بهنگام کرد

  .خواهد کرد

 

 معیار سوم : سازگاری داده بندیجمع

 حفظ گردد هادهباثبات باشند و سازگاری بین دا هاسیستمپیاده ساز این انتظار را دارند که  هایتیمو  هابرنامه . 

 قرار  پذیریدسااترسدر در حوزه سااازگاری و  هابرنامهمتفاوتي را پیش روی  هایگزینه ،م ت ف سااازگاری هایمدل

 .دهندمي

  ولي عم یات بهنگام سازی و حذف دارای  باشندميی در نهایت سازگار دارای مزایایي در خصوص درج داده هاسیستم

 خاص خود است. هایپیچیدگي

 

  (API) نویسیبرنامههای معیار چهارم : اینترفیس 

سيبرنامههای اینترفیس ستم نوی صي ن ایرابطهی غیرهاسی ستاندارد خا شندميتابع ا ستم امکانات و  با سی  هاییتقاب و هر 

جاد و ایهزینهزمان و   مسااتقیم بر روی تأثیردارای  API . سااطح ب و دهدميم تص به خود را در اختیار تیم پیاده ساااز قرار 
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اطالعاتي  هایبانکدرایورهای م تص آن زبان جهت کار با  نویساايبرنامهبرای هر زبان  .نگهداری برنامه و بانک اطالعاتي اساات

ست  ایرابطهغیر شده ا ستتا با توجه به   (ایرابطهبا توجه به رویکرد بانک اطالعاتي غیر)طراحي  ان با بتو شدهتدوین هایسیا

بدیهي اساات کار با این نوع  .شااودميگفته  Idiomatic Drivers اصااطالحاًکار کرد. به این نوع درایورها  هاساارویسداده و 

سيبرنامه هایزباندرایورها از بطن  شنا  خوبيبه هاآنکه پیاده کنندگان با  نوی شندميآ ست ترراحت ،با ستاورتوانميو   ا های د د

از این   MongoDB نمونه بانک اطالعاتي عنوانبه  .هزینه به دنبال داشته باشد  مثبت و مفیدی را هم از بعد زماني و هم از بعد

 ،Ruby جاوا اسااکریپت، ،php، perl ،پایتون  ،دات نت ،جاوا ،سااي شااارپ  نویساايبرنامهبیش از ده زبان   نوع درایورها در

  .نمایدميحمایت  C و Node.js ،اسکاال

این   نمایند.  را به بانک اطالعاتي اضافه SQL دستیابي مشابه الیهیکتا  اندکردهتالش  ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکبرخي 

بانک اطالعاتي  یادگیری برای آن دساااته از پیاده کنندگاني و مدیران  باعث کاهش منحني  که دارای مهارت الزم  گرددميکار 

شندمي SQL جهت کار با سي توانمندی واقعي  .با س هبرر شروع کار  هایالیهشده این نوع  سازیپیادهی هان ستیابي قبل از  د

امکانات الزم برای عم یات خواندن است و در سایر موارد  ارائهشده هدف  سازیپیادهی هانس هدر بسیاری از  چراکه .الزامي است

اعمال یک مدل  .اسااتفاده کرد (امکانات ذاتي) ایرابطهاز امکانات همراه با بانک اطالعاتي غیر بایسااتمينظیر نوشااتن همچنان 

د عواقب فاجعه باری را در ارتباط با عم کرد و نگهداری برنامه به دنبال توانمي ،ایبطهرابر روی هر نوع بانک اطالعاتي غیر ایرابطه

  .داشته باشد

 

 APIمعیار چهارم :  بندیجمع

  هایقاب یتسطح ب و  و API  متفاوت است ایرابطهدر محصوالت غیر. 

  ایرابطهبانک اطالعاتي غیر MongoDB  درایورهای ارائهبا Idiomatic  ایجاد   در ایهزینهزماني و  جویيصرفهباعث

 .شده است هابرنامهو توسعه 

  یهانس هتمامي SQL  باشندميمعادل ن ،است ایجادشده ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانککه امروزه برای راحتي کار با 

شابهبا دقت این نوع اینترفیس بایستميو  شود SQL های م صل  سي کرد تا این اطمینان حا  تأمینکه قادر به   را برر

  .باشندميو خواسته پیاده کنندگان  هابرنامهنیاز 

  علمی هایانجمنمعیار پنجم : پشتیبانی تجاری و قدرت 

بانک  یک کارگیریبهزماني که یک برنامه با  .اص ي و مهم در یک سازمان است گذاریسرمایهانت اب یک بانک اطالعاتي یک 

م تص به خود  هایریسکو  هاچالشکوچ به یک بانک اطالعاتي دیگر دارای  ، گرددمي سازیپیادهاطالعاتي ب صوص طراحي و 

ست سازمان هاهزینه حالدرعینکه  ا ص ي  هایفناوریبر روی تعداد اندکي از  معموالً هاسازمان .کندميی زیادی را متوجه یک  ا

ضمن ایجاد  هاآنتا با تمرکز بر روی  نمایندمي گذاریسرمایه سبي برای  ،الزم هایمهارتبتوانند  ستر منا ا نیز ر سازییکپارچهب

ستفاده حداکثری از   مم و از فناوری ایسفرهپهن کردن  .ی حرکت کنندتربیش هایپروژهدر  هافناوریفراهم نمایند و در مسیر ا

هدیدات فني و غیرفني متعددی را برای یک سازمان فرصت نیست ب که زمینه ت تنهانهالزم  هایزیرساختو  هامهارتبدون وجود 

در بازار وجود دارد که  هاآنمتعددی از  هایگزینه اینکهم ، ایرابطهی اطالعاتي غیرهاسیستمعمر کوتاه  رغميع  .کندميفراهم 

  .اندکردهسپری  خوبيبهتست را  هایآزمون هاآنتعداد اندکي از 
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لحاظ گردد. یک سازمان این انتظار را دارد  بایستميسالمت سازمان و یا پروژه  ،بانک اطالعاتيرسي و ارزیابي یک برزماندر 

جدیدی به آن  هایویژگيمحصول و خدمات خود بتواند متناسب با نیازها آن را توسعه داده و امکانات و  ارائهکه عالوه بر استمرار 

سازمان حمایتي قوی و  شتن یک  ضافه نماید. دا سازمان را مطمئن نماید که در توانمي باتجربها صول و یا خدمات  ارائهد یک  مح

  ن واهد شد. يمشکالتخود دچار وقفه و یا 

اطالعاتي این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که در طول  هایبانک خصااوصاااًع مي قوی در کنار یک فناوری  هایانجمنوجود 

صورت بروز  سیر تنها ن واهیم بود و در  شکل و یا  هرگونهم سئ هم  برای حل هاانجمنو یا  هاکمیتهاز توان این نوع  توانمي ایم

و چه  شودميیک فناوری را چه کسي ایجاد کرده است و تا چه میزان از آن در سطح جهان استفاده  کهاین .مشکل استفاده کرد

خوبي جهت ارزیابي یک بانک اطالعاتي  هاینشانهد توانمي ،است ایجادشدهبرای حمایت مستمر آن   ع مي و ت صصي هایانجمن

  .است هاآنبا توجه به عمر کوتاه  ایرابطهاز نوع غیر خصوصاً

 و تخصصیعلمی  هایانجمنپشتیبانی تجاری و قدرت   معیار پنجم : بندیجمع 

  است ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانکمهم ارزیابي  هایب شی ع مي و ت صصي یکي از هاکمیتهوسعت. 

  آن در تمامي طول هفته یک مزیت مهم ت قي  ایرابطهاز نوع غیر خصاااوصااااًتوان پشاااتیباني از یک بانک اطالعاتي

 .گرددمي

 هایبانک خصاوصااًآموزشاي و... جهت تداوم اساتفاده موفقت آمیز هر فناوری  هایفی م ،خودآموزها ،وجود مساتندات 

 .ضروری است ایرابطهاطالعاتي غیر

 خالصه

حمایت از تغییرات  منظوربهاطالعاتي جدید  هایبانکبه دنبال ارزیابي  هاسازمان ،فناوری اندازچشمبا رشد و توسعه  زمانهم

 هاساااازماندر کانون توجه  ایرابطهاطالعاتي غیر هایبانک، اینکهم .باشاااندميخود  وکارکسااابنیازهای   و هابرنامهدر 

، الزم است ودشميتب یغ  آنچههست با  آنچهتنوع و همچنین عدم شفافیت دقیق بین  ،کوتاه نسبتاًبا توجه به عمر   .اندقرارگرفته

موجود بررسااي گردد تا یک انت اب مبتني  هایحلراهبا دقت الزم تفاوت بین  ایرابطهقبل از هرگونه انت اب بانک اطالعاتي غیر

شود شاره گردید : مدل داده ایرابطهمعیارهای ک یدی ارزیابي فناوری بانک اطالعاتي غیر در طي دو مط ب به .بر آگاهي انجام   ،ا

 .ع مي هایانجمنتجاری و قدرت   پشتیباني  و API یا همان نویسيبرنامههای اینترفیس ،مدل سازگاری ،وجوپرسمدل 

 با انت اب .مسااتقیم دارد تأثیرتح یل و اسااتفاده از داده بر روی موفقیت یک سااازمان  ،، پردازشسااازیذخیره ،نحوه مدیریت

  .مرتبط با آن اولین گام به سمت موفقیت را درست برداریم هایفناوریاز  ایمجموعهصحیح یک بانک اطالعاتي و 

 


