
انتخاب پايگاه ها  ي داده مناسب براي داده هاي
عظيم و راهكار مهاجرت از پايگاه ها  ي داده 

  
سنت 
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:فهرست مطالب

  شناخت جنبه هاي ساختاري و كاركردي پايگاه هاي داده سن•
ت 

ويژگيهاي ساختاري و كاركردي پايگاه هاي داده ابري  •

بررس  فناوري هاي مطرح در ايجاد پايگاه هاي داده ابري•

بررس  روش هاي مهاجرت از پايگاه هاي داده موجود به ابري•

پايگاه هاي دادهويژگيهاي مختلف مقايسه ارزياب   و •
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پايگاههاي داده رابطه اي
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اين مدل داراي . توسط ادگار كود مطرح شد۱۹۷۰مدل رابطه اي در سال 
  به نام رابطه استوار است

. ساختار داده اي بر اساس يک مفهوم رياض 

 پايگاه
ً
داده رابطه اي در پايگاه داده رابطه اي، رابطه نمايش جدول  دارد و اساسا
سطر وستون :مجموعه اي است از تعدادي جداول با مفاهيم ساختار ي

هر جدول از نظر محتواي داده اي مجموعه اي است از نمونه هاي متمايز از 
انواع سطرها و هر سطر ني   مجموعه اي از مقادير است که هر کدام از يک 

.مجموعه برگرفته شده اند



قوانين حاكم بر پايگاههاي داده رابطه اي

• Atomic : A transaction is a logical unit of work which must be either completed 
with all of its data modifications, or none of them is performed.

• Consistent : The consistency property ensures that any transaction will bring the 
database from one valid state to another. Only valid data is saved.

• Isolated : Modifications of data performed by a transaction must be independent 
of another transaction. 

• Durable : When the transaction is completed, effects of the modifications 
performed by the transaction must be permanent in the system.  
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ويژگيهاي پايگاههاي داده رابطه اي 

داده ها و ارتباطات بين آنها در پايگاه داده به صورت مجموعه ای از جداول • 

ديده می شود

هيچ جدولی دارای سطرهای تكراری نيست• 

ترتيب سطرها و ستون ها در هر جدول مهم نيست• 

ستون ها اتميک هستند و مقادير ستون ها غير قابل تجزيه اند• 

هر مقدار که در دو رکورد مختلف واقع می شود رابطه ای را بين آن دو رکورد• 

می فهماند

ارتباط رابطه ها با يکديگر از طريق صفات خاصه مشترک انجام می گيرد• 

.  ايجاد، دسترسی و توسعه آن آسان است• 

نکه بعد از ايجاد پايگاه داده اوليه، جداول جديد می توانند اضافه شوند بدون اي

نياز به تغيير کاربردهای موجود باشد 
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ساختار داخلي پايگاه داده
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رابطه ايدادهنمونه هايي از پايگاههاي 

The most popular RDBMS are:

• MS SQL Server, 

• IBM DB2, 

• Oracle DB,

• MySQL, 

• Microsoft Access.
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محدوديت هاي پايگاههاي داده رابطه اي
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 باال و توال  خواندن کم1.
مارنده همانند ش:براي داد ه هاي با توال  نوشت  

اي هاي بازديد صفحات وب، دستگاه هاي وقايع نگار يا تلسكوپ ه

. فضاب   

مانند داده ه: براي داده هاي با توال  خواندن باال و توال  نوشت   بسيار كم2.

س  تكراريHTMLتصاوير، اسناد و هاي گذرا و
.رندر شده با دسي 

س  باال 3.
و توقف خدمات ( High Availability)براي کاربردهاب   كه نيازبه دسي 

(Downtime )اي اين مورد در مدل رابطه اي با كمبود ه: بسيار كم دارند

چي   به در اينجا بيش از هر . همراه است و به خوب   از عهده آن بر نم  آيد

  و امكان توسعه روي ماشت   هاي مختلف شبك
ه نياز مقياس پذيري افق 

.  دارد



ادامه
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:  ازي شوندبراي داد ه هاب   که بايد در نقاط مختلف جغرافياب   با هم همگام س.  4

  ب
هاي مختلف يك شبكه بزرگ سازماب   داده هاب   که در کالسي 

ا دفاتر چنت  

اره با مختلف پراكنده در سطح جغرافياب   وسيع موجودند و نياز است تا همو 

ين هزينه ممکن با هم همگام سازي شوند .باالترين رسعت و کمي 

: براي داد ه هاي بزرگ تجاري يا مرتبط با تحليل وب . 5

 شکل و قالب از پيش تعيت   شده اي ندارند و 
ً
 داده هاب   تقريبا

بر اساس چنت  

اليت محتواي متغي  موجود روي وب توليد م  شوند و در بيشي  موارد به فع

ز است تا اغلب نيا. كاربران و سيستم هاي نرم افزاري مرتبط و وابسته هستند

ه سازي شوند   داده هاب   به خوب   ذخي 
 به صورت موازي) چنت  

ً
و امكانات ( ترجيحا

  در اختيار بگذارند تا به خوب   قابل تحليل باش
. ندپرس و جو پذيري غت 



Digital Information

10



Digital Information

11



What is NoSQL ?
• NoSQL is a non-relational database management 

systems, different from traditional relational 
database management systems in some significant 
ways. 

• It is designed for distributed data stores where very 
large scale of data storing needs 

(for example Google or Facebook which collects    terabits of data every 
day for their users).

• These type of data storing may not require fixed 
schema, avoid join operations and typically scale 
horizontally. 
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پايگاه های داده توزيع شده

بههادادهمرکزیهایپايگاهخالفبردادههايپايگاهنوعدراين

زمرکچندينرویبرشدهنگهداریمرکزیمحليکدرکهاينجای

یمحفظراخوداستقاللزيادیحدتانيزمرکزهروشدهنگهداری

.کند

:ازعبارتنددادههايپايگاهايننوعدو

ويکديگرازمطلعيکسان،دادهپايگاهيکHomogeneous:ياهمسان–

ایدادهيکسانشمایدارایوهماهنگیآماده

ازمطلعغيريکسان،غيردادهپايگاهHeterogeneous:ياهمسانغير–

دادهيکسانغيرشمایدارایومحدودهمکاریوهماهنگیآمادهويکديگر

ای
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RDBMS vs NoSQL

• RDBMS 
- Structured and organized data 
- Structured query language (SQL) 
- Data and its relationships are stored in separate tables. 
- Standard Data Manipulation Language, Data Definition Language 
- Tight Consistency 
- BASE Transaction 

• NoSQL (Stands for Not Only SQL)
- No declarative query language
- No predefined schema 
- Key-Value pair storage, Column Store, Document Store, Graph 
databases
- Eventual consistency rather than ACID property 
- Unstructured and unpredictable data
- CAP Theorem 
- Prioritizes high performance, high availability and scalability
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CAP Theorem (Brewer’s Theorem)

CAP theorem states that there are three basic requirements which 
exist in a special relation when designing applications for a 
distributed architecture.

• Consistency - This means that the data in the database remains 
consistent after the execution of an operation. 
For example after an update operation all clients see the same data. 

• Availability - This means that the system is always on, no downtime. 

• Partition Tolerance - This means that the system continues to 
function even the communication among the servers is unreliable, 
i.e. the servers may be partitioned into multiple groups that cannot 
communicate with one another.
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CAP Theorem
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NoSQL pros/cons

• Advantages :

• High scalability

• Distributed Computing

• Lower cost 

• Schema flexibility, semi-structure data

• No complicated Relationships

• Disadvantages 

• No standardization

• Limited query capabilities (so far)

• Eventual consistent is not intuitive to program
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NoSQL Classification

Data Model Performance Scalability Flexibility Complexity Functionality

Key–Value high high high none variable (none)

Document-

Oriented
high

variable 

(high)
high low variable (low)

Column-Oriented high high moderate low minimal

Graph Database variable variable high high graph theory
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Matching DB
Term Matching Database

Key–Value

Key-Value Cache

Coherence, eXtreme Scale, GigaSpaces, GemFire, Hazelcast, 

Infinispan, JBoss Cache, Memcached, Repcached, Terracotta, 

Velocity

Key-Value Store Flare, Keyspace, RAMCloud, SchemaFree

Key-Value Store (Eventually-

Consistent)

DovetailDB, Dynamo, Riak, Dynomite, MotionDb, 

Voldemort, SubRecord

Key-Value Store (Ordered)
Actord, FoundationDB, Lightcloud, Luxio, MemcacheDB, 

NMDB, Scalaris, TokyoTyrant

Data-Structures server Redis

Tuple Store Apache River, Coord, GigaSpaces

Object Database DB4O, Perst, Shoal, ZopeDB,

Document Document Store
Clusterpoint, Couchbase, CouchDB, MarkLogic, MongoDB, 

XML-databases

Column Wide Columnar Store
BigTable, Cassandra, Druid, HBase, Hypertable, KAI, KDI, 

OpenNeptune, Qbase

Graph Graph databases

AllegroGraph, DEX/Sparksee, FlockDB, IBM DB2, 

InfiniteGraph, Neo4j, OWLIM, OrientDB, Sones GraphDB, 

Sqrrl Enterprise, OpenLink Virtuoso, Stardog
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ساختار کلی معماری پايگاه داده ابری

20
CLOUD DB MANAGEMENT SYSTEM



چالشهاي مطرح در بانک اطالعاتی ابری
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مشخصات فني پايگاه هاي داده اي ابري متداول

در اين قسمت معرف ترين پايگاه هاي داده ابري ارائه 

:شده است

بستر هدوپ

:پايگاههاي داده بررسي مي شود Key-valueاز گروه 

•MemCacheDB

پايگاههاي داده بررسي  Document-Basedاز گروه 

:مي شود

•CouchDB

•MongoDB

پايگاههاي داده بررسي مي  Column-Basedاز گروه 

:شود

•HBase
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What Is Apache Hadoop?

• In very simple terms, Hadoop is a set of algorithms 
(frameworks) which allows storing huge amount of data 
(can be referred to as Big Data), and processing it in a 
much more efficient and faster manner (via distributed 
processing). 

• So essentially, the core part of Apache Hadoop comprises 
two things: 

• A storage part (Hadoop Distributed File System or HDFS) 
and a processing part (MapReduce).

• Its Hadoop Distributed File System (HDFS) splits files into 
large blocks (default 64MB or 128MB) and distributes the 
blocks amongst the nodes in the cluster. For processing 
the data, the Hadoop Map/Reduce ships code (specifically 
Jar files) to the nodes that have the required data, and the 
nodes then process the data in parallel. 
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MEMCACHEDB

انه اين سام. مقدار بر اساس پايگاه داده بركلي است-يك پايگاه داده كليد•

ه، با معموالً براي افزايش سرعت وب سايت هاي استفاده کننده از پايگاه داد

استفاده از ذخيره داده ها و اشيا در حافظه اصلي براي کاهش تعداد دفعات

.خواندن داده از پايگاه داده به کار مي رود

در يك شبکه اجتماعي اين سيستم با استفاده از هزاران سرور •

Memcached ده ها ترابايت داده کش شده گذرا را در هر لحظه ،

.پردازش كرده و خدمات مرتبط را به کاربران خود ارائه مي كند

همانند داده هاي گذرا و :داده هاي با توالي خواندن باال و توالي نوشتن بسيار کم•

.  رندر شده با دسترسي تکراريHTMLکش شده اي از تصاوير، اسناد و 



CouchDB

معماري توزيعي و همتاسازي•

ذخيره سازي سندها •

اسيدويژگيهاي •

کاهش وايندکس ها/ديدگاه نگاشت•

EVENTUALپايداري نهايي يا • CONSISTENCY

Erlangزبان •

نماد سادگي كارباآن استريلکس•
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ك پايگاه يک پايگاه داده هاي سندگراي متن باز است كه تمركز اصلي آن سادگي استفاده به عنوان ي
در CouchDB.براي ذخيره داده ها استفاده مي كندJSONاين پايگاه داده از . داده در وب است

ل نوشته شده بود، ولي بعد به زبان برنامه نويسي ارلنگ انتقا   ++Cابتدا با زبان برنامه نويسي 

.داده شد



Column-Based Cassandra
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مدل داده اي كالسترينگ حلقه 

اي در کاساندرا

السازوشدشروعبوكفيستوسطكهايغيررابطهايدادههايبانكترينمهمازيكيكاساندرا

.گرفتقرارآپاچيحمايتمورد2010

ثباتطا،ختحملقابليتبودن،االستيکتمرکز،عدمبهمي توان دادهپايگاهاينکليديخصوصياتاز

گونه ايهبابتداازپايگاه دادهاينهمچنين.کرداشارهباالدسترس پذيريوبهينه سازيتنظيم،قابل

درکهمعموليسرورهايرويبه سادگيوبودهمقياس پذيرشدتبهکهاستشدهطراحي

.شودتوزيعشده اند،پراکندهمختلفديتا سنترهاي

،Redditآي بي ام،سيسکو،،Cloudkickفيس بوک،،Diggشرکت هاي:كنندگاناستفاده

Rackspace،SimpleGeoوOoyalaوOpenX



Neo4Jپايگاه داده 
مبتني بر گراف 

گره ها و روابط حاوي داده•

پرس و جو هاي مبتني بر پيمايش•

گذاري براي جستجوي راحت تر (Index)شاخص•

•ACID است

قابليت اجرا بر روي کالستر با كارايي باال•

ذخيره ميليون ها گره و رابطه•

•API شي گرا

کامال مقاوم •

بسيار مقياس پذير است•

دارا بودن چرخه توسعه به شدت سريع•

انعطاف پذير است،•

:اين بانک اطالعاتي در سه نسخه عرضه مي شود•

–Community :از اين نسخه به عنوان پايه اي ترين نسخه ازNeo4j ياد مي شود.

–Advanced   :قابليت مانيتور کردن پيشرفته بانک اطالعاتي را دارد.

–Enterprise  :قابليت پشتيبان گيري آنالين، کالسترينگ و مانيتورينگ پيشرفته را دارد.

27



ساختارپايگاه داده درپياده سازي مدلهای ابری

28

:انتقال اليه داده به ابری شامل دو گام اساسی ميباشد 
 cloudبه  DBLمهاجرت .۱
.  جهت فعال سازی دسترسی ابری  DALسازگاری .2



:مراحل مهاجرت داده ها به پايگاه داده ابری

29

هدادالگوهایازچالشهااينرفعجهتميگرددايجادچالشهايیابریبانکبهدادهاليهانتقالجهت

.ميشوداستفادهابری



:مراحل مهاجرت

هایگزینهوابزارهامانندمحاجرتمدیریتبامرتبطاطالعاتارزیابی،بخشدر•

.میگرددارزیابیاطالعاتیبانکمهاجرتتأثیرارزیابیمنظوربهمهاجرت

هایدادهانواعیعنیهدفاطالعاتیبانکدرسازیپیادهجزئیاتتحلیلوتجزیه•

.میکندبررسیراتراکنشمدیریتمکانیزمهای،مختلف

محیطدرمقصددادههایبهمبدأدادههایازدادهمهاجرتبهالگواینمهاجرتبخش•

.میپردازدتستی

بررسیتستمرحلهدرافزارنرمهمواطالعاتیبانکهممهاجرتمرحلهازبعد•

هاجرتماطالعاتیبانکشاملنهاییسیستماستقرارمرحلهدرنهایتدر.گردندمی

.میگرددمستقرواقعیمحیطدریافته
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:روش انتخاب پايگاه داده ابری

انتخاب بر اساس نوع داده 
.ايندكس شوند Key-Valueداده هايي كه مي توانند با مدل •

.ذخيره شوندDocument-orientedداده هايي كه مي توانند با مدل  •

.ذخيره مي شوند Column-orientedداده هايي كه مي توانند با مدل•

.ذخيره مي شوند Graphداده هايي كه مي توانند با مدل •
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انتخاب بر اساس ويژگيهاي فني پايگاه داده

32

متناسب با نوع  CAPراين روش بر اساس ويژگيهاي تركيبي تئوري د

:داده 



:انتخاب بر اساس مدل ارائه پايگاه داده

33

:  در اين روش بر اساس مدل ارائه پايگاه داده تقسيم بندی صورت مي گيرد

:ارائه سرويس پايگاه داده توسط ماشين های مجازی •

machine ImageVirtual وCassandra . Amazone simpleDB

: ارائه خدمات پايگاه داده به عنوان سرويس•

Database as a service, Cassandra, MongoDB

:ارائه سرويس بصورت ابر محلی•

Native Cloud NoSQL--Google APP, SalesForse



مكانيزم انتخاب

34



  و دادهمقايسه پايگاه
هاي عظيمهاي داده سنت 

  دادهپايگاه هاي
عظيمدادهپايگاه هايسنت 

  مدل
فهوم تراكنش-محاسبات  بر اساس م

كاري  - تراكنش ها واحد هاي 

تند هس

  بر خواص -
ACIDمبتت 

  دارد-
ل همزمات  كنت 

فهوم - هاJobبر اساس م

-Jobكاري اند ها واحدهاي 

  بر خواص -
BASEو CAPمبتت 

  ندارد-
ل همزمات  كنت 

فته با طرح  -داده ايمدل داده هاي ساخت يا

مشخص

نوشت   /دو وضعيت خواندن-

  دلخواه-
فرمت  داده ها با هر 

نيمه ساختار /داده هاي بدون-

-  
وضعيت تنها خواندت 

زينهمدل قيمت-ه يوترهاي مناسب ارزان-از رسورهاي گران  ازكامپ

خطا به ندرت ايجاد م  شود-خطاتحمل

م هاي بهبود و ترميم- مكانت  

خطاها به طور معمول بر روي -

ماشت   هاي زيادي ايجاد م  شوند

كارآمد و ساده- تحمل خطاي 

مشخصات
كليدي

ينه سازي، تنظي- ، به م كارات  

خوب

قياس پذيري، انعطاف پذيري و - م

تحمل خطا
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مقايسه انواع پايگاه هاي داده اي عظيم 

  
سنت 

رابطه اي
  ب
ر مبتت 

گراف
  بر 

مبتت 
تندات مس

  ب
ر مبتت 

ستون
  بر 

مبتت 
قدار/كليد م

پايگاه داده

يك مت 

ضعيف متوسط متوسط ال با ال با قياس پذيري م

ضعيف ال با ال با متوسط ال با انعطاف پذيري

ضعيف ال با متوسط متوسط پايت      
 

پيچيدگ

متغت   پايت    متوسط ال با ال با اجرارسعت 

ضعيف پايت    متوسط متوسط ال با داده هاحجم

ضعيف ضعيف متوسط پايت    ال با وع داده ايتن

پايت    متوسط متوسط ال با ال با خطاتحمل

ال با پايت    ال با پايت    ال با س  پذيري
دست 

ال با ال با پايت    ال با پايت    ثبات

ضعيف ال با ال با ال با ال با بخش بندي

پايت    متوسط متوسط ال با ال با ابليت در اجرايق
ابر
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:مقايسه پيچيدگی
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:توسعه پذيری و مقايسه كارايی
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نتيجه گيري

وتمشكالبرتمركزوموجوددادهپايگاههايشناختهدفباتحقيقاين•

آتيوجديدهاينيازباروياروييدرسنتيهايتكنولوژيضعفنقاط

.باشدمياطالعاتفناوري

رديكاربهايبرنامهوهاسرويسساختها،زيرگسترشبااستبديهي•

.داردمتفاوتيهايحلراهوابزارهابهنيازاطالعاتدرفناوريجديد

موردسنتيدادههايپايگاهكاركرديوساختاريهايجنبهشناخت•

يهايويژگاساسبرآنهاايتوسعهورياضيمدلوگرفتقراربررسي

ACIDگرديدارائه.
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ستمسيقالبدرابريدادههايپايگاهكاركرديوساختاريويژگيهاي•
CAPتئورياساسبرايرابطهغيرساختارمدلوشدهتوزيعهاي

.گرديدارائهBASEويژگيهايو

بادستهچهاردرابريدادههايپايگاهايجاددرمطرحهايفناوري•
بررسيموردآنهامعروفهاينمونهفنيمشخصاتوهاويژگي

.گرفتقرار

درابريبهموجوددادههايپايگاهازمهاجرتهايروشومراحل•
دادهپايگاهانتخابنحوهومهاجرتايمرحله7الگوهايقالب

.گرديدارائهمختلفمدلهايميانازمناسب

.استگرفتهصورتكليديفاكتورهايارزيابيومقايسه•
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