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چکیده
پایگاه داده رابطه ای به طور گسترده ،در اغلب برنامه ها به منظور ذخیر و بازیابی داده و اطالعات مورد
استفاده قرار می گیرد .این پایگاه داده ها کارایی و عملکرد باالیی دارند اما در سال های اخیر با افزایش
برنامه های تحت وب بزرگ و به دلیل تغییر نیازمندی های برنامه-ها ،مدیریت پایگاه داده های رابطه ای
پاسخ به بسیاری از نیازها را فراهم نمی کند .یکی از راه حل های ارائه شده پایگاه داده های غیررابطه ای
است که در حالت کلی به عنوان پایگاه داده های  NoSQLنامیده می¬شود که امکان مدیریت و کنترل
داده ها با مقیاس پذیری باال را فراهم می کند .در این مقاله سعی شده است مزایا ،معایب و تفاوت های
رویکرد  NoSQLبا مدیریت پایگاه داده های رابطه ای و تکنیک های آن در مطالعه موردی برای داده
های خبری بررسی شود .برای داده های خبری ،با استفاده از خزش اطالعاتی ،داده های خبری 4
خبرگزاری مختلف تابناک ،عصر ایران ،باشگاه خبرنگاران جوان و آفتاب استفاده شده است و همچنین
برای پیاده سازی های انجام شده در مدل غیر رابطه ای ،پایگاه داده  MongoDBو برای مدل
رابطه¬ای از  MySQLاستفاده شده است .نتایج پیاده سازی ها نشان می دهد پایگاه داده ،NoSQL
بهترین انتخاب برای سرعت پرس و جو می باشد و در موارد مقیاس پذیری ،انعطاف پذیری و توسعه
پذیری در این کاربرد خاص سودمندتر است.
واژگان كلیدی :داده¬های حجیم ،MongoDB ،پایگاه داده  ،NoSQLپایگاه داده رابطه¬ای ،داده
های خبری
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مقدمه
برای چندین دهه ،مهندسان نرم افزار ،توسعه برنامه¬های کاربردی با پایگاه-داده¬های رابطه¬ای را در ذهن داشته¬اند .مدل
پایگاه داده رابطه¬ای معمولی ترین رویکرد و یک رویکرد آزمایش شده برای ذخیره و پرس و جوی داده¬ها در شکل¬های
مختلف است [ .]3با این حال هنوز ،نیاز به پیش طراحی دقیق ساختار فیلد¬های داده که در فرآیند نرمال¬سازی پایگاه
داده¬ برای اطمینان از سازگاری داده¬ها به آن نیازمندیم یک منبع مهم محسوب می¬شود[ ].4
طراحان نرم¬افزار با توجه به سناریو¬های جدید و مشکالت پیش روی برنامه-های کاربردی جدید ،مخصوصا برای برنامه های
کاربردی اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه یا وب که دارای بسیاری از کاربران تولید محتوا هستند ،متوجه شدند دیگر مدل
رابطه¬ای پاسخگوی بسیاری از نیازها نبود .تحقیقات اخیر در مورد انبارهای داده منجر به ظهور انواع زیادی پایگاه¬های داده
جایگزن شده است که به طور معمول تحت عنوان  NoSQLشناخته می¬شوند[ ].1
تقریبا هیچ اصطالحی برای پایگاه داد¬های  NoSQLوجود ندارد و بر اساس مدل داده ای تقسیم بندی¬ می¬شود .این
اصطالحات مبتنی بر  4خانواده زیر می¬باشند[ ]:6


ذخیره سازی مقدار-کلید



پایگاه داده سندگرا



ذخیره سازی ستونی

 پایگاه داده¬های گراف
برای تعیین رویکردهای مناسب پایگاه داده برای ذخیره داده¬های خبری دارای ساختار تحت وب ،در این مقاله کارایی پایگاه
داده¬های توسعه داده شده با استفاده از  NoSQLبا مدل رابطه¬ای مقایسه شده اند .مقایسه¬های انجام شده از نظر کارایی
جستجو ،مقیاس پذیری ،انعطاف پذیری و توسعه پذیری صورت گرفته است .پایگاه داده¬ها از دادگان واقعی مجموعه 4
خبرگزاری تابناک ،عصر ایران ،باشگاه خبرنگاران جوان و آفتاب تشکیل شده است که با خزش وب سایت رسمی آنها و چندین
مرحله پیش پردازش و برچسب گذاری حاصل آمده است .
در ادامه این مقاله در قسمت  2یک دید کلی از کاربردهای پایگاه داده¬ای غیر رابطه¬ای و پایگاه داده  MongoDBارائه
می¬شود .در بخش  3ساختمان داده استفاده شده برای مدیریت داده¬های خبری و انواع رویکرد¬های پایگاه داده مورد
بررسی در مقاله پیاده سازی و ارزیابی شده اند و در بخش  4نتیجه¬گیری ارائه می¬گردد.
NoSQL
اصطالح  NoSQLنامی عمومی است که به مجموعه¬هایی از پایگاه داده اطالق می¬شود که از زبان پرس¬و ¬جوی ساخت

یافته  SQLیا مدل داده رابطه¬ای استفاده نمی¬کنند .گاهی این اصطالح را مخفف  Not Only SQLمی¬دانند تا تاکید
کنند که طرفداران انواع پایگاه¬های داده غیر رابطه¬ای معتقدند که پایگاه¬های داده رابطه¬ای سنتی تنها راه موجود برای
ذخیره سازی داده نیستند ،اما این به آن معنا نیست که به خودی خود انتخاب نادرستی باشند [ .]1این اصطالح نخستین بار
توسط اریک اوانس از  Rackspaceبه کار رفت .او که یکی از توسعه دهندگان  Cassandraاست ،پس از آن از به کار بردن این
اصطالح خودداری می¬کند و به جای آن مایل است اصطالح  BigDataیا داده¬های عظیم را به کار ببرد تا این گروه از
پایگاه¬های داده را نه بر اساس چیزی که نیستند( سازگاری با) ، SQLبلکه بر اساس کار مدیریتی که برای مقادیر عظیم داده
انجام می¬دهند ،تعریف کند[ ].2
تئوری  CAPبرای اولین بار در سال  2002توسط  Eric Brewerمطرح شد و به این دلیل گاهی آن را تئوری  Brewerنیز
می¬نامند و مهمترین مدل توصیف رفتار پایه¬ای پایگاه داده¬های  NoSQLمی¬باشد .تئوری  CAPبیان می¬کند که برای
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یک سیستم توزیع شده غیر ممکن است که هر سه خاصیت سازگاری ،دسترسی پذیری و تحمل پذیری تجزیه گره¬ها را
داشته باشد [ .]5شکل( )1نشان می¬دهد که هیچ ناحیه مشترکی بین این سه خاصیت در عین واحد در یک سیستم توزیع
شده وجود ندارد و این گونه تفسیر می¬شود که در هنگام بروز خرابی یکی از آنها که برای سیستم مهمتر است باید حفظ شود
[].10

شکل( : )1تئوری]CAP [5

همان طور که گفته شد پایگاه¬داده¬های  NoSQLبر اساس چگونگی ذخیره سازی داده طبقه بندی می¬شوند .در این
پژوهش از مخزن سندگرا با استفاده از پایگاه داده  MongoDBاستفاده شده است .در پایگاه داده سندگرا ،یک مخزن سند
اجازه درج ،بازیابی و دستکاری داده¬های نیمه ساخت یافته را می¬دهد .بسیاری از پایگاه داده¬های این رده از، XML
BSON ،JSONیا  YAMLبا دسترسی عمومی بر روی پروتکل  HTTPبا استفاده از ، RESTfull APIو با قرار گیری بر
روی سرورهای آپاچی برای ایجاد قابلیت همکاری متقابل استفاده می¬کنند.
در مقایسه با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه¬ای ،اسنادشان به عنوان رکوردها عمل می¬کنند و در مقایسه با سیستم
مدیریت پایگاه داده رابطه¬ای ،مدلی نیمه ساخت یافته را ارائه می¬دهند.
به عنوان مثال ،دو رکورد ممکن است مجمموعه¬ای کامال متفاوت از فیلدها داشته باشند .رکورد¬ها ممکن است به یک طرح
خاص همانند تعاریف جدول در مدل رابطه¬ای پایبند باشند یا نباشند .در این باره ،پایگاه داده ممکن است یک طرح یا
اعتبارسنجی یک سند در مقابل طرح را اصال پشتیبانی نکند .شبه کد شکل ( )2نمونه ای از یک سند در قالب  JSONرا
نمایش می¬دهد.
}
“LocationID” : “Banglore-SDC-BTP-CVRN”,
”“RedisteredName” : “ACME Software Development Ltd
“RegisteredAddress” :
{
“Line1” : “123, 4th Street”,
“City” : “Banglore”,
”“State” : “Karnataka
}
}
شکل( :)2شمای یک سند در قالبJSON
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پایگاه داده¬های سندگرا با ایجاد طرح قابل تغییر یا حتی اسناد بدون طرح امکان انعطاف پذیری پویایی را فراهم می¬کنند.
این طرح در برنامه¬های کاربردی مبتنی بر وب بسیار مفید است که در آنها نیاز به ذخیره سازی انواع مختلفی از محتوا وجود
دارد که ممکن است در طول زمان تغییر کند [.]7
ساختمان داده داه¬های خبری و مدل سازی پایگاه داده NoSQL

زمانی که قصد استفاده از پایگاه داده  NoSQLرا داشته باشید ،نیازی به طراحی دوباره شمای ساختار یافته وجود ندارد .در
واقع در این پایگاه داده ،هر مستند می¬تواند در زمان نیاز اطالعات جدیدی اضافه کند .اما با این وجود برای شروع نیاز به یک
طرح و نیازمندی¬های اولیه برای مجموعه¬های متفاوت مورد نیاز در پایگاه داده خود خواهیم داشت .واقعیت آن است که
یکی از بهترین روش¬های درک نحوه کارکرد پایگاه داده  NoSQLاستفاده از یک طراحی رابطه¬ای و باز طراحی آن با
استفاده از ویژگی¬های اختصاصی موجود در این پایگاه داده است .با این روش می¬توان تفاوت¬های مدل رابطه¬ای و مدل
 NoSQLرا به خوبی نشان داد .برای این منظور ما مدل پایگاه داده¬ی یک خبرگزاری را مورد بررسی قرار داده ایم .پیاده
سازی مدل رابطه¬ای با استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده  MySQLو زبان برنامه نویسی  PHPانجام گرفته است.
شکل( )3شمای جدول¬های این خبرگزاری را نشان می-دهد.

شکل( )3شمای موجودیتها-جدول¬های خبرگزاری همشهری

این موجودیت ها شامل موارد زیر می¬باشند:
جدول اخبار
•
جدول نظرات
•
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جدول تجدید نظر خبر
•
جدول برچسب¬های خبر
•
جدول گروه¬های خبری
•
این شمای نشان می¬دهد که هر خبر در یک گروه خبری دسته بندی می-شود .برای هر خبر امکان ثبت نظرات بازدید
کنندگان وجود دارد و هر خبر توسط یک یا چند برچسب ،تگ گزاری می¬شود .تجدید نظر خبر قسمتی از یک خبر که
بازنویسی و اصالح شده است را نگه داری می¬کند و در هر زمان فقط یکی از این تجدیدنظر¬ها برای کاربران قابل مشاهده
است .در مدت زمان کوتاهی حجم اطالعات خبری به چند پتابایت خواهد رسید .در چنین شرایطی ،مقیاس کردن این پایگاه
داده و اجرای پرس و جوهایی با مجموعه¬ای از توابع مجتمع ساز و ترکیب جدول¬ها با یکدیگر می¬تواند به مشکلی بزرگ
تبدیل شود.
اما اوضاع در یک پایگاه داده سندگرا به این شکل نخواهد بود .یکی از اصول مدل سازی پایگاه داده برای  NoSQLاین است که
طراحی شما کمتر وابسته به موجودیت¬های داده و روابط آنها باشد و بیشتر مبتنی بر پرس و جوهایی است که می¬توانید در
برابر پایگاه داده اجرا کنید [.]8
در  NoSQLنیازی به یادآوری و بکار گیری مواردی همچون نرمال سازی ،کلید خارجی و پیوند نیست .از جمله موارد مهمی
که نیازمند یادگیری و خبره شدن در طراحی و پیاده سازی  NoSQLهست می¬توان به دانه بندی متناسب با عدم نرمال
سازی اشاره کرد.
پاسخ به این سوال که "چه چیزی را می¬خواهیم بازیابی کنیم؟" خیلی به مفهوم عدم نرمال سازی نزدیک خواهد بود [.]9
برای طراحی در پایگاه داده سندگرا دو گزینه برای ذخیره و بازیابی اخبار در پایگاه داده  MongoDBوجود دارد:
داخلی :ساخت یک مجموعه به نام اخبار و نگه داری نظرات و گروه¬ خبری و تجدید نظرات در درون سند مـتناظر
•
با آن.
ارجاعی :ساخت دو مجموعه یکی برای اخبار که شامل نظرات آن خبر می¬باشد و دیگری برای گروه¬های خبری که
•
کلید اصلی خبری که در آن گروه خبری قرار می¬گیرد را نگه داری می¬کند.
از آنجا که اشیای فرزند (نظرات) همواره در سایه والد خود (اخبار) پدیدار می¬شود و به عبارتی با ادبیات پایگاه داده
رابطه¬ای ،موجودیت ضعیف به شمار می¬آیند و از طرفی به گروه¬های خبری می¬توان با هدف فیلتر کردن و دسته بندی
کردن اخبار در کنار یکدیگر نگاه کرد  ،ما در اینجا از گزینه نخست استفاده می¬کنیم .شکل ( )4یک نمونه سند اخبار را در
پایگاه داده  MongoDBنشان می¬دهد .هر کدام از تگ¬های داخلی در صورت نیاز وجود خواهند داشت و داده¬های گروه
خبری و نظرات در طول زمان به مجموعه خبر  pushمی¬شوند.
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var entityPost = {
title: String,
slug: String,
author: String,
creationTime: { type: Date, “default": Date.now },
lastUpdateTime: { type: Date, “default”: Date.now },
text: String,
category: { type: Shema.Types.ObjectId, ref: “Category” },
tags: [{ type: Shema.Types.ObjectId, ref: “Category” }]
PostRevision = {
updateTime: { type: Date, “default”: Date.now},
author: String,
text: String,
hits: int,
post: { type: Schema.Types.ObjectId, ref: “Post”}
Comment = {
author: String,
text: String,
creationTime: { type: Date, “default": Date.now },
post: { type: Schema.Types.ObjectId, ref: “Post”}
};

MongoDB  شمای سند خبر در: )4(شکل

بحث و نتیجهگیری
 بر پایه تجربه ما2 و رویکرد1 و پایگاه داده رابطه¬ای به ترتیب با نام¬های رویکردNoSQL  کارایی پایگاه داده،در این بخش
، مقیاس پذیری،های آنها برای ذخیره و بازیابی داده¬های خبری از لحاظ زمان پرس و جو-در توسعه پایگاه داده و کاربرد
.توسعه پذیری و انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته اند
 سیستم¬های. به ترتیب دو سیستم پایگاه داده توسعه داده شده است،برای پیاده سازی دو رویکرد پایگاه داده مورد مطالعه
.پیاده سازی شد با استفاده ازکامپیوتر¬های شخصی با مشخصات زیر اجرا شده اند
•
•

Cpu: Core(TM) i5 M540 Intel(R) 2.53 GHz
Ram:6 GB
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•
OS: Win 8
پیاده سازی رویکرد پایگاه داده  NoSQLبا کمک پایگاه داده  MongoDBو پایگاه داده رویکرد رابطه ای با کمک MySQL
توسعه داده شده اند.
زمان پرس و جو

چند پرس و جوی متفاوت با پیچیدگی¬های مختلف ارزیابی شده است که در جدول( )1مشاهده می¬شود .همچنین اختالف
زمان پرس و جو با توجه به اندازه پایگاه داده نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .برای هر کدام از رویکردها زمان الزم برای انجام
پرس و چو با پیچیدگی متغیر باال ،با پایگاه داده¬هایی شامل  100،500،1000،2000رکورد اندازه گیری شده است .هر یک از
مجموعه¬های فوق ،برای محاسبه میانگین و انحراف معیار استاندارد زمان جستجو 10 ،بار پرس و جو انجام گرفته است.
کارایی زمانی پرس و جو ها به ترتیب در جدول 5-2آمده است .همان طور که در جداول مشخص است .برای پرس و جوهای
ساده ،زمانی که اندازه پایگاه داده کوچک است ،کارایی دو رویکرد مشابه هم می¬باشد .اما هنگامی که تعداد رکوردها به 2000
و باالتر تغییر پیدا می¬کند ،کارایی دو رویکرد از هم متفاوت می¬شود .در پایگاه داده¬های بزرگ کارایی رویکرد NoSQL
به طور چشمگیری سریعتر است .همچنین برای پرس و جوهای پیچیده نتایج مشابه هم است.
جدول( : )1پرس و جوهای متفاوت برای بررسی پایگاه دادهها
پرس و جو
1

توضیحات
ب ی بی تم می برچسبه

مربوط به یک خبر

2

شم ش تم م برچسبه

3

ب ی بی نظرات مربوط به یک خبر

4

شم ش تم م خبره برا یک برچسب داده شده

جدول( : )2زمان اجرای پرس وجوهای مختلف در رویکرد  NoSQLو رابطهای
پرس و جو

تعداد رکوردها

ویکرد

100

500

1000

2000

29.30 ± 4.79

61.60 ±5.76

103.70
±11.22

816.30
±11.62

NoSQL

52.10 ± 7.89

229.70 ±
70.64

497.70 ±
137.77

7318.40
± 40.20

ابطها

40.70 4.29±

68.70 ±7.90

104.90
±8.16

1192.30
±19.57

NoSQL

76.20 5.41±

417.90±
15.61

614.60
±13.48

5009.70±
168.24

ابطها

1

2
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36.20± 2.78

65.10 ±6.85

101.30
±7.17

1425.50
±1769

NoSQL

101.10± 5.00

504.40±
14.73

88.30
±21.24

7505.60
±59.20

ابطها

175.10±19.67

283.60 ±
11.35

339.50
±16.88

10384 ±
8.45

NoSQL

149.70± 5.60

910.80±39.78

624.90
±23.42

1297
±122.27

ابطها

3

4

مقیاس پذیری

مقیاس پذیری یک پایگاه داده می¬تواند از منظر معماری پایگاه داده و  Deploymentو همچنین انواع داده مورد بررسی
قرار گیرد .رویکرد اول ،داده¬های خبری را در یک رفتار نیمه ساخت یافته مدیریت می¬کند .این رویکرد همراه با نگه داری
ساختار یادداشت¬های خبری ،قادر به مدیریت مقدار حجیمی از داده¬های متنی در یک فیلد و یا یک فایل JSON
می¬باشد .پایگاه داده¬های توسعه یافته با این رویکرد با توجه به عدم محدودیت بر روی  data granularityو درخت
سلسله مراتب الزم برای نمایش یادداشت¬های خبری ،به راحتی قابلیت مقیاس پذیری دارند .بنابراین یکپارچگی مدل¬های
داده می-تواند حفظ شود.
انعطاف و توسعه پذیری

در پایگاه¬ داده¬های رابطه¬ای متداول ،ابتدا در فاز اول توسعه باید داده را مدل کرد .مدلسازی داده در اینجا توسط تعداد
ستون¬های مجاز سیستم مدیریت پایگاه داده محدود می¬شود .در مقابل ،پایگاه داده  NoSQLنیازی به پیش تعریف تعداد
ستون¬های مورد نیاز ندارد .داده¬ها با ساختارهای پیچیده همیشه می¬توانند به ادامه داده¬ها اضافه شوند .به عالوه با تغییر
محتویات ،نیازی به طراحی دوباره الگو نمی¬باشد .
فرمت  ،JSONقابل حمل و مستقل از پلت فرم می¬باشد .همچنین قابلیت خواندن توسط انسان و قابلیت پردازش توسط
ماشین را هم دارد .این فرمت مدیریت داده¬های منطقی را تسهیل می¬کند .محتوای اصلی و یکپارچگی داده¬های خبری
بدون نیاز به شکستن داده به جدول و ستون¬های مختلف می-تواند نگهداری و نمایش را تسهیل دهد.
نتیجه گیری

ما در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل مقایسه¬ای از سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه¬ای در مقابل  NoSQLو مدل¬های
مختلف موجود برای کشف آنچه گزینه مناسب با توجه به سناریوی خاص است را انجام دادیم .دراین سناریو ،داده های 4
خبرگزاری مختلف با انجام خزش اطالعاتی ،مورد ارزیابی قرار گرفته اند که هر کدام شامل  2000سند بودند .به جرات
می¬توان گفت که  NoSQLموجب بهبود در این سناریو خاص شده است اما  NoSQLراه حل تمام سناریوها نخواهد بود و
هنوز هم ممکن است که دانش بیشتری اعمال شود تا راه حل نهایی بدست بیاید .همچنین ممکن است که راه حل نهایی
انتخابی ترکیبی از داده¬ها در سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه¬ای و پایگاه داده  NoSQLباشد.
دو جنبه کلیدی مدل سازی برای  NoSQLیعنی عدم نرمال سازی داده-ها و مدل سازی پرس و جوها نقاط قوت آن
محسوب می¬شوند .عدم نرمال سازی اطمینان می¬دهد که دسترسی موجودیت متقاطع(پیوند) کاهش می¬یابد در حالی که
مدل سازی پرس و جو محور تضمین می¬کند که در حال نوشتن پرس¬و¬جو به جای استفاده مستقیم از مدل ،تکنیک¬های
جدیدی را ابداع نمی-کنید .این رویکرد نه تنها پرس¬و¬جو را ساده و قابل نگهداری می¬سازد بلکه اجرا را نیز سریعتر
¬می¬کند.
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 به غیر ذخیره پاسخ در. مطلوب است خواندن بیشتری نسبت به نوشتن دارندNoSQL اغلب اوقات برنامه¬هایی که برای آنها
 بلکه بررسی شده و به، استفاده از مخازن سند نیز رویکرد مفیدی است که در حافظه¬های نهان نه تنها پایداراند،HTTP الیه
.روزرسانی جزئی می¬شوند
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