ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﻗﯿﺎم  NoSQLاداﻣﻪ دارد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﻨﺘﺮل دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن در آن
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را روی دادهﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻮل زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﺛﺮی از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن را ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ وادی ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﻣﺒﺎدﻟﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را
روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ راهﺣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ .آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،دادهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دﻟﯿﻠﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﯾﻨﺪه روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻋﺪاد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

مطلب پیشنهادی :برنامهنویسی موازی در جاوا اسکریپت با Web Workers

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای را روی ﺟﺪاول اﺟﺮا و از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﺑﺰرگ داده« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .در
آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﯾﺮی از دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ؟

ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ) (Business Intelligenceﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  BIاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راﻫﺒﺮدی در
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻫﺪف از  BIﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮش ﺗﺠﺎری از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺑﯽدرﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،روش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر
وﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﻧﺒﺎر داده ) (Data Warehouseﭼﯿﺴﺖ؟
اﻧﺒﺎر داده ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) (Enterprise data Warehouseﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺰارشﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود .اﻧﺒﺎرهﻫﺎی دادهﻫﺎ ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﮐﺰی از دادهﻫﺎی ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪای از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ دادهﻫﺎی
ﺟﺎری و ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﺮوش روزاﻧﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد .دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر داده از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ(
)ﺷﮑﻞ  .(1اﻧﺒﺎر داده از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ  Staging ، Integrationو  Presentationﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :1ترکیب سیستمهای عملیاتی ،لایه ادغام شده ،انبار داده و دادهگاه ) (Data martرا مشاهده میکنید.

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرگداده
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻬﻨﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد دارد .در آﯾﻨﺪه ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
دادهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و درﺳﺖ در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺮای
آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎده ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون روح اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎورهﻫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎده ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺰرگ داده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ درآﻣﺪ  139ﻫﺰار دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎری،
ﻃﺮاﺣﯽ و رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2میانگین حقوق دادههای حجیم در مقایسه با دیگر شغلها از رشدی  52درصدی برخوردار بوده است.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﮐﺠﺎی ﮐﺎر ﻗﺮار دارد؟
اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﯽاسﮐﯿﻮال ) (TSQLﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دوم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﻃﺮفدار ﺑﻮدﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر داده و ﻫﻮش ﺗﺠﺎری
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از درآﻣﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3هوش تجاری و انبار داده در آینده از جایگاهی به مراتب بالاتر از زمان فعلی برخوردار خواهند بود.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ دوازده
ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮاح اﻧﺒﺎر داده ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاح اﻧﺒﺎر داده را در ﺷﮑﻞ  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ 92 ،ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :4یک نمونه آگهی استخدام »طراح انبار داده« .طراح هوش تجاری و انبار داده سازمانی باید توانایی ارائه
راهحلهای ویژه را داشته باشد.

شکل  :5میانگین دستمزد طراحان بانک اطلاعاتی نسبت به دیگر شغلها شاهد افزایشی  60درصدی بوده است.

 NoSQLﻗﯿﺎم ﺧﻮد را از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﮐﺮده
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اسﮐﯿﻮال ،اوراﮐﻞ و  MySQLﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ  NoSQLﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ NoSQL .را ﻣﯽﺗﻮان راهﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎداﻧﺴﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﺘﻮن
ﺑﺮﯾﮑﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Postgres، Ingresو  Verticaﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﮑﺮ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راهﻫﺎی ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .آنﻫﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﻓﮑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  MySQLﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﺑﺰاری ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از دادهﻫﺎ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ «.اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  NoSQLﻗﺮار دﻫﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺎر
ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮوزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  NoSQLﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NoSQLرا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ردهﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ NoSQL
ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  NoSQLوﺟﻮد دارد .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪای ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل دادهای ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد )ﺟﺪول .(1

جدول  :1طبقهبندی بانکهای اطلاعاتی NoSQL

ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در ﮔﺮوه  ،Columnﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  HBaseاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6بهطور میانگین دستمزد پرداخت شده برای  HBaseنسبت به  Druidنزدیک به  64درصد بیشتر بوده است.

در ﮔﺮوه  ،Documentﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  MarkLogicاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7بالاترین دستمزد پرداختی متعلق به  MarkLogicاست.

در ﮔﺮوه  ،Key-valueﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  C-treeACEاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8بهطور میانگین دستمزد پرداخت شده برای  c-treeACEنسبت به  OrientDBنزدیک به  86درصد بیشتر است.

در ﮔﺮوه  ،Graphﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  Neo4Jاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9بهطور میانگین دستمزد پرداخت شده برای  Neo4Jنسبت به  OrientDBاز رشد  71درصدی برخوردار بوده است.

در ﮔﺮوه  ،Multi-modelﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  FoundationDBاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(10

شکل  :10بهطور میانگین دستمزد پرداخت شده برای  FoundationDBنسبت به  OrientDBاز رشد  56درصدی برخوردار بوده
است.

ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﻦ اﺳﮑﺎﻓﯿﻠﺪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در
ﺟﺪول  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

جدول  :2مقیاسپذیری و عملکردی که برای بانکهای اطلاعاتی ارائه میشود ،در بیشتر اوقات با بنچمارک  YCSBبه دست
میآید.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ،ﮐﻤﯽ از
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺰگ داده ،ﻫﻮش ﺗﺠﺎری و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻧﻮﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 11ﻣﻬﺮ 1394
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