ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات روی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ  DevOpsرا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟

دواﭘﺲ ) (DevOpsدﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دواﭘﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺎدوﯾﯽ واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ راﻫﮑﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﭼﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دواﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در DevOps
روش ﺳﻨﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات روی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  SQLﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده دارد ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ) (DBAﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،اﯾﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات
)ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ادﻏﺎم دادهﻫﺎ( آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﺳﺖ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ وارد ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
راﯾﺞ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دواﭘﺲ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روانﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
)ﺷﮑﻞ(1

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﭼﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺎر آن ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺠﺪد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻌﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از داده را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ رو از ﺟﻤﻠﻪ واردﮐﺮدن،
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دواﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
و ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺳﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
دواﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس دواﭘﺲ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ؟

ﻓﻘﺪان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آن ﺑﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﯾﻨﺪﮐﺲﻫﺎ در  SQL Serverﺑﻪاﻧﺪازه اﯾﻨﺪﮐﺲﻫﺎ در  Oracleﯾﺎ  MySQLﻧﯿﺴﺖ .زﺑﺎن ﭘﺮسوﺟﻮی ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ )(SQL
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ راﺣﺖﺗﺮی در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا روش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده را
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮﯾﻢ ورکﻫﺎی ) ORMﺳﺮﻧﺎم ) Object-Relational Mappingﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﮐﻪ در ﻣﺮﻛﺰ آنﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻗﺮار دارد ،در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دواﭘﺲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺜﻞ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎ
دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻘﺪان ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن درﺳﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﺳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻞ ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم آن راﺣﺖﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻧﯿﺰ از آن آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎه
دِوآﭘﺲ؛ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ!

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﮋه در دواﭘﺲ ) (DevOpsﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اوﺿﺎع را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دواﭘﺲ ) (DevOpsدر ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﭘﺎﯾﮕﺎه داده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺎ Migration
Migrationﻫﺎ ،اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎدهﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺎدهﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ،
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
 Migrationﯾﮑﺴﺎن را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
آزﻣﺎﻳﺶ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻧﯿﺎز دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺟﺪول داده ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
)آنﻗﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن آن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻻاﻗﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ داده ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد زﻣﺎنﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺪول ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺴﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ روش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺳﺎده و ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد .اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ:
• ) Liquibaseراﯾﮕﺎن(
• ) Daticalﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن )Liquibase
)• Redgate (Microsoft Stack
) • Delphixﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده(
• ) DBmaestroدر واﻗﻊ ﺑﻪﻋﻨﻮان دواﭘﺲ ) (DevOpsﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﻓﺮﯾﻢ ورکﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از  migrationﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
• Entity Framework
• GORM
• Compose
• Hibernate

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه داده را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺎدوﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
دواﭘﺲ ) (DevOpsرا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﻨﺒﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ دادهﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دادهﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد .ﺗﮑﺮار و ﺛﺒﺎت ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  آﺑﺎن21

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/13981/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-de
vops-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

