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About This Article 

NoSQL is a word that mystify many 

software engineers, In this article, I  

fully explain what the NoSQL is  about 

and who cares. 
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 مقدمه

 

یا اصال توجه شما را  کمی شما را بترساند،  NoSQLشاید کلمه

 آشنا کنم  NoSQLشما را با در این مقاله قصد دارم .جلب نکند

 را دور و مفاهیم مهمی که در آن بکار می و کمی از اصول

از منابع معتبری در من  با اینکه  توجه کنید .معرفی کنم

اند یک منبع کامل تو نمی این مقاله ،این نوشتار بکار بردم

هایی که در این نوشتار انجام  ها و مقایسه برای استدالل

 همچین پیشرفت این دانش به سرعتی هست که شاید .باشد ،شود می

دیگر صحت ، خیلی از اطالعات، در زمان مطالعه این نوشتار

ر نباید پایان مطالعه به همین علت این نوشتا .نداشته باشد

 .باشد  NoSQLشما درباره

 

آشنایی با  پیشنیاز درک و مطالعه این نوشتار،توجه کنید که 

اگر با این مفاهیم آشنا  .ها می باشدRDBMSمفاهیم و اصول 

مفاهیم آن را بررسی  ،کنم قبل از مطالعه اد می، پیشنهنیستید

 .و مطالعه کنید

 

درنهایت از تمامی دوستانی که در نوشتن و فراهم سازی این 

درصورت وجود . کنم ، صمیمانه تشکر میمقاله به من کمک کردند

می توانید با  Object Database  بخصوص انتخاب یک  هرگونه پرسش،

 .من تماس بگیرید

 

 امید عسکری گلستانی 

37390357300    P.N:                         

Email:     hopegolestany@gmail.com 
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NoSQL چیست؟ 

هست  ییکارها ینتر سختاز  ،  NoSQLکردنتعریف شاید بتوان گفت 

زمانی که . انجام داد توان یمکه در زمان نوشتن این مقاله 

 معموالا  ،دیتابیس چیست کالا که  بگویمبه شخصی دیگر  خواهم یم من

 RDBMSعلت این هست که . کنم یمها استفاده  RDBMSاز مفاهیم 

است و همین  شده استانداردها بسیار پخته هستند و مفاهیم آن 

از مفاهیم و  ،و توضیح دیتابیس حتی برای تعریف شود یمباعث 

دارم که در  یادبه  شخصاا . شودها استفاده  RDBMSتعاریف 

 یها مثالاولین  ،ویدیویی یها آموزشپایگاه داده و  یها کالس

 ، کهباشد یماکسل  یها جدولدفترچه تلفن و  ،مرتبط با دیتابیس

 ها یسنو برنامهبلکه اکثر  ،من تنها نهست که ا معنای اینبه 

 . است  SQLها و  RDBMS ،از دیتابیس  ها آندید اول 

؟ اولین و کند یمسخت  ها را NoSQLچه چیزی تعریف کردن  حال

 NoSQL های یتابیسدعلت نبود استاندارد الزم در حوزه  ینتر مهم

زمانی که در حال مطالعه  ،این مقاله یها رفرنسدر بین . است

به این  اصالا   ،بودم Gaurav Vaishاز  Getting Started with NoSQLکتاب 

دیگر بخواهند این  یها کتابکه شاید  کردم ینمفکر  مسئله

یک علت . دیگر بررسی و تعریف کنند های یدگاهددیتابیس را از 

 NoSQL های یتابیسداین باشد که در تعریف  تواند یمدیگر نیز 

ها استفاده  RDBMSهای آن نسبت به  یبرتر و کمبودهاگاهی از 

مهمی به نظر نرسد  مسئلهشاید در نگاه اول چندان . شود یم

در دهه گذشته در  را ها یتابیسدولی اگر سرعت پیشرفت این 

در ابتدا زمانی  مثالا . شود یماین تعریف  ناقص  ،نظر بگیریم

 NoSQLرا  هایی یتابیسد ،را تعریف کنند NoSQL خواستند یمکه 

اما مدتی بعد  ،دنکن ینماستفاده  SQLکه از  گفتند یم

و یا  SQL های یرمجموعهزپیدا شد که از  NoSQL های یتابیسد
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اطالعاتی استفاده  وجو جستبرای  SQLای مانند  زبان مشابه

 ها آنبه  ،از این دیتابیس ها همچنین در بعضی تعریف. کردند یم

شاید . کنند ینمکه از رابطه استفاده  گویند یم هایی یتابیسد

اما اگر به  ،نرسد به نظراکثر مواقع این تعریف چندان بد 

 ،توجه کنیم Object-Relation DB های یتابیسد های سازی یادهپ

روابط پیدا  سروکلهنیز  ها یتابیسدکه در این  بینیم یم

 .ها متفاوت باشد RDBMSشاید با  ها رابطههرچند این  ،شود یم

به  یا اشارهبرای تعریف این دیتابیس کمی نیاز دارم تا 

مفاهیم مرتبط نیز توضیح و بعضی  کنم RDBMS سیستم کاری

 .دهم

 یتاهاییدذخیره  در حال یا رابطه های یتابیسدسالیان سال 

این . نامیم یم یافته ساختدیتای  عنوان بهرا  ها آنهستند که 

جدول  ها آنکه به  شوند یممختلفی تقسیم  یها بخشبه  یتاهاد

Table نوع نظر ازداده  یفتعر خوش یواحدها ها جدول. گوییم یم، 

هر یک از . دارند یمرا در خود نگه  ها یتمحدودسایز و سایر 

هر واحد گروه  و به گوییم یم Columnدیتا را ستون  یواحدها

 شده یفتعرممکن است دارای رابطه  ها ستون. گوییم یم Rowردیف 

 یتاهادباشند تا بتوانیم این  دیگر داشته یها ستونبه روی 

دریافت  ها آناز  تری یچیدهپ اطالعاتباهم مرتبط کرده و  را

 های یتابیسدگفت که در طراحی  توان یمی به روشن .کنیم

RDBMS، سروکار ها ستونو  ها جدولطراحی  شخص همواره با 

 .دارد

 ،یافزار نرمو  یافزار سختچندین نود  دادنبه توانایی اتصال 

 Horizontal ،یک واحد منطقی کار کنند صورت به ها آن که یطور به

Scalability گر به  اضافه کردن یک واحد پردازش مثالا  .گویند یم

و یا اضافه کردن یک واحد  عملکردسرور برای بهبود  یها خوشه
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اگر بخواهیم حجم . برای افزایش حجم سرور بلندمدتحافظه 

 ها آنافزایش  ها روشیکی از  ،دیتابیس خود را افزایش دهیم

بر روی  یدتأک به علت است که  ScalabilityHorizontal صورت به

یک کار بسیار سخت  Scalability Horizontal، دیتا سازگاری و صحت

 .نباشد یرممکنغاگر  ،است

بزرگ تحت  یافزارها نرمبا پیدایش ، کمتر از ده سال گذشته

تحقیقات زیادی انجام گرفت تا مدیریت دیتا در حجم باال  ،وب

، این تحقیقات های یخروجیکی از . انجام شود یخوب به

 NoSQL ها آنبه  یطورکل بهکه  است یا رابطهغیر  های یتابیسد

 Scale ،کنند یمحل  ها یتابیسدیکی از مشکالتی که این . گویند یم

 .می باشد

 :نویسد یم باره یندرا پدیا یکیو

و خواندن  یدار نگهجدیدی برای  یسممکان NoSQL های یتابیسد

این . ها مختلف است RDBبا  ها آند که اساس کار ندیتا دار

میالدی وجود داشتند اما تا اوایل قرن  0793از سال  ها یتابیسد

 ها یتابیسداین مدل . قرار نگرفتند موردتوجهبیست و یکم 

 Amazonو  Facebook، Googleمانند  ییها شرکتابتدا توسط 

 توانند یمبه علت اینکه  ها یتابیسد NoSQL. استفاده شد

بسیار  ،یندبرآبا حجم بسیار زیاد  یتاهایداز پس  یراحت به

 Notگاهی  NoSQL های یستمس. شوند یم استفاده Big Data در حوزه

Only SQL  تا بروی محدود نبودن به  شوند یمنیز خواندهSQL  و

سادگی  ،ها آناستفاده آسان از . شود یدتأکداشتن این زبان 

 .باشد یم ها یتابیسد گونه ینازاطراحی از دالیل استفاده 
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 گونه یناخوبی نسبت به  طرفانه یبتعریف  پدیا یکیوبه نظر من 

من  ،مختلف یها کتاباما بعد از مطالعه  ،دارد ها یتابیسد

 :کنم یمتعریف  گونه ینارا  NoSQL های یتابیسد

 یاز تمام ضرورتاا  ،که برای یک هدف معین هایی یتابیسدبه 

 NoSQL ،کنند ینمها استفاده  RDBMSقواعد و مفاهیم 

 .گویند یم

 های یتابیسدبر  یا مقدمه ی مقالههورویتز در  ،برای مثال

که یکی از مشکالتی  گوید یمنوشته است  0770که در سال  گرا شی

 Impedance Mismatch ،ها وجود دارد RDBMSکه در استفاده از 

 RDBMS های یتابیسدتمام برنامه نویسان زمانی که با . هست

مقادیر داخل دیتابیس و داخل  فاصله بین ،کنند یمها کار 

 از ها یسنو برنامهبخصوص زمانی که . کنند یمبرنامه خود را حس 

 در .کند یمخود استفاده  در برنامهایی گر شی یالگوها

 خواهند یمهستند که  ییها سازه ها کالس ،گرا شی یسینو برنامه

را درون خود پنهان کنند اما گرفتن اطالعات از  ها یچیدگیپ

کاری  واقعاا  ،به اشیای برنامه ها آن یمقداردهدیتابیس و 

. برد یمرا از بین  یکار پنهانو این  است یرگ وقتبسیار سخت و 

 است یجادشدهابسیار متفاوتی  یکارها راه ،مسئلهبرای حل این 

 یکدهادر اصل یک واسط بین دیتابیس و  ، کهORMمانند ساخت 

 های یمعمارایجاد  ها آن ینتر مهماما  ستاگرای ما  شی

 .باشد یمگرا  و شی XML های یتابیسدپیدایش  مختلف و یافزار نرم

 RDBMS های یتابیسدو تغییرات بعضی مفاهیم  با حذف ،در اصل

ها برای حل  Object Database ،مانند ساخت جدول و رکورد اطالعاتی

 .این مشکالت پدیدار شدند
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زمانی که  ،در اوایل قرن بیست و یکم NoSQL های یتابیسدجنبش 

. شروع شد ،قراردادوب  های یتابیسددنیا توجه خود را به روی 

در ابتدا  ،گوید یم NoSQL، not only SQLبه  پدیا یکیو ینکهباا

ساخته  SQLو  Noمستقیم تنها از دو کلمه  طور بهاین کلمه 

دو کلمه بگوید این بود که من این  خواهد یمچیزی که . شد

ولی برای راحتی به  استفاده کنم RDBMSیا  SQL از خواهم ینم

 .اکتفا شده است NoSQLهمان 

به انواعی از  NoSQLکه  اند نوشته باره یندرابعضی نویسندگان 

 ACIDبخصوص  RDBMSکه از اصول  کند یماشاره  ها یتابیسد

است که از پس اندازه  شده یطراحو طوری  کند ینماستفاده 

. یدبرآدیگر  های یلیخو  Google، Facebook، Yahoo، Twitterاطالعات 

ده شدن این مدل بودند که باعث گستر ها شرکتاین ابر  ینکهباا

بودیم  هایی یتابیسد یدایشپشاهد  4305سال  ،شدند ها یتابیسد

یکی  Neo4jبرای مثال . کردند یمنیز استفاده  ACIDاز مدل  که

 .کند یمروی پی ACIDاز اصول است که  هایی یتابیسداز گراف 

است که  شده نوشته ها کتابضی مقاالت و عدر ب ینهمچن

 اند شده ساخته سرورهابروی  اجراشدنبرای  NoSQL های یتابیسد

. اند نشدهساخته  این کار ضرورتاا برای  گراف های یتابیسداما 

 ،خارج از روابط است NoSQL گویند یم که یدرحالهمچنین 

بسیار  ها آنکه روابط در  یتاهاییدگراف برای  های یتابیسد

 .است شده یطراحمهم و پیچیده است 

هر منبع و هر نویسنده  ینکهاحال شاید شما هم مثل من از 

 .کالفه شده باشید ،و تعریف آن دارند توضیحسعی در  طور یک

 های یتابیسددالیل این شرایط این است که  ینتر مهماز  یکی

NoSQL،  هایی یتابیسدیک نوع دیتابیس نیستند بلکه به مجموعه 
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ها استفاده  RDBMSاز تمامی اصول  ضرورتاا که  کند یماشاره 

 Graphها و  Object Database ،که گفتم طور همان ،مثالا . کنند ینم

Database  مختلف دیتابیس  دو نوعها ازNoSQL  هستند که برای

 ضرورتاا مختلفی طراحی شدند و به این معنی نیست که  مسائلحل 

 .کنند یماز یک اصول پیروی 
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 NoSQL های یژگیوبرخی 

در نظر بگیرید که اکثر منابع  ،زیر های یژگیوقبل از خواندن 

نادرست  ها ارتباط می دهند و این NoSQLبه همه  ها راویژگی 

البته . به همین خاطر من از لغت برخی استفاده کردم. است

را به عنوان مجموعه ای از دیتابیس ها مختلف  NoSQLاگر 

از خاصیت های زیر برای آن بدانیم که حداقل یکی از آن ها 

 .نیازی به لغت برخی نخواهد بود ،ها صدق می کند

 

درون یک جدول  های یفردچیزی بیشتر از  ها NoSQLبرخی از 

درون یک  یینودها صورت بهاطالعات را  ها آنبعضی از  .باشند یم

و حتی  باشند یم key-value صورت بهبعضی . کنند یمگراف ذخیره 

 .باشند یماز خانواده ستون دیتا  ها آنبعضی از 

تا اطالعات خود را بدون  دهد یمبه شما اجازه  NoSQL یطورکل به

Join Query با استفاده از یک رابط بسیار راحت دریافت کنید. 

 دهد یمبه شما اجازه  ها آنسیستم . شماتیک هستند بدون اصوالا 

و بدون کشیدن  دیتای خود را درون یک فولدر کپی کنید که

 .دیتا را از آن بیرون بکشید ERدیاگرام 

سیستم . گیرد یمو پردازشگر قرار  پروسهبه روی چند  یراحت به

که دیتابیس خود را روی چند  کند یمبه شما کمک  ها آن

 .از دست ندهید باال راو سرعت و عملکرد  پردازشگر قرار دهید

عملکرد  ،کنید یموقتی پردازشگر بیشتری به سیستم خود اضافه 

 .کند یمدیتابیس شما افزایش پیدا 

نباید این  NoSQLتعریف  ، ولینیست SQL مشابه  NoSQL زبان

 گونه یچهدیتابیس  گونه ینامحدودیت را در ذهن ایجاد کند که 
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استفاده  SQLندارد یا از  SQLاستفاده از زبان مشابه 

 یها زبانو  SQL ،ها یتابیسددر بعضی از این  ، بلکهکند ینم

 .شود یماطالعات استفاده  یوجو جستدیگری برای 

اما  ،هستند Open Source ها یتابیسدخیلی از این  ینکهباا

 .تجاری نیز دارد یها نسخه

اکثر این . نیستند Big Dataمحدود به  NoSQL های یتابیسد

 یها حجمزمانی طراحی شدند که مشکل مدیریت کردن  ها یتابیسد

 یاربسحجم دیتا  ینکهباا. خورد یمبزرگ دیتا زیاد به چشم 

 .کند یمبر روی سرعت و تغییرات نیز تمرکز  NoSQL ،مهم است

تنها برای  ها یتابیسد گونه ینا. ابری نیست ،درباره پردازش

درون  ها آناز  توان یمپردازش ابری ساخته نشدند و 

 .کوچک نیز استفاده کرد یتاسنترهاید

NoSQL  خاصی نیست افزار سختمحدود به. 

 .باشند یم شده یعتوز های یستمسبهترین نوع دیتابیس برای 
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ACID vs BASE 

 ACIDکه  گوید یمبه شما  یراحت به ،متخصصی که بپرسیداز هر 

 این مفاهیم بیشتر از چهل سال است که وجود دارد. مخفف چیست

بود  ها یتابیسدبرای تمامی  معیار ینتر مهم ،و تا همین اواخر

اعتماد و  ،در یک سیستم ACIDبدون   .تا به آن دست بیابند

 .شد یماطمینان از آن سیستم خارج 

و  به این ایده فکر کرد Jim Grayآقای  ،هفتاد میالدی در دهه

 :The Transaction Concept» خود را به نام یا افسانهمقاله  یتدرنها

Virtues and Limitation»  شاید این اطالعات  . منتشر کرد 0790در سال

با داستان آن  کامالا  اکنون همچندان جدید نباشد و شما نیز 

 برایم جالب شد تا ،در طی نوشتن این قسمت. آشنا باشید

 .لعه کنمرا مطا Grayمقاله آقای 

این بود که آقای  ،چیزی که در مقاله ایشان نظرم را جلب کرد

Gray تنها درباره مفاهیم Atomicity، Consistency  وDurability  صحبت

بر اینکه  یدیتأک ،به این معنا که در آن زمان. کرده بود

دیگر دسترسی داشته باشند  یها تراکنشنباید به  ها تراکنش

 .نبود

به سطوح تراکنش تمرکز کرده بود و تراکنش را یک این مقاله 

باید یا که « تغییر حالت سیستم»قرارداد یا هر تعداد از 

 یاارث ببرد  خصوصیت سیستم به عنوان بهرا  CAPاصول 

 .تعیین کرد سازگاری سیستم را های یتمحدود

Bruce Lindsay در مقاله خود  شو همکاران«Notes on Distributed 

Databases»  که از کار آقای  0797در سالGray  الهام گرفته

 «Consistency»اصول بنیادی برای دست یافتن به سازگاری  ،ندبود
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 Database » یگاهپاو استاندارد اولیه و مهم برای تکرار 

Replication» ندرا ذکر کرد ها داده. 

اصول » به نام یا مقاله Theo Härder  و Andreas Reuter ،0793 در سال

واژه  رسماا چاپ کردند و « تراکنش گرا های یتابیسدبازیافت 

ACID  بعد به معنای زیر رسید ی دههرا ثبت کردند که تا دو: 

 

Atomicity 

یا همگی انجام  ،درون یک تراکنش کارهایک کار یا همه 

 هیچ یا  همهاین اصل  .شوند ینمانجام  کدام یچهیا  شوند یم

تمامی  ،اگر یکی از اصول تراکنش با موفقیت انجام نشود. است

مثالی که در این حوزه  ینبهتر .تراکنش انجام نخواهد شد

زیرا اگر پرداخت ؛ باشد یممالی  یها پرداخت ،بیان کرد توان یم

درست  ها قسمتاگر یکی از  ،مالی را دو قسمت در نظر بگیریم

 .خورد یم به همتعادل مالی  ،انجام نشود

Consistency 

و قواعد توسط سیستم  ها پروتکلهر تراکنش باید از تمامی 

 زیر پا بگذارد و ها را پروتکلتراکنش نباید این . پیروی کند

باید دیتابیس را در حالت  ،دیتابیس در شروع و پایان تراکنش

 شده انجامتراکنش نیمه  عنوان بههرگز چیزی . سازگار قرار دهد

 .وجود ندارد

Isolation 

به تراکنش دیگری که در حالت انجام و تمام  ،هیچ تراکنشی

 ،بنابراین؛ دسترسی داشته باشد تواند ینم ،نشده قرار دارد
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برای سازگاری و  ینا .تراکنش تنها به خود وابسته است هر

 .است یضرورعملکرد تراکنش در دیتابیس 

Durability 

و  ماند یمنتیجه تراکنش باقی  ،زمانی که تراکنش تمام شد

قطع  ،سیستم ازکارافتادناز پس شرایط . گردد یبازنم گاه یچه

 .آید یبرمبرق و مشکالت مشابه نیز 

مختلفی  یها جنبهالبته باید در نظر بگیرید که این تعاریف 

دارند و هر دیتابیس ممکن است هر یک از تعاریف را از 

 ACID ،ها RDBMSاما در جهان ؛ متفاوت ببیند یا جنبه

صحت دیتا از  ،و بدون آن هاست آنبخش اساس کار  ینتر مهم

کار  ACIDکه بر مبنای  هایی یتابیسد .اطمینان داشت توان ینم

تا  کنند یمچک  را یتاهاد تمام ،در هر میکروثانیه ،کنند یم

 هایی یستمس ینچن .شکند ینم را ها یتمحدوددیتایی شوند  مطمئن

کوچک که نیاز به تغیر اندازه خاصی  های یستمستاکنون برای 

اما ؛ است کارکردهبسیار خوب  اند شده یساز نرمالندارند و 

ساخت  یتاهاید. نیست گو جوابدیگر مانند گذشته چندان 

پردازش  ،یا رابطهغیر  یها داده ساختمان ،عظیم دیتا ،نیافته

و سازگاری نهایی در حال حاضر بسیار بیشتر مشاهده  شده یعتوز

جدید  های یفّناورمعنی پیدایش  به ،جدید های یازمندین. شوند یم

 .است

  

Telegram: @Farabar_BI



[14] 
 

Base  کند یمخودش را معرفی. 

 ،پردازشگر توزیع یافته های یستمسبختانه برای دنیای خوش

 های یستمسچگونه دنیای دیتای . داردوجود باهوشی  یها مهندس

 بوک یسف Cassandra و آمازون Dynamo ،گوگل BigTableبزرگ مانند 

؟ کند یماعتماد و صحت سیستم را حفظ  ،با عدم وجود سازگاری

 .است BASE ،پاسخ

 

Basically Available 

که سیستم موجود بودن و در دسترس  کند یماین محدودیت بیان 

پاسخی خواهد  ،برای هر درخواست. کند ینم ینتضمبودن خود را 

بود اما پاسخ ممکن است عدم موفقیت باشد که بیان کند دیتا 

 .در حالت ناسازگار یا در حال تغییر باشد

 

Soft State 

حتی زمانی که  .حالت سیستم ممکن است در طول زمان تغییر کند

 ینکها به خاطرممکن است  ،شود ینمبه سیستم وارد ورودی 

در حال تغییر  ،باید در حالت سازگار باشد یتدرنهاسیستم 

 .است Soft))به همین علت حالت سیستم همواره نرم . باشد

 

Eventual consistency 

در حالت سازگار  یتدرنها ،گیرد ینمسیستم زمانی که ورودی 

دیگر دیر  های یتوضعمختلف و  یها حالتدیتا در . گیرد یمقرار 

اما سیستم به دریافت  ،یابد یمو گسترش  گیرد یمیا زود قرار 
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مگر  کند ینمو سازگاری هر تراکنش را چک  دهد یمورودی ادامه 

 .اینکه به تراکنش بعدی برود نه

 

Base  نسبت بهACID  دارای انعطاف بیشتری نسبت به تغییر

چک کردن سازگاری . استدار رااندازه است و هزینه کمتری 

فشار بسیار زیادی را به سیستم وارد  هرلحظهدر  ها تراکنش

مقدار پردازشی که . برد یمبسیار باال  را ها ینههزو  کند یم

سازگاری نهایی به . است ینجوم شود یمانجام  کار ینابرای 

که  دهد یمبزرگی مانند یاهو و آمازون این امکان را  یها شرکت

هم سازگاری را حفظ کنند و هم مشتری را  ،کمتربا هزینه 

همواره سازگاری را حفظ  ینکهبااالبته . دارند نگهراضی 

 .دیگری داراست های ینههزاین خود  اما ،خواهند کرد
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SQL vs NOSQL 

 

ها مقایسه  NoSQLبا  ها را RDBMS قبل از اینکه بخواهیم

جدید برای حل  های یتابیسدباید در نظر بگیرید که این  ،کنیم

ها  آن توانند ینم یراحت بهها  RDBMSکه  اند شده ساخته یا مسئله

 ها را آندرست نیست که بخواهیم همه  ینبنابرا .حل کنند را

نکاتی را ذکر  توانیم یماما  ،ها مقایسه کنیم RDBMSبا 

 .کنیم

که از سایت ماکروسافت  باال راابتدا اجازه دهید عکس 

 .توضیح دهم ام گرفته
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 مدل

و  کنند یماستفاده  یا رابطهدیتابیس از مدل  SQL ،مدل ازنظر

 کامالا ها مدل  NoSQLاما  ،دارند یمنگه  ها جدولدیتا را در 

استفاده  یا رابطهاز مدل غیر  ،ها آندارند و اکثر  متفاوتی

 کامالا این رابطه  ،حتی اگر رابطه نیز استفاده کنند. کنند یم

شیوه نگهداری دیتا نیز . ها متفاوت است RDBMS یها رابطهبا 

 .متفاوت است SQLبا 

 دیتا

SQL  که هر رکورد دارای  شده ساخته یتاهاییدها برای

اگر الزم باشد که تغییراتی در . باشد یمثابتی  های یتخصوص

به معنای حذف یا اضافه  ،ایجاد شود رکوردها های یتخصوص

 کالا دیتابیس خواهیم بود و  یکشماتمجبور به تغییرات  ،ها ستون

نیز  افزارها را نرماین کار چندان راحت نیست زیرا ساختار 

از رابطه  توان یم ،Joinبا استفاده از . ممکن است تغییر دهد

 .مختلف استفاده کرد یها جدولبین 

NoSQL  که مجبور  دهند یمبه شما  عموماا ها این امکان را

شماتیک را تغییر  ها یتخصوصنباشید که برای اضافه کردن 

به یک دیتا  توانید یم ،بدون اینکه زحمتی بکشید. دهید

یک اصلی  یساز نرمال که یدرحال .یا کم کنید اضافهخصوصیتی 

در  یساز نرمالعکس  از ،است یا رابطه های یتابیسدمفید در 

 رکوردهاتا از روابط بین  شود یماستفاده  NoSQL ها یتابیسد

 .استفاده شود

بهتر از  SQL های یتابیسد ،است یافته ساختما  یتاهایداگر 

NoSQL  کنند یمها کار. 
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 شماتیک

بدون شماتیک خاصی هستند به این  اصوالا  NoSQL های یتابیسد

شماتیک دیتابیس را مشخص  کاربر دیتابیس معموالا معنا که 

اما شماتیک دیتابیس درون ؛ دهد یمو یا تغییر  کند یم

 ییرتغ قابل یراحت بههمواره ثابت و  یا رابطه های یتابیسد

تغییر  یا رابطه های یتابیسدیعنی اگر شماتیک درون  .باشد ینم

 .شوند باخبرتغییر  ینااز نیز باید  افزارها نرم  ،کند

 

 تراکنش

برای  ها یتابیسدبهترین  رسد یمبه نظر  ،در حوزه تراکنش

 ،کار کنند ACIDکنترل و مدیریت دیتابیس که بر اساس 

 NoSQL های یتابیسداما درون ؛ باشند یم یا رابطه های یتابیسد

 .کار کنند ACIDوجود دارد که بر اساس  های یتابیسد

 

 سازگاری

و این  است یسازگار ،یا رابطه های یتابیسدیکی از اصول اصلی 

 NoSQL های یتابیسداما ؛ کنند یمسازگاری را تضمین  ها یتابیسد

چون بر  ها آنبعضی از . باشند یمنسبت به سازگاری متفاوت 

و بعضی  کنند یمآن را پشتیبانی  اند شده نوشته ACIDاصول 

سازگاری نهایی  ،اند شده ساخته BASEدیگری که بر اساس 

 .رادارند
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 تغییر اندازه

 یخوب به توان ینمنیستند و  پذیر یعتوزچندان  SQL های یتابیسد

اما  ، استفاده کرد ها یتابیسدبه همراه این  پذیری یعتوزاز 

 .خوبی هستند پذیری یعتوزدارای  عموماا  NoSQL  های یتابیسد

 

حال اجازه دهید تا درباره انتخاب بین این دو نیز اطالعاتی 

 یدهست ناآشنابه مفهوم دیتابیس  کالا اگر شما . به شما بدهم

را  یا رابطه های یتابیسد ،یدا کردهیا تازه آن را شروع 

بسیار  ها یتابیسداولین علت این هست که این . انتخاب کنید

پخته هستند و جامعه آموزشی قوی دارند و اکثریت 

 توانید یم یراحت بهشما . مسلط هستند ها آنبه  ها یسنو برنامه

. کند یک نفر را پیدا کنید تا به شما در مشکالت کمک

 شده ساخته یا رابطه های یتابیسدوی ر بسیار زیادی بر یابزارها

انتخاب کردن یک . استفاده کنید ها آناز  توانید یمکه شما 

همچنین بیشتر . شاید یک ریسک نیز باشد جدید یفّناور

 توانید یمو  باشد یم ERبر اساس دیاگرام  یافزار نرم های یلتحل

 .استفاده کنید یماا مستق ها آناز 

برای  دانید یماستفاده کنید که  NoSQL های یتابیسدزمانی از 

را فدای  یا رابطه های یتابیسد یابزارهاو  چه چیزی امکانات

 یا رابطه های یتابیسداگر عملکرد و سرعت  مثالا . کنید یمآن 

که  رسد یمبرای شما کافی نباشد یا حجم دیتابیس شما به حدی 

کنید که  توجه .باشید دیتابیس خود را توزیع کنید مجبور

 مختص های یتمحدوددارای قدرت و  NoSQL های یتابیسدهریک از 

 .خود است
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اطالعات  سازی یرهذخاگر دوست ندارید چندان درگیر کار با 

 های یتابیسدبرنامه خود باشید و ساخت و مدیریت دیتا درون 

شی گرا  های یتابیسداز  توانید یم ،کند یماذیت  شمارا یا رابطه

 .استفاده کنید

که شاید در استفاده از دیتابیس  یمسائلهمچنین یکی از 

NoSQL  به نظر برسد این هست که زمانی که برای ساخت مدل

. هست SQL های یتابیسدبسیار کمتر از  ،شود یمپروژه انجام 

 های یتابیسدبرای تمامی  توان ینمدر نظر بگیرید که  حال ینباا

NoSQL یتمام بهمن  ینکهااول  یراز .این حرف را تصدیق کرد 

وجود  هایی یتابیسدتسلط ندارم و دوم شاید  NoSQL های یتابیسد

مدل  سازی یادهپداشته باشد یا در آینده به وجود بیاید که 

 .باشد بر زماندر عمل  ها آنبا 
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 افزار نرم ها در RDBMSو  NoSQL های یتابیسد یعملکردها

 تراکنش گرا

دارای رابطه با  ،یتاا ماهیتاهایی دارند که د افزارها نرماین 

 صورت ینبد افزارها نرممهم این  های یتخصوص .هستند یکدیگر

 :است

 .دهد یمدیتا  یکپارچگیبه سازگاری و  ای یژهواهمیت  افزار نرم

البته این به . است تر یینپاکاربرد دسترسی موازی به نسبت 

 سروکاربا یک نسخه از دیتابیس  افزار نرماین معناست که 

و  «database replication»تکرار دیتابیس  دارد و نیاز به

 .ندارد «Load-balance» کننده متعادل

 .باشد یم افزارها نرم گونه ینازاتجاری یک مدل  یافزارها نرم

نیاز عمومی شماتیک دیتابیس  ،تراکنش گرا یافزارها نرمبرای 

 :زیر است صورت به

  انواع و  ،ها یتخصوصاز  یافته ساختتعریف دقیق و قوی

 .دیتابیس یها قانون

  ها رابطهتوانایی تعریف دقیق. 

  کند ینمشماتیک در طول زمان چندان تغییر. 

 :زیر وجود دارد های یازمندین ،از دید دسترسی اطالعاتی

 باید جدیدترین دیتا را  ،دیتاهر خواندن : سازگاری

 .بازگرداند

 شود یمکل رکورد خوانده   ،اکثر مواقع. 

 متداول است خواندن و دسترسی به دیتا در چند جدول. 

دو گونه دیتابیس به نظرمی تواند به  افزار نرم گونه ینابرای 

 :کمک کند مسئلهاین 
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 تا ساختار را  کند یمستون گرا به شما کمک  های یتابیسد

آن را در طول زمان  توان یم ،اگر الزم باشد. تعریف کنید

 .تغییر داد

 تا  کند یمسند گرا به شما کمک  های یتابیسد«View» 

 .کنید سازی یادهپرا  «Join»بسازید یا 

زیر  های یتمحدوددارای  NoSQL ،تراکنش گرا یافزارها نرمبرای 

 :است

 عدم توانایی تعریف روابط 

  ها تراکنشنبود 

 عدم وجود خصوصیت ACID 

  اکثرNoSQL  دهند ینمها قدرت خود را در یک سیستم نشان. 

  عدم وجود دستوراتJOIN 

 نتیجه

 .بهتری هستند انتخابها  RDBMS ،افزارها نرم گونه ینابرای 
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 NoSQLتاریخچه 

 

 

عدم  ،نیز همراه با ترس NoSQL ،جدید های یفّناورهمانند اکثر 

دنیای برنامه نویسان  NoSQLدر مقابله با . است قطعیت و شک

 :شود یمبه سه دسته کلی تقسیم 

 کسانی که آن را دوست دارند. 

هستند تا  NoSQLدرون  وجو جستافراد در این گروه در حال 

 ها آن .گیرد یمقرار  ها برنامهبفهمند این دیتابیس چگونه در 

و با آن همگام  سازند یمآن را  ،کنند یماز آن استفاده 

 .شوند یم

  کنند یمکسانی که آن را رد. 

 کنند یم یدتأک NoSQL یکمبودهابه روی  معموالا افراد این گروه 

 .هستند ارزش یب ها آنبگویند  کنند یمو سعی 

  دهند ینمکسانی که به آن اهمیت. 
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 یفّناوریا منتظر هستند این  در این گروه برنامه نویسان

که به آن رسیدگی  اند نداشتهیا هنوز وقت کافی  پخته شود

 .کنند

یا  دهید ینمکه به آن اهمیت  یدهستاگر شما از دسته افرادی 

 NoSQLشاید برای شما جالب باشد که بدانید  ،یدهستعاشق آن 

 .از کجا شروع شد

NoSQL واحدی نیست که توسط چند نفر داخل یک گاراژ  یفّناور

ریاضیاتی خاصی درباره داده  های یهنظرباشد یا  شده اختراع

بسیار آرام در طی چندین  NoSQLمفاهیم پشت . باشد ساختارها

افرادی غیر وابسته به سازمان و یا اداره . سال توسعه یافت

و برای حل مشکالت خود دادند  قرار یبررس مورد ها را آنخاصی 

 NoSQL های یتابیسداستفاده کردند که باعث شد  ها آناز 

 .مختلفی ساخته شود

 0779 در سال ،استفاده شد NoSQLاز لغت  رسماا اولین باری که 

بود و  San Franciscoدیدن شهر در حال  وی. بود Carlo Strozziتوسط 

می خواست که دیتابیس سبک و رابطه ای خود را به چند نفر 

 (RDBMS) سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای. نشان دهد

شما از  اگر .هستند یکنونهای جا افتاده و پایدار  دیتابیس

سال گذشته تحصیالت خود را به  43یک دانشمند کامپیوتری که در 

احتمال زیاد او  ،پایان رسانده است بپرسید که دیتابیس چیست

 .را به شما توضیح خواهد داد یا رابطهیک دیتابیس 

استفاده کرد زیرا دیتابیس او توسط  NoSQLکارلو از واژه 

 وجو پرس یافته ساختو از زبان  شد یمکنترل  Shell های یپتاسکر

(SQL) معنای اصلی  .استفاده نکردNoSQL «SQL باشد یم «نه .

 ییوجو پرس یسممکان ،SQLاز استفاده  یجا بهمعنا که  این به
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ن برنامه نویسا سازی یادهپاستفاده کرد که بیشتر مشابه محیط 

 .بود UNIXدنیای اسکریپت  ،بود که برای کارلو

ناامیدی  دهد یم نشاناولین چیزی که  ،استفاده از این واژه

جمعیت بسیاری در حال  ینکهباا .است SQLبرنامه نویسان از 

 های یتابیسدخوبی برای  یها آموزشهستند و  SQLحاضر مسلط بر 

گرایش پیدا  NoSQLواژه  ،در حال حاضر وجود دارد یا رابطه

 است یا حداقل راه بهتری ،دهد یمکردن راه بهتر را نشان 

برای برنامه نویسان تنبل که حوصله یادگیری و سر کله زدن 

 .طوالنی و پیچیده را ندارند SQL یها جمله با

 دهندگان توسعه .آمد و گذشت San Franciscoمالقات کارلو در شهر 

. متفاوتی پرداختند های یسممکانبه ساخت و تست کردن  پس ازآن

را از دید  SQL های یچیدگیپمتفاوتی ایجاد شد تا  های یفّناور

 Entity Frameworkو  جاوا برای Hibernate.پنهان کنند دهندگان توسعه

یک واسط بین  عنوان بهبودن که  هایی یفّناور ینتر مهم از

و کار را تا حدی برای  گرفتن یمدیتابیس و کاربر قرار 

 .کردند یمبرنامه نویسان آسان 

 یراحت بههای پیچیده  Query. است بر ینههز SQLاستفاده از 

تغییرات ایجاد  ها آندر  توان یم یراحت بهو  شوند ینمدیباگ 

 ،پروژهبه همین علت زمان انجام  ،کرد تا بهتر عمل کنند

یا  یبریالپیدا کردن یک . آن بسیار سخت است آزمودنمدیریت و 

حداقل  ،ها یچیدگیپاین  متفاوت برای پنهان کردن یسممکانیک 

است و استفاده از بهترین  ها ینههزخوبی برای کاهش  راه یک

 .سازد یممیسر  ها را روش

پنهان کردن  ،رسید یمبه تنها چیزی که  ،ها روشبا این 

که  شود یممشکالت دیتایی ایجاد  یتدرنها. هاست یچیدگیپ
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 یفّناور. متفاوت تفکر نیاز دارد کامالا نیازمند یک روش 

کنونی چندان با چنین مشکالتی کنار نیامد و انفجار  یا رابطه

 .وب این مشکالت را چند برابر کرد

را منتشر کرد که دیتابیس  یا مقالهگوگل  ،4339در سال 

خود را توضیح  یافته ساخت( Bigtable)جدول عظیم  پذیر یعتوز

 :توصیف کرد گونه ینارا  ها جدولعظیم  گوگل .داد یم

برای مدیریت کردن  پذیری یعتوز سازی یرهذخعظیم جدول سیستم 

 اندازه بهبرای تغییر سایز دادن  که یطور به یافته ساختدیتای 

عادی  یسرورهابسیار حجیم مانند پتابایت به روی هزاران 

 .است شده یطراح

را  ها یفردها  RDBMSهم مانند  ها جدولعظیم  ،اول در نگاه

از  یا خانوادهبین  ها یفردبا یک کلید ردیف و دیتا را در 

از  یا مجموعه ها جدول یمعظ .کند یماطالعاتی ذخیره  یها ستون

هستند که هر کلید یک ردیف  ییاه( Key،Value)کلید و مقدار 

 خانواده هم ها ستوناز  یا مجموعهو هر مقدار  کند یمرا مشخص و 

 .(Column Families)را 

 

ذخیره  افزار نرم آمازون مقاله خود را درباره ،4339در سال 

 :به زبان آمازون .کرد منتشر (Dynamo)اطالعات داینامو 

که نیازمند  هایی یسسروهای (State)داینامو برای مدیریت حالت 

اطمینان بسیار زیاد هستند و مدیریت تعادل بین در دسترس 

 ،خواهند یمبودن و کارایی  صرفه به ،و صحت ثبات ،بودن

 .است شده ساخته

آمازون  یتاهایدکه چگونه  دهد یمدر ادامه این مقاله توضیح 

 کردن سازگار( Hash)هش و چگونه از  شده یرهذختوسط کلید اصلی 
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استفاده از ورژن  و نحوه شده استفادهدیتا  پذیری یعتوزبرای 

برای نگهداری صحت و  (Object Versioning) یش اساسبندی بر 

 .شده دادهتوضیح  ها یتاسنتردسازگاری دیتا به روی 

اولین  ها آن درواقع ،اساس کار آمازون بسیار ساده بود

 منحصرکردن که بر اساس یک کلید  گذاری یهپادیتابیسی را 

 .کرد یمکار  ،یک مقدار که هر چیزی ممکن بود باشدو  فرد به

 Open)بسیار زیاد متن بازی  NoSQL های یتابیسد ،4337تا سال 

Source) اند یدارشپد. Riak ، MongoDB، HBase، Accumulo 

،Hypertable، Redis، Cassandra، Neo4j  هایی یتابیسداز مجموع 

 .ساخته شدند 4337و  4339 یها سالبودند که بین 

از  Eric Evansاین تغییرات محیطی بسیار سریع باعث شد که 

Rackspace  وJohan Oskarsson  ازLast.fm  تا اولین جلسه مدرن

NoSQL  برای اینکه محتوای این جلسه . کنند برگزاررا

 NoSQL# هشتکاز  ها آن ،مجازی پخش شود های جامعهبین  راحتی به

 استانداردسازیاین جلسه از اولین قدم برای . استفاده کردند

 .بود NoSQL های دیتابیس
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 NoSQL های دیتابیسانواع 

 NoSQL های دیتابیسدر این بخش قصد دارم درباره انواع 

دارند و استفاده  هایی مزیتو توضیح دهم هرکدام چه  بنویسم

 .کند میها قربانی  RDBMSرا در  چیزهاییچه  ها آناز 

 (Column-oriened databases) ستون گرا های دیتابیس

بجای  اطالعات را ،ها RDBMS برخالف ،ستون گرا های دیتابیس

مدل  این .کنند میذخیره  ها ستوندر  ،ها ردیفذخیره کردن در 

وجود  ها دیتابیسخود مفهوم  پیدایشاز زمان  ها دیتابیس

 ،بود شناسی زیستکه در حوزه  افزاری نرم ،TAXIR. اند داشته

ستون گرا استفاده  های دیتابیسبود که از  افزاری نرماولین 

 .کرد می

دوبعدی  های جدول صورت بهدیتا را  ،ای رابطه های دیتابیس

که دریافت و  دهند مینشان  ها ردیفو  ها ستوناز  شده تشکیل

 ،شود میروی یک ردیف انجام  بر زماننوشتن دیتا در هر 

ذخیره  ها ستونستون گرا دیتا را در  ها دیتابیس که درحالی

زیر قرار است ذخیره  دیتاهایمثال فرض کنید  برای .کنند می

 :شود

کد 

 کارمندی

نام  نام

 خانوادگی

 حقوق سن

 0033333 50 احمدی حسین 070

 0333333 35 رضاییان  447

 9333333 37 دمحمی احسان 990

 4333333 34 شناسا نوید 540

و  «Serialized»شده  یالسر یرزاطالعات به شکل ها  RDBMSدر 

 :شوند یم سازی یرهذخ
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 0033333 ،50 ، یاحمد ،ینحس ،070

  0333333،35 ، ییان، رضا447

 9333333،37 ، یدمحم ،احسان ،990

 4333333،34 ، شناسا ،یدنو ،540

 

دیتا به فرم زیر ذخیره  ،ستون گرا های یتابیسداما در 

 :شوند یم

540، 990، 447، 070 

 یدنو ،احسان ،حسین

 شناسا ،یدمحم ،ییانرضا ،احمدی

34،37،35،50 

4333333، 9333333، 0333333، 0033333 

 

شده  یساز سادهنمایش بسیار  گونه یناالبته در نظر بگیرید که 

خاصی برای  سازی ینهبه های یستمس معموالا  ها یتابیسد. است

این نمایش تنها برای بیان و . اطالعات دارند سازی یرهذخ

 .است شده  استفادهستون گرا  های یتابیسدتوضیح 

که در طول زمان  دهند یماجازه  ،گرا ستون های یتابیسداکثر 

جدیدی را  یها ستون ،ها یفرد اولیه یمقدارهابدون نگرانی از 

خاصی در طراحی و مدل  یریپذ انعطافموضوع  ینا .بسازید

در  ،اگر ستون خاصی را اضافه نکردیدکه  صورت ینبد ،دهد یم

 .بتوانید آن را اضافه کنید یراحت بهآینده 
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موجود  یها ستوناز  ای مجموعه یرزبرتری خاصی در استفاده از 

 در ،ی بزرگروی مجموعه دیتا بر ،مثال یبرا .وجود دارد

و مجموع دیتابیس ها  یانگینم ،کمترین ،محاسبه بزرگترین

 .عملکرد بسیار درخشانی دارند ،ستون گرا

که مقادیر جدیدی برای یک یا تمام  یزمان ،به طور مشابه

این دیتابیس ها اجازه دسترسی چند  ،ردیف ها اعمال می شود

تکه به دیتا می دهد به طوری که نیازی به دسترسی به ستون 

 .های بی ربط در محاسبه نباشد

 (Document Oriented Store)ی سند گرا دیتابیس ها

نیمه  یتاهایددسترسی و مدیریت  اجازه ،گرا   سند های یتابیسد

از  ،این مجموعه های یتابیسدبیشتر . دهد یمرا  یافته ساخت

XML،JSON،BSON  و یاYAML  دیتا استفاده  سازی یرهذخبرای

یک نقش  «Document»هر سند  ،ها RDBMSدر مقایسه با . کنند یم

 RDBMSدر مقایسه با  رکورد یا ردیف اطالعاتی را دارد اما

 .است یافته ساختاین دیتا نیمه  ،ها

 کامالا  یها ستونفیلد و  کامالا دو رکورد ممکن است  ،برای مثال

ممکن است شماتیک خاصی نداشته  رکوردها .متفاوتی داشته باشد

بخش ضروری از  ها جدولتعریف  ،ها RDBMSدر  که یدرحال ،باشند

سند گرا ممکن  های یتابیسد ،به همین خاطر. ساخت دیتابیس است

هیچ محدودیت شماتیک را  اصالا است شماتیک را پشتیبانی نکند و 

 .برای دیتا قرار ندهد

 ،کنند ینمشماتیک خاصی را ساپورت  ها یتابیسداین  ینکهباا

 .کرد وجو جستو  ساخت توان یم ها را(Index) ها یسانداما 

 :اشاره کرد توان یمزیر  های یتابیسدبه  ،در این دسته

MongoDB 
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CouchDB 

Jackrabbit 

Lotus Notes 

Terrastore 

BaseX 

 

 ،ها دارند RDBMSنسبت به  ها یتابیسدمزیتی که این  ینتر مهم

در  مسئلهاین . باشد یم یتاهادنبود یا ضروری نبودن شماتیک 

از  یتاهایید سازی یرهذخوب زمانی که نیاز به  یافزارها نرم

 یاربس ،انواع مختلف که در طول زمان ممکن است تغییر کنند

اطالعات  ،اینترنتی یها فروشگاهدر  ،برای مثال. است یکاربرد

 یسندها صورت به توان یمرا  ها سفارشانبار و  ،کاربرهادرباره 

سند  سازی یرهذختوجه کنید که  .ذخیره کرد XMLیا  JSON ی ساده

 ،سازی یرهذخمتفاوت است زیرا این نوع  کامالا « blob store»گرا با 

 .اندیس گذاری کرد توان ینم

ها  RDBMSمقایسه با  در ،دیتا یها نوعدر بین کردن  وجو جست

این هست که  علت .است تر یعسربسیار  ،گرا ستون های یتابیسدو 

در اصل دیتابیس بدون شماتیک  ،دیگر مفهوم جدول وجود ندارد

 ،بدون در نظر گرفتن شماتیک تواند یمهر کس . کند یمرا بیان 

 .کند وجو جسترا  ییرکوردها

 

 

 (Key-value store) مقدار -کلید های یتابیسد

Telegram: @Farabar_BI



[32] 
 

سند گرا  های یتابیسدبسیار مشابه  ها یتابیسداین دسته 

دیتا را بر اساس  سازی یرهذخبه این صورت که اجازه . هستند

نیازی به  ،سند گرا های یتابیسد مشابه .دهند یمیک کلید 

چند محدودیت توسط  ،اما .تعریف شماتیک برای یک مقدار نیست

 :شود یمبه روی دیتا اعمال  ها یتابیسداین 

  سند گرا که در زمان اضافه کرد یک  های یتابیسدبرخالف

 -کلید سازی یرهذخ ،شود یمیک کلید ساخته  یتابیسدسند به 

 .باشد فرد منحصربهمقدار نیازمند این هست که این کلید 

 اندیس  تواند یمکه مقدار  سند گرا های یتابیسد برخالف

از  ،مقدار -کلید های یتابیسددر  ،شود وجو جستگذاری و 

 .شود یماطالعات اضافه  وجو جستکلید برای 

 :این قسمت به شرح زیر است های یتابیسدبرخی از 

Redis 

Memchached 

MemchaeDB 

Berkley DB 

Voldemort 

بر اساس کلید  وجو جستبرای  ،مقدار -کلید های یتابیسد

 (cache)از حافظه کش  یخوب به ها آن ،همین یبرا .اند شده ینهبه

که  دهد یمبه شما اجازه  Redis ،برای مثال. کنند یماستفاده 

که از یک الگوی خاص پیروی  یدهاییکلاز تمامی  یفهرست

پیچیدگی زمانی برای  ینکها با. را به شما بدهد کنند یم

مقدار  ،(O(n)) باشد یمخطی  ،یافتن کلید بر اساس یک الگو

برای یک  مثالا . ثابت آن بسیار کم و زمان آن بسیار پایین است
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کلید را در  میلیون یک می تواند Redis ،معمولی و ساده پلب تا

 .اسکن کند ثانیه یلیمچهل 

 بر اساس مقدار توانند ینممقدار  -کلید های یتابیسد ینکها با

به . بفهمند ها را آننوع داده  توانند یم ها آن ،کند وجو جست

امکانات بسیار قویی   ،ها دادهبر اساس نوع   ،همین خاطر

 .شود یمایجاد 

 

 (Graph Database)گراف  های یتابیسد

 که روابط بین ها وقتگاهی  ،RDBMS های یتابیسددر طراحی 

کار طراحی آن کمی دشوار  ،شود یمبسیار مهم و پیچیده جداول 

هستند که  NoSQL های یتابیسدبخشی از  ها یتابیسدگراف  .شود یم

هر نود در بین . شود یمنمایش داده  ها گراف صورت بهروابط 

که بیانگر  ممکن است چندین رابطه وجود داشته باشد ،گراف

 .گذارند یمبه اشتراک  ها آنروابطی است که 

یا  ،رابطه اجتماعی بین افراد جامعه تواند یماین روابط  مثالا 

 .و یا شبکه باشد ها یابانخارتباطات 
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زیر  ها یتابیسد توان یممعروف این قسمت  های یتابیسد ازجمله

 :را نام برد

Neo4j 

FlockDB 

 

 (Object Databases)شی گرا  های یتابیسد

هستند که اطالعات را  هایی یتابیسد ،شی گرا های یتابیسد

 ،شی گرا های یتابیسد. کنند یم سازی یرهذخ (Object)شی  صورت به

. کنند یم یکپارچهاصول شی گرایی  با قدرت دیتابیس را

دهه هفتاد و هشتاد میالدی وجود  از ها یتابیسد گونه ینا

این  .شده است ها آنزیادی درباره  یها بحثو  اند داشته

اولین  ها، بخاطر راحتی در استفاده از آن دیتابیس ها،

نکات زیادی درباره این سبک . دیتابیس مورد عالقه من است

دیتابیس هست که خود نیاز به یک کتاب مستقل برای توضیح آن 

می  ،ایل به مطالعه درباره آن ها هستیداما اگر م. هاست

گرا شروع  ه هورویتز درباره دیتابیس های شیتوانید با مقال

 .کنید
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 نتیجه

باید توجه کرد  ،هرچند انقالبی هستند NoSQLدیتابیس های 

ها ساخته  لهوان هستند و برای حل تمامی مسئکه بسیار ج

را   NoSQLهای  از اینکه یکی از دیتابیس قبل .اند نشده

ی شما  ررسی کنید که چه نیازی در برنامهب ،انتخاب کنید

را برآورده  ای سنتی آن  های رابطه وجود دارد که دیتابیس

 .نمی کند
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