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 بسمه تعالي

 

 MongoDB مروری بر

 

MongoDB گرا-یک پایگاه داده سند (Document-Oriented)  و مستقل از سکو است که کارائي باال، دسترسي پذیری

 (Document) و سند (Collection) بر اساس مفهوم مجموعه MongoDB .کندباال و مقیاس پذیری آساني را فراهم مي

 .کندکار مي

 پایگاه داده

های خود را روی فایل سیستم دارد. ها است. هر پایگاه داده مجموعه ای از فایلجموعهی فیزیکي برای مپایگاه داده یک نگهدارنده

 .معموال چندین پایگاه داده دارد MongoDB یک سرور

 مجموعه

 (Relational Database) ایهای رابطهدادهاست. مجموعه معادل جدول در پایگاه MongoDB مجموعه یک گروه از سندهای

تاکید ندارند. سندهای داخل مجموعه  (Schema) ها به شمایخل یک پایگاه داده وجود دارد. مجموعهاست. یک مجموعه دا

 .ی سندهای داخل یک مجموعه، شبیه یا مربوط به یک هدف هستندتوانند فیلدهای مختلفي داشته باشند. معموال همهمي

 سند

های ست. سند، شمای پویا دارد؛ یعني سندها در مجموعها (Key-Value Pairs) مقدار-های کلیدیک سند مجموعه ای از جفت

های متفاوتي را نگهداری کنند. مشابه نیازی به ساختار یا فیلدهای مشابه ندارند و فیلدهای مشترک در سند ممکن است نوع داده

 :دهدرا نمایش مي MongDB ای وهای رابطهجدول زیر مقایسه اصطالحات پایگاه داده
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id  توانید یکشما ميدهد. بایتي هگزادسیمال است که یکتایي هر سند را اطمینان مي12یک _id  .را هنگام درج سند بسازید

بایت اول آن مربوط به 4بایت، 12کند. از این ی یکتا را برای هر سند تهیه ميیک شناسه MongoDBاگر اینکار را نکنید، 

یت با3سرور و  MongoDB ی پروسهبایت بعدی برای شناسه2ی ماشین، بایت بعدی برای شناسه3برچسب زمان جاری است، 

 .باقیمانده یک مقدار صعودی ساده است

 

 MongoDB مزایای

دهد؛ درحالیکه ها را نشان ميهای بین این جدولای، یک طراحي شمای معمول داشته و تعدادی جدول و رابطههر پایگاه داده رابطه

 .وجود ندارد MongoDB مفهوم رابطه در

 یاداده رابطه گاهینسبت به پا MongoDB یایمزا

 یبدون شما (Schema less): واقع در MongoDB یمجموعه از سندها کیگراست که -داده سند گاهیپا کی 

 .سندها باشد هیمتفاوت از بق توانديسند م کیمحتوا و اندازه  لدها،ی. تعداد فکنديم یمتفاوت را نگهدار

  واحد واضح است ءيش کیساختار 

 عدم وجود Joinدهیچیپ یها 

 قیعم یکوئر تیقابل، MongoDB  يبانیسندها پشت یبر رو ایپو یهایگرا از کوئر-سند یبا استفاده از زبان کوئر 

 .قدرتمند است SQL مانند بایو تقر کنديم

 یساز زانیم (Tuning) 

 یریپذ اسیسهولت مق: MongoDB یریپذ اسیمق یآسان است برا 

 به داده عیسر يجهت امکان دسترس کند؛ياستفاده م یمجموعه کار یمرتب ساز یبرا ياز حافظه داخل 

 

 میاستفاده کن MongoDB از دیبا چرا

 از یيگرا: داده بصورت سندها-سند یساز رهیذخ JSON شونديم رهیذخ 

 تیهر خاص یرو یگذار ندکسیا 

 رونوشت (Replication) باال یریو دسترس پذ 

 Sharding خودکار 

 يغن یهایکوئر 

 درجا یهايبروز رسان 

 توسط یحرفه ا يبانیپشت MongoDB 
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 میاستفاده کن MongoDB از دیبا کجا

 میعظ یهاداده (Big Data) 

 لیمحتوا و تحو تیریمد یهاستمیس 

 لیو موبا ياجتماع یهارساختیز 

 داده کاربر تیریمد 


