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 بسمه تعالي

 

 NoSQL یاطالعات یهاانواع مختلف بانک

 
 

 :وجود دارند؛ شامل NoSQL های اطالعاتيرده و گروه عمده بانک 4

 .کننداهدافي عمومي را دنبال ميرا تشکیل داده و  NoSQL های اطالعاتيکه پایه بانک Key-Value stores (الف

 اندهای بزرگ اینترنتي بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهکه در شرکت Wide column stores (ب

 .سندگرا NoSQL های اطالعاتيیا بانک Document stores (ج

 .روندها بکار ميکه بیشتر برای ردیابي ارتباطات بین موجودیت Graph databases (د

 .اندبه شدت مورد استفاده Key-Value هایها، مکانیزمتمام این گروهو در 

 Key-Value stores ( الف

Key-Value stores های اطالعاتيهای بانکترین گروهایترین و پایهیکي از عمومي NoSQL دهند. را تشکیل مي

 .روندشمار ميها نیز بهترینالبته این مورد بدین معنا نیست که این رده، جزو محبوب

های اطالعاتي شامل جداولي از اطالعات هستند. هر جدول نیز شامل تعدادی ردیف است؛ چیزی همانند این نوع بانک

شکل را شاهد خواهید بود.  key-value ای از اطالعاتیا آرایه Dictionary ای. اما در هر ردیف، یکهای اطالعاتي رابطهبانک

توانند نسبت به یکدیگر کامال متفاوت باشند )دید لیبرال نسبت به اسکیما، که در قسمت ها ميدر اینجا ساختار و اسکیمای ردیف

 .منحصربفردی دارد Idقبل به آن پرداخته شد(. در این بین، تنها تضمین خواهد شد که هر ردیف، 

 Amazon شود. دو مثال مهم در اینباره شامل، در سکوهای کاری ابری زیاد استفاده ميهای اطالعاتياز این نوع بانک

SimpleDB و Azure Table Storage هستند. 

کنند، کار مي Key-Value stores که بر مبنای مفهوم NoSQL های اطالعاتيهای مهم دیگری از بانکسایر نمونه

 بانک اطالعاتي دیگری به نام Amazon web services وه دربه عال .Voldemort و MemcacheDB عبارتند از

DynamoDB به عنوان یک سرویس عمومي در دسترس است. همچنین Dynomite نیز به عنوان نمونه سورس باز Dynamo 

 .مطرح است

Redis و Riak های اطالعاتينیز جزو بانک Key-Value store روندشمار ميبسیار معروف به. 
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های اطالعاتي شامل جداول مختلف دارای بانک Key-Value storesکنید، که در تصویر فوق مالحظه ميهمانطور 

اند. هر ردیف، یک کلید دارد به همراه هایي از اطالعات این جداول نیز مشخص شدههستند. در اینجا همچنین ساختار ردیف

ته شده است و از ردیفي به ردیف دیگر متفاوت نیست؛ اما این مقدار. در این جداول، اسکیما ثابت نگه داش-تعدادی جفت کلید

مقدارهایي خاص او را نیز درج کرد که لزوما -توان در ردیف اطالعات یک مشتری خاص، کلیدمساله اختیاری است. برای مثال مي

 .ها نیستها، نیازی به وجود آندر سایر ردیف

 

سفارشات مرتبط هستند، اما مفاهیمي مانند  Id ها به شمارهlast_order به عالوه باید به خاطر داشت که هرچند به ظاهر

ای، در اینجا وجود خارجي ندارند. بیشتر در اینجا هدف سهولت جستجوی اطالعات های اطالعاتي رابطهکلیدهای خارجي بانک

 .است

 Wide column stores (ب

Wide column stores ها که هایي قابل تعریف است. درون این ستونستونها دارای جداولي است که درون آن

با ساختاری متفاوت، قابل ذخیره سازی هستند. در  key-value ای هستند، اطالعات به شکلهای اطالعاتي رابطهیادآور بانک

 .کنند، باشدکار مي key-value هایها که بر اساس مفاهیم جفتتواند شامل گروهي از ستوناینجا هر ستون، مي

 :شوند. برای مثالاستفاده مي «Big data» هایهای اینترنتي بسیار بزرگ و برنامههای اطالعاتي عموما در سایتاین نوع بانک

Hadoop 

Cassandra 

Apache HBASE 

http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/03kvp.png
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- BigTable  گوگل که یک محصول اختصاصي و غیرعمومي است؛ اما جزئیات آن را به عنوان مقاالت علمي منتشر

 .کرده است

 .ارائه داده است Hbase را به نام BigTable ، نمونه سورس بازYahoo دنیای سورس باز به رهبری -

    super هاکنند. در اینجا به گروهي از ستوناستفاده مي Cassandra در فیس بوک، از بانک اطالعاتي دیگری به نام-

columns   جداولو super column families شودگفته مي. 

ها در این باشد. ساختار ردیف super column ها وجود دارند و هر ستون باید عضوی از خانواده یکنیز جداول و ردیف در اینجا

 middle توان در ردیفي خاص، ساختار را تغییر داد و مثالاند، اما اگر نیاز بود، برای مثال ميتصویر یکسان درنظر گرفته شده

name في اضافه کردرا نیز بر اساس نیاز، به ردی. 

 Document stores (ج

Document stores  ها، سند یاهای اطالعاتي مختلفي هستند و در اینجا بجای ردیفبجای جداول، دارای بانک 

document دارند. ساختار سندها نیز عموما بر مبنای اشیاء JSON گردد )که البته این مورد الزامي نبوده و از هر تعریف مي

صول دیگری ممکن است متفاوت باشد؛ اما عمومیت دارد(. بنابراین هر سند دارای تعدادی خاصیت است )چون محصول، به مح

 key-value گردند( که دارای مقدار هستند. در نگاه اول، شاید این نوع اسناد، بسیار شبیه بهبه این نحو تعریف مي JSON اشیاء

stores به نظر برسند. اما در حین تعریف اشیاء JSONتواند خود یک شيء کامل دیگر باشد و نه صرفا یک مقدار ، یک مقدار مي

http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/03wcp.png
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سفارشي و خاص نیز  Key-value store های اطالعاتيهای اطالعاتي، بانکای به این نوع بانکساده. به همین جهت عده

 .گویندمي

توانند ار مناسب است. همچنین این اسناد مياین نوع ساختار منعطف، برای ذخیره سازی اطالعات اشیاء تو در تو و درختي بسی

 .هایي نیز باشد؛ مانند پیوست یک فایل به یک سندحاوی پیوست

 

های اطالعاتي برای ایجاد گردند. به همین جهت این نوع بانکهای قدیمي اسناد نیز نگهداری مي، نگارشDocument stores در

 .باشندميهای مدیریت محتوا نیز بسیار مطلوب برنامه

 

ها در بین برنامه نویس  Document storesذکر گردید،  NoSQL های اطالعاتيبا توجه به مزایایي که برای این رده از بانک

 .بسیار محبوب و پرکاربرد هستند

 

 .اشاره کرد RavenDBو CouchDB  ،MongoDBتوان به، ميNoSQLهای اطالعاتياز این دست بانک

 :اند به شرح زیر هستندها کمک کردهکه به پرکاربرد شدن آن Document stores سایر مزایای

 

 .آدرس دهي کرد URI توان با یکهر سند را مي –

 

 کند )چیزی شبیه بهبرای دسترسي و کار با اسناد پشتیباني مي full REST interface از یک CouchDB برای نمونه –

ASP.NET WEB API ستفاده از یک وب سرور توکار و بکارگیریدر دات نت(. در اینجا با ا HTTP Verbs مانند Put ،

Delete ،Get و غیره، امکان کار با اسناد وجود دارد. 

 

برند )جهت خود بهره مي native language به عنوان JavaScript از Document stores های اطالعاتياغلب بانک –

 .(JSON سهولت کار با اشیاء
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، برای نمونه، key-value های اطالعاتيدیتابیس، بجای دو جدول وجود دارند. همچنین در مقایسه با بانکدر اینجا دو 

 یک Most_Recent مقدار خاصیت آدرس، خود یک شيء است که از دو خاصیت تشکیل شده است. به عالوه هر خاصیت

Orderبه سند دیگری در بانک اطالعاتي ، Orders لینک شده است. 

 Graph databases (د

Graph databases های اطالعاتينوع خاصي از بانک NoSQL  هستند که جهت ردیابي ارتباطات بین اطالعات

 .های اجتماعي بسیار مفید هستندهای شبکهاند و برای برنامهطراحي شده

توانند ند. در اینجا نودها مياهای نودها( تعریف شدهاتصال دهنده) Edges و Nodes های اطالعاتيدر واژه نامه این بانک

 .ها باشندها و مقادیر متناظر با آندارای خاصیت

 

 .نام دارد Neo4jمورد استفاده،  Graph databases یکي از معروفترین

 

 

 

http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/04dst.png
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کنید. همچنین این شخص دارای رابطه در اینجا یک شخص را که دارای رابطه آدرس با شيء آدرس ذکر شده است را مشاهده مي

 .تي با سه شخص دیگر استدوس

 

http://jabizparda.com/wp-content/uploads/2016/04/54graph.png

