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 بسمه تعالي

 

NoSQL ؟ چیست 
 

NoSQL  حجم  -بسیار سریع-شامل مجموعه ای بسیط و گسترده از تکنولوژی های مختلف پایگاه داده است که در پاسخ به افزایش

عه داده شده داده های ذخیره شده درباره کاربران، اشیاء و محصوالت و نیز تناوب دسترسي به داده ها و نیازهای اجرا و پردازش، توس

اند. از سوی دیگر، پایگاه های داده رابطه ای، به منظور مقابله با چالش های مقیاس و چابکي ای که برنامه های مدرن با آن ها روبرو 

 هستند، و نیز بهره گیری از امکان ذخیره ارزان قیمت و قدرت پردازش باالی دنیای امروز، طراحي نشده بودند.

 اقسام مختلف پایگاه داده NoSQL 

 :پایگاه های داده مبتني بر سند 

این پایگاه داده، هر کلید را با یک ساختار داده پیچیده که به عنوان سند شناخته مي شود، متصل و جفت مي نماید. اسناد مي توانند 

 ( باشند.nested documentsو یا حتي اسناد تو در تو ) key-array یا key-value دربرگیرنده جفتهای مختلف

 :انبارهای گرافي 

انبارهای گرافي به منظور ذخیره سازی اطالعات درباره شبکه ها )از قبیل ارتباطات اجتماعي( مورد استفاده قرار مي گیرند. انبارهای 

 مي شوند. Hyper Graph DB و Neo4J گراف شامل

 انبارهای Key-value 

هستند. هر آیتم داخل پایگاه داده، به عنوان یک نام خصیصه  NoSQL نه پایگاه های دادهاین نوع از انبار ها ساده ترین گو

(Attribute Name( یا کلید، به همراه مقدار )Value.آن ذخیره مي شود ) Riak و Voldemort  نمونه هایي از

 "نوع"دهند که هر مقدار یک  ، اجازه ميRedis همانند key-value هستند. برخي از انبارهای key-value     انبارهای

 داشته باشد، که باعث کاربردپذیری آن مي شود. عدد صحیح همانند

 انبارهای Wide-Column 

ستون های داده را  "ردیف ها"این نوع از انبارها، برای اجرای پرس و جو در مجموعه داده های بزرگ بهینه سازی شده اند و به جای 

 در کنار یکدیگر نگهداری مي کنند.

 مزایای استفاده از NoSQL 

، مقیاس پذیرتر هستند و عملکرد باالتری را نیز فراهم مي آورند NoSQL در مقام قیاس با پایگاه های داده ارتباطي، پایگاه های داده

و همچنین، مدل داده آنها، موضوعات مختلفي را که توسط مدل های ارتباطي مغفول مانده اند، مورد توجه قرار مي دهند، مواردی از 

 قبیل:

o حجم بزرگ داده های ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار 
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o  های متداول، درخواست های پردازشي سریعورود کد 

o برنامه نویسي شي گرا؛ که منعطف مي باشد و براحتي قابل استفاده است 

o معماری موثر و فرا مقیاس به جای معماری گران و غیر منعطف 

 شِمای پویا 

شِما ها باید تعریف شده باشند. برای مثال؛  پایگاه های داده ارتباطي، الزام مي کنند که پیش از اینکه بتوانید داده ای را اضافه نمائید،

ممکن است که در نظر داشته باشید اطالعاتي از قبیل نام، شماره تلفن، استان، شهر و آدرس مشتریان خود را ذخیره نمایید. در یک 

 پایگاه داده ارتباطي باید از ابتدا بدانید چه داده هایي را مي خواهید ذخیره کنید.

دارد، چراکه هر بار که شما یک ویژگي جدید  "توسعه چابک"یگاه های داده ارتباطي( تناسب بسیار ضعیفي با رویکرد این انگاره )در پا

را کامل مي نمایید، اغلب شِمای پایگاه داده شما نیاز به تغییر دارد. برای مثال؛ اگر تصمیم گرفتید که کمي دایره داده ها را توسعه 

م و آدرس و ... مشتریان، موارد دلخواه و مورد عالقه آنها را نیز ذخیره کنید، نیازمند افزودن ستون به دهید و برای مثال عالوه بر نا

 پایگاه داده و سپس مهاجرت کل پایگاه داده به یک شِما جدید هستید.

فتادگي قابل توجهي را تحمیل اگر پایگاه داده، پایگاه داده بزرگي باشد، این فرآیند بسیار کند انجام خواهد پذیرفت که زمان از کارا

خواهد کرد. همچنین اگر به صورت مکرر در حال تغییر داده های ذخیره شده توسط برنامه های خود هستید، این زمان از کار افتادن، 

که از پیش نیز مکرراً رخ خواهد داد. همچنین با استفاده از یک پایگاه داده ارتباطي، به هیچ طریقي امکان پیگیری موثر داده هایي 

 کامالً بدون ساختار و یا ناشناخته هستند، وجود ندارد.

به منظور ایجاد امکان ورود داده ها بدون نیاز به شِما از پیش تعریف شده، ایجاد گشته اند. در واقع این  NoSQL پایگاه های داده

نوع از پایگاه های داده، ایجاد تغییرات وسیع و در لحظه، در سطح برنامه ها را، بدون نگراني از ایجاد اختالل در خدمت رساني تسهیل 

 یعتر، یکپارچه سازی کد با اطمینان بیشتر و نیاز به صرف زمان راهبری کمتر پایگاه داده است.مي کنند؛ و این به این معني توسعه سر

 Auto-sharding 

پایگاه های داده ارتباطي، به دلیل روشي که ساختار دهي شده اند، معموال به صورت عمودی ساختاردهي مي شوند؛ که در این صورت، 

یک سِرور باید تمامي پایگاه داده را میزباني کند تا از پایایي و تداوم دسترسي به داده ها، اطمینان حاصل شود. این امر موجب افزایش 

محدودیت مکان در مقیاس های باالتر و ایجاد نقاط شکست نسبتاً کوچک برای زیرساخت پایگاه داده مي شود. راه  سریع هزینه ها،

 حل، ساختاردهي به صورت افقي است، یعني افزودن سِرور به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت یک سِرور یکتا.

مختلف داده را روی پایگاه های داده مختلف نگهداری کرد و در  از این طریق مي توان به جای استفاده از یک پایگاه داده، بخش های

زمان فراخواني یک داده، اسناد مرتبط را که ممکن است بر روی پایگاه های داده مختلف ذخیره شده باشند، در یک زمان فراخواني 

 وزیع و بازخواني کنند.به صورت خودکار، مي توانند داده ها را میان چندین سِرور ت NoSQL کرد. پایگاه های داده

 تکرار 
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از تکرار خودکار نیز پشتیباني مي کنند، به این معني که قابلیت دسترسي باال و نسخه پشتیبان در  NoSQL بیشتر پایگاه های داده

یط ذخیره مواقع بروز اتفاق غیرمترقبه بدون نیاز به یک نرم افزار مجزا برای مدیریت این عملیات در دسترس شما قرار مي گیرد. مح

 اساساً از منظر توسعه دهنده، مجازی سازی شده است.

 کَشینگ یکپارچه 

فراهم مي آورند. این سیستم ها مي توانند به صورت  SQL تعدادی از محصوالت، یک طبقه کشینگ را برای سامانه های پایگاه داده

هبود نمي دهند و پیچیدگي های پیاده سازی سیستم قابل مالحظه ای عملکرد خواندن را بهبود مي بخشند، اما عملکرد نوشتن را ب

است، احتماالً به کَش توزیع شده نیاز است، اما اگر عملکرد  "خواندن"را افزایش مي دهند. درصورتیکه عملکرد اصلي برنامه شما 

بهبود تجریه کلي کاربران  است، یک کَش توزیع شده، احتماالً باعث "نوشتن"و  "خواندن"و یا ترکیبي از  "نوشتن"اصلي برنامه شما 

 نهایي شما نخواهد شد.

قابلیت های کَشینگ یکپارچه عالي دارند و اطالعاتي که به صورت مکرر استفاده مي  NoSQL بسیاری از تکنولوژی های پایگاه داده

د نگهداری شود را از میان بر شوند را تا اندازه ای که امکان دارد، نگهداری مي کنند و همچنین نیاز به الیه کَشینگ مجزایي که بای

 مي دارند.

 NoSQL پایگاه داده SQL پایگاه داده 

 یک نوع با تغییرات حداقلي انواع

، Key-Value انواع بسیار مختلف شامل؛ انبارهای

پایگاه های داده مبتني بر سند، پایگاه های داده گرافي 

 Wide-column و انبارهای

 تاریخچه توسعه
برای مقابله با اولین موج از برنامه  1970در دهه 

 های ذخیره داده، توسعه داده شدند

در دهه ابتدایي هزاره سوم برای مقابله با محدودیت 

خصوصاً نگراني حول  SQL های پایگاه های داده

مقیاس، تکرار و ذخیره داده بدون ساختار، توسعه 

 یافتند

 MySQL, Postgres, Oracle Database MongoDB, Cassandra, HBase, Neo4j نمونه

 

 

مدل نگهداری 

 داده

(، در "کارمندان"رکورد های منفرد )برای مثال 

جداول به عنوان ردیف ذخیره مي شوند، و با هر 

ستون یک قسمت خاص از داده را درباره آن رکورد 

روز "، "مدیر مستقیم"ذخیره مي کند )برای مثال 

(. داده های مجزا در جداول مجزا ذخیره "استخدام

ه اجرا مي شوند و زماني که پرس و جو های پیچید

نام "مي شوند، به یکدیگر مي پیوندند. برای مثال؛ 

بر اساس نوع پایگاه داده متفاوت است. برای مثال، 

مشابه پایگاه های  key-value انبارهای

عمل مي کنند، اما تنها دو ستون دارد  SQLداده

(key وValue به همراه اطالعات پیچیده تری که )

ذخیره مي شود.  value برخي مواقع درون ستون

د، مدل جدول و ردیف با پایگاه های داده مبتني بر سن

یکدیگر را منسوخ کردند و تمامي داده های مرتبط با 
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 "نام کارمند"در یک جدول ذخیره مي شود و  "اداره

در جدولي دیگر و زماني که یک کاربر، آدرس یک 

کارمند را جستجو مي کند، موتور پایگاه داده جداول 

را برای گرفتن تمامي  "اداره"و  "کارمندان"

 ر هم قرار مي دهد.اطالعات مورد نیاز در کنا

و یا  JSON، XML در "سند"یکدیگر را در یک 

سایر فرمت ها که مقدار ها را به صورت سلسله مراتبي 

 در خود جای مي دهند، ذخیره مي کنند.

 

 شِما

ساختار و انواع داده، از پیش درست شده اند. برای 

ازی اطالعات درباره یک مورد داده، تمامي ذخیره س

پایگاه داده باید تغییر کند که در آن زمان پایگاه 

 داده باید آفالین بماند.

معموالً پویا است. رکوردها مي توانند اطالعات جدید را 

در لحظه اضافه نمایند و بر عکس ردیف های 

، داده های غیر مشابه مي توانند در SQL جدول

صورت لزوم با یکدیگر ذخیره مي شوند )برای مثال؛ 

(. اضافه نمودن فیلد ها به wide-column انبارهای

 صورت پویا، امری با چالش بیشتر است.

 مقیاس پذیری

عمودی؛ به این معني که یک سِرور تنها به منظور 

میزان زیادی غلبه بر تقاضای افزایش یافته، باید به 

تقویت شود. امکان دارد که پایگاه های 

در میان سِرور های متعددی توزیع شود، SQL داده

 اما عموماً نیاز به مهندسي مازاد قابل توجهي است.

افقي؛ به این معني که برای افزایش ظرفیت، یک راهبر 

پایگاه داده براحتي مي تواند سِرور و یا مواردی 

افه نماید. پایگاه داده، در همچون فضای ابری را اض

صورت لزوم به طور خودکار داده را در میان سرور 

 توزیع مي کند.

 مدل توسعه
 (Postgres و MySQL ترکیبي از منبع باز )مانند

 (Oracle و منبع بسته )مانند پایگاه داده
 منبع باز

پشتیباني 

 تراکنش ها

عدم بله؛ به روز رساني مي تواند برای انجام کلي و یا 

 انجام، پیکربندی شود.

 در شرایط خاص و در سطوح خاص

 )سطح سند در مقابل سطح پایگاه داده(

تغییر 

)دستکاری( در 

 داده ها

زباني خاص با استفاده از انتخاب، ورود و بیانیه های 

 به روز رساني؛ برای مثال

SELECT fields FROM table 

WHERE… 

 از طریق رابط کاربری برنامه نویسي شيء گرا

 امکان پیکربندی برای پایایي زیاد و قوی پایایي

وابسته به محصول، برخي پایایي زیاد را فراهم مي 

( در حالیکه برخي MongoDB آورند )برای مثال

 پایایي مشروط و نسبي فراهم مي آورند.

  


