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 چکیده 

اند. افزار برخوردار بودهای از رونق خاصی در دنیای کامپیوتر و نرمداده رابطه هایپایگاه تاکنونگذشته از 

های بزرگ و غیر ساختاریافته، به دالیل مختلف، نوعی پایگاه داده امروزه نیز با توجه به افزایش تولید داده

گویند. در این تحقیق می NOSQL های دادهاز پایگاه باشد که به این دستهمی گسترشمتفاوت در حال 

مرتبط  ایهای دادهبه بررسی ساختارها و مدل، NOSQLعالوه بر بررسی و مرور کلیات پایگاه های داده 

مدل های داده ای دارای دسته بندی های گوناگونی هستند که هر کدام در شود. پرداخته می NOSQL با

ده قرار دارند. در این تحقیق به این دسته بندی ها بطور دقیق پرداخته می حوزه کاری خود مورد استفا

 شود.

 

سند محور،  پایگاه های دادهمقدار ،  -ه کلیدپایگاه های داد، NOSQLپایگاه های دادهواژگان کلیدی: 

   ستون خانواده گراف محور، پایگاه های داده
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 مقدمه 

ی او شده است و این واژه را به این دلیل که پایگاه دادهمعرفی 1998در سال  Carlo Strozziاولین بار توسط  NOSQLیواژه

 NOT ONLY SQL صورتبهبا یک عنوان  NOSQLواژه  بعدهاشامل هیچ طرحی از نوع اس کیو ال نبوده است تعیین نمود. 

 ی کالسیک را نداردوصیت پایگاه دادهخص قاًیدقی  یک کالس دیگری از پایگاه داده است که  کنندهبیان شد که توصیف

(Gajendran, 2012). 

اند. ای بودههای داده رابطهنسبت به پایگاه جایگزینی روش یک به دنبالدالیل زیادی وجود دارد که چرا افراد 

طوری   L NOSQد.شونمیپذیری بسیار گران تمام  و توسعه اندمهمای های داده رابطهدر پایگاهACID1های)اسید(ویژگی

 .پذیری افقی در آن آسان استشده است که توسعهطراحی
 

 NOSQLدالیل توسعه 

 :(Strauch et al, 2011)اندکردهگونه بیان را این NOSQLدالیل استفاده و توسعهبرخی از مقاالت 

دهند و ا قرار میهای بر روی دادههای سرسختانهویژگی ایهای داده رابطهپایگاه اجتناب از پیچیدگی غیرضروری: -1

های لزوم برنامه ازحدشیگیرند ممکن است بها قرار میروی داده  ایهای داده رابطهپایگاهکه توسط  ACIDقابلیت

 کاربردی خاص و... باشند.

های سنتی برآورده نسبت به پایگاه داده ی راتوان عملیاتی باالتر  NOSQLداده هایتوان عملیاتی باال: برخی از پایگاه -2

یا  کند.ای را در یک روز ذخیره میدارای موتور محلی است که یک بیلیون سلول داده   Big Tableطور مثال. بهکنندیم

 پتا بایت در روز است. 20گوگل قادر به انجام  پردازش توان گفتمی عنوان مثالی دیگربه

 یطورکلبه 2(RDBMS) ایهای داده رابطهپایگاهسامانه مدیریت برخالف  NOSQL هایپایگاه داده افقی: یریپذاسیمق  -3

. همچنین یک ماشین را است ریپذافزار خاصی انجامو این خصوصیت بدون نیاز به سخت رندیپذاسیصورت افقی مقبه

کرد. حتی  اضافه یا حذف RDBMS سازی خاصی در 3یا خوشه Shardingتوان  بدون  نیاز به هیچ عملیات می یراحتبه

. هزینه این خاصیت در پایگاه 4پایگاه داده مانگو رادارند مثل AutoShardingخاصیت  NOSQLهای داده پایگاهبعضی از 

 .ای بیشتر استداده رابطه

 ای طوریبرای ذخیره ساختار داده NOSQLهای داده پایگاه بیشتر :متیقگران 5ارتباط -شیءاجتناب از نگاشت  -4

نگاشت  NOSQLهستند. درواقع O-O نویسی های برنامهو یا اینکه شبیه به یکی از روشاند اند، که یا سادهشدهطراحی

 .6مقدار -کلید از نوع پایگاه داده سازد مثلپرهزینه را ضروری نمی شیء ایرابطه

 مصالحه بین قابلیت اطمینان و کارایی بهتر و...   -5

 .کمتر 7سربار   -6

                                                           
1 Atomicity، Consistency، Isolation، Durability  
2 Relational Database Management System 
3 Cluster 
4 Mongo 
5 Object - Relation 
6 Key-value 
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  .ایت پذیر برخالف پایگاه داده رابطهطور وسعقابلیت خواندن و نوشتن به -7

 

 

 NOSQLدسته بندی مدل های داده ای 
دهد که از چه ساختاری برای بندی کرد. جدول زیر نشان میرا به چهار دسته تقسیم NOSQLتوان به لحاظ ساختار و مدل می

  .نمودها را مشاهده بندیتوان دستهمی 1شده است. در جدول ها استفادهمدل کردن داده

 

 ساختار.به لحاظ NOSQL هایبندی:  دسته1جدول                                                   

 

بندیدسته پایگاه داده  

Redis 

Scalaris 

Tokyo Tyrant 

Voldemort 

Dynamo 

 کلید/مقدار

SimpleDB 

CouchDB 

MongoDB 

 

 اسناد محور

Blgtable 

HBase 

Hyper Table 

Cassandra 

 خانواده ستون

NEO4J گراف محور 

 

 

 پایگاه های داده کلید مقدار
البته بر اساس کلیدهای  ;شده استبرای یافتن آن تشکیل یا کلید از مقدار و یک اندیس NOSQLهای داده از پایگاهاین نوع 

مقداری را برگرداند. در انواع مدرن از این نویس. کاربر قادر است که مقداری را اضافه کند و یا با استفاده از کلید تعریفی برنامه

حل آسانی است اما در مواقعی که  برنامه ساده طورکلی راهشود. این روش بهپذیری به  سازگاری ترجیح داده میدسته، مقیاس

زیر باشد. شکل ، مفید میدخواهید به دنبال شیء بگردیو فقط یک نوع شیء موجود است  و بر اساس یک نوع خصوصیت می

 .(Cattell, 2011),(Kaur & Rani, 2013)دهداین نوع پایگاه داده را نشان می شمای  ای ازنمونه

 
Dynamo 

دهنده سرویس ها هزار سرویسها میلیون مشتری  از آن با استفاده از دهآمازون یک پلتفرم تجاری الکترونیکی را که حدود ده

پذیری، قابلیت اطمینان و تأثیرگذاری مطرح بوده هایی همچون کارایی، مقیاسندیدر این پلتفرم نیازم کند.گیرند اجرا میمی

 8های کاساندراگوگل ایجاد شده است، یکی از پایه Bigtable زمان باتوسط آمازون و هم 2006این سامانه که در سال  است.

 است.

                                                                                                                                                                                     
7 Overhead 
8Cassandra 
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 اند از:این پلتفرم عبارت یهازهیازجمله انگ

 دسترس بودن. شدگی و درقابلیت توزیع 

 است. سازی مختلفبا نیازهای ذخیره های کاربردیاز برنامه بسیار متنوع دارای یک مجموعه آمازون پلتفرم 

 وجوهای پیچیده کنند و از پرسها را ذخیره و بازیابی میها فقط با  استفاده از کلید اصلی دادهبرخی از سرویس

 .کننداستفاده نمی

 شدهشناخته هایفن دینامو از ترکیبی از است که نیازها و موارد باال را حل کرده است.مقدار  -یدکل یک پایگاه داده 9دینامو

تابع ها از روش داده 10همگون سازیپارتیشن سازی و  کند.استفاده می و در دسترس بودن پذیریمقیاس برای دستیابی به

 با حداقل غیرمتمرکز یک سامانه کامالً  دینامو گیرد.می مکشیء ک Versioningکند و سازگاری از روش استفاده  می سازدرهم

توانند کم یا اضافه شوند. هدف دینامو شدگی مجددی میسازی بدون هیچ توزیعهای ذخیرهباشد.گرهمدیریت دستی می نیاز به

یک  این افتند.ه تعویق نمیگاه به دلیل خطا یا رخدادی بروز رسانی بهایی است که همیشه قادر به نوشتن هستند و هیچبرنامه

 .(Nayak et al, 2013)است آمازون های کاربردیبرنامه برای بسیاری از نیاز حیاتی

 

 پایگاه های داده اسناد محور
هوا وجوو نیوز بورای آنشوند و یک روش  ساده پرساست. این سندها اندیس گذاری می اسنادساختار ذخیره این نوع بر اساس 

تر اسوت و پیچیودگی بیشوتری در آن وجوود پیشرفته  مقدار -یعنی کلید از نوع قبلیپایگاه داده  قع این نوع دروا شود.ارائه می

ممکن است در نگاه اول  یک واژه گنو  Document التین  یشود. واژهدر زمان اجرا مشخص می طور پویا ودارد. اسم صفات به

شوود اموا در اینجوا متفواوت اسوت. در مقاله یا فایل برنامه ورد گفته می به نظر بیاید. چون این واژه در حالت سنتی خودش به 

قابلیوت انودیس ،  ایون دسوته از مقودار -های کلیدپایگاه دادهبرخالف  شود.گفته می سنداینجا به هر نوع شیء یا ساختار فیلد 

 .(Moniruzzaman & Hossain, 2013)بردثانویه بهره می

 

ای که مهم است این است توانند بر اساس چند نوع شی ء یا فیلد باشند. نکته، جستجوها می NOSQLاز پایگاه داده در این نوع

اتومیک محدود و ایزوله را تحمل  تیقابل سازگار را با تاًییک سامانه نها بتوانروندی نیاز است . اگر که به چه میزان  تضمین هم

بوی  و (JSON) 11جوی سوان،XML هوای کدگوذاری اسوتاندارد مثول شتواند خوب کار کند. سوندها  بوا رود، این روش میرک

های الکترونیکی و... بکوار های متنی، پیغامشوند. این نوع پایگاه داده برای مدیریت و ذخیره فایلمی یکدگذار  (BSON(12سان

 .(Huang, & Luo, 2013)رودمی

CouchDB  

منظور شده و بهباشد که با زبان ارلن  نوشتهای سطح باال میهپروژ محصولی منبع باز و رایگان از محصوالت آپاچی است.

شوند و به دلیل  نیز  برآورده می ACIDخصوصیات بعضی از شده توسعه داده شده است. توزیع های کاربردی همروند وبرنامه

                                                           
9Dynamo 
10Replication 
11Javascript Option Notation 
12 Binary JSON 
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باشد می  SimpleDBباشد و تا حدودی شبیه بهسند محور می Couch DB عمل قفل شدن پیش نخواهد آمد.  MVCCوجود 

  .صورت عددی و یا ترکیبی باشندتوانند بهمقادیر می دارد SimpleDBتری نسبت به ای قویولی مدل داده

Couch DB یک فایل سند،. کندها را در اسناد نیمه ساختاریافته ذخیره میدادهJSON  های کلید جفت از یاکه مجموعه است

کنند.  هر باشند و از هیچ ساختاری تبعیت نمیصورت شمای آزاد می، اسناد به JSONذاتی غیراز ساختار به .باشدمی مقدار و

 (.Chung et al, 2014)شودفرد مشخص می سند با یک شناسه  منحصربه

MongoDB  

، شماء  این پایگاه داده که  سند محور است شده است.نوشته ++Cباشد که با زبان یک پایگاه داده رایگان و منبع باز می

ها باشد. ویژگیکند. تمرکز مانگو بر کارایی باال  و توسعه سریع میاسناد را مدیریت می JSONاستفاده از  باای دارد و آزادانه

از روش   CouchDBنیز مانند   Mongo DB شود.پذیری میسازی سریع و آسان  باعث راحتی آن در مقیاساضافی، مدل

 .کندنیز استفاده می MapReduceکند و از روش استفاده می 13هاذاری بر روی مجموعهشاخص گذاری یا همان اندیس گ

  MongoDBصورت اشیاءها را به بهدادهBSON  کند. منفعتی که در استفاده از روش ذخیره میBSON  وجود دارد این است

تواند معادل یک جدول در پایگاه داده هایی هستند که میدهد. اسناد شامل مجموعکه زمان و فضای مؤثرتری را ارائه می

اجباری نیست. اسناد درون یک  هاآنای در بین ند و هیچ رابطهوتوانند شامل هر نوع سندی بشها میای باشد. مجموعهرابطه

که باشد. ازآنجاییمی هادهی  دادهله راهی برای سازمانئباشند که این مسدارای ساختاری شبیه به هم میمجموعه معموالً 

تر باشند چون کارایی باالتر خواهد ها کوچکباشند، بهتر است که  مجموعهصورت پیوسته میها بر روی دیسک بهمجموعه

صورت دستی تواند هم بهدریافت کنند و در مورد اندیس گذاری نیز میصورت دستی یا خودکار شناسه توانند بهرفت. اسناد می

بدان  اسناد مدل کرد. جاسازی ،اسناد و یا ارجاع تعبیه اسناد به دو روش مختلف توانیرا م و هم خودکار عمل کنند. روابط

 حاوی که پست وبالگ یکمثل سند باشد  های دیگر مربوط بههای دادهزمینه شامل ممکن است یک سند معنی است که

ممکن  های یکسان و مشابهداده کهطوریبه منجر شود سازی از پایگاه دادهغیر نرمال بهاست  باشد. این گزینه ممکننظرات می

استفاده از یک کلید  معادل  صورت گیرد که تواندنیز میکردن اسناد  مرجع .تعبیه شوندچند بار   مختلف در اسناد است

تا در هنگام  ردناسه خارجی اسناد را فقط ذخیره کش توانمی است. بجای  تعبیه  کل اسناد، ایه داده رابطهخارجی در پایگا

 JOINاسناد ندارد ولی  در حالت ارجاع اسناد هر  JOINلزوم واکشی بشوند. مطلب مهم این است که مانگو قابلیتی برای 

 .(Strauch et al, 2011)تواند انجام پذیردگیرنده میضروری که الزم باشد در سمت مشتری یا سرویس
 

 یا خانواده ستون  یافتهپایگاه داده رکوردهای توسعه

 بندی یا تقسیم بشوند.صورت عمودی و افقی قسمتها بهتوانند در سراسر گرهدر این نوع، رکوردهای توسعه داده شده، می

پذیر آن  با  تقسیم هم سطر و هم ستون بر روی چند گره  اسصورت سطر و ستون است و مدل مقیای این  دسته بهمدل داده

 .آیدپیش  می

                                                           
13Collections 
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 سطرها در سراسر نودها از طریقSharding   بر اساس  این تقسیم شوند.بر روی کلید اصلی، تقسیم و جداسازی می

ی به وجود بر روی وجو بر دامنه مقادیر نیازاین بدین معنی است که پرسساز. تابع درهمدامنه است و نه بر اساس 

 ها نیست.همه گره

 ممکن است مانند  این شوند.های دیگر توزیع میها بر روی گرهصورت گروهی از ستونهای یک جدول هم بهستون

 ستون هایگروه، اما به نظر برسد جدید پیچیدگی یک

 شوند.ذخیره می باهمشکل به بهترین  هاستون دهند کهبه مشتری نشان می سادگیبه

تواند هم افقی و هم عمودی روی یک جدول انجام شود. زمان میطور همبندی بهطور که گفته شد پارتیشنهمان

هایی تقسیم بشود که هرکدام هدفی برای  تقسیم های یک جدول ممکن است به  گروه ستونطور مثال ستونبه

تعریف بشوند. این مسئله یک  نوع پایگاه داده  ینهای ستون  باید از قبل در ابر اساس کلید. گره مثالً  سطرها باشد

 عنوان یک صفت جدید در هر زمانی اضافه شود.توان بهمحدودیت نیست و می
 

 کاساندرا

 باشد.احتماالً سازگار می از نوع سازگاری مقدار  و -یافته کلیدشده، از نوع توسعهکاساندرا پایگاه داده رایگان، منبع باز، توزیع

های با حجم باال یافته است. این محصول برای دادهتوسعه بوکسیهای سطح باال شرکت آپاچی است که توسط فوژهیکی از پر

تویتر نیز  از مفاهیم  برای پروژه دینامو ، گوگل و پذیری را نیز داراست.شده و قابلیت مهیاکردن دسترسی باال و مقیاسطراحی

  باشد.می 14ستون محور به عبارتی و یایافته رکورد توسعههای درا از نوع پایگاه دادهدرواقع کاسان شده است.کاساندرا استفاده

های توان آن را همان رکورد در پایگاهباشد که میای است. درواقع یک چندتایی میترین موجودیت دادهستون کوچک

نیز شامل  15ستون ویژه کند.را حل  می یک برچسب زمانی نیز وجود دارد که مشکل وجود تضاد ای تفسیر کرد.داده رابطه

نیز شامل تعداد نامحدودی از سطرها است. هر سطر شامل  16ستون خانواده باشد که خود شبیه ستون است.هایی میزیرستون

توان ستون خانواده را به یک جدول در اند. میشدهشان مرتبباشد که با توجه به اسامیها مییک کلید و ساختاری از ستون

خانواده ستون  ها وجود ندارد.ای از ستون در این ردیفشدهالبته هیچ لیست از پیش تعریف ای تفسیر نمود.پایگاه داده رابطه

صورت  دهایکل یواسطه به یک یا چند مقدار یا ستون به هایابیتمام دست باشدهای خانواده مینیز شامل ستون 17ویژه

برای این کار  کند.وجوهای پیچیده بر روی پایگاه داده استفاده میمنظور انجام پرسبه  MapReduce گیرد.کاساندرا از روشمی

تر کردن وظایفی که باال منظور سادهبه باشدشده میصورت توزیعها بهکه یک چارچوب برای پردازش داده Apache Hadoopاز 

با یک زبان سطح باال   MapReduceجازه نوشتن کارهای ا Pig Supportکاساندرا توسط سرویس کند کهاستفاده می  داشاره ش

 .(Lakshman. & Malik, 2010)دهدرا به کاربران نیز می SQLشبیه به 

 

 پایگاه های داده گراف محور

ها نقش شیء و لبه هاگرافباشد. ها میها و لبهکنند. گراف شامل گرهها را به شکل گراف ذخیره میهای گراف محور، دادهپایگاه

که طوریکند، بهکنند. این  نوع از پایگاه داده از تکنیکی با نام  شاخص مجاورت استفاده میها را بازی میی بین آننقش رابطه

                                                           
14Column-Oriented DB 
15Super column 
16Column family 
17Super Column Family 
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ترین  توانند  پیمایش شوند. مهمرکورد بدین شکل می هاونیلیمطور مستقیم ارتباط دارد. هر گره به گره همسایه خودش به

صورت  به وجوهاپرسها نیمه ساختاریافته باشند، گراف عملکرد خوبی دارد. باشد. اگر دادهها میمبحث ارتباط بین  داده

باشد. وسعت دادن و توسعه در این نوع پایگاه داده  می ترعیسرای شود و از پایگاه داده رابطهها نمایش داده میپیمایشی از گره

گیرد. های اجتماعی مورد استفاده قرار میتیبانی کند. در بسیاری از  شبکهنیز پش ACIDتواند از خصیصه تر است و  میآسان

 .(Castelltort & Laurent, 2013)گیرددشواری صورت میعمل کالستر سازی  به

Neo4J 

بانی باشد و  از شیءگرایی نیز پشتیتوسعه این نوع پایگاه داده با زبان جاوا صورت گرفته است.  دارای کارایی باالیی می   

 . (Huang, & Luo, 2013)در این نوع پایگاه داده غیرممکن است  Sharding کند. عملمی

 
 (Nayak et al, 2013)در شبکه های اجتماعی Neo4jمثالی از کاربرد :  1شکل                                            

 

 

 نتیجه گیری

لحاظ مدل های داده ای هستند. در حوزه های مختلف  برحسب فضای داده دارای انواع مختلفی از   NOSQLپایگاه های داده 

ای و نیاز کاربران، مدل داده ای مورد نظر انتخاب و مورد توسعه قرار می گیرد. در این مقاله انواع مدل های داده ای مورد 

 بیان شد. بررسی قرار گرفت و در هر نوع ساختار داده ای نیز کاربرد های آن و نحوه توسعه در آن

مورد بررسی  NOSQLعنوان کار های آتی می توان مدل های پرس و جو  و یا مدل های سازگاری را در پایگاه های داده به  

مسائل مربوط به مصالحه بین سازگاری داده و در دسترس بودن بسیار حائز اهمیت است و رویکرد های جدید با قرار داد.

  است که در این راستا پیشنهاد می شود.توانایی مصالحه بهتر موضوع نوینی 
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