
 

 
 

 
 

 عنوان دوره

 

دت اختیاات  Open Sourceو بصارت    ++Cمی باشد که به زباا   (Documentو مبتنی بر متن ) nosqlبانک اطالعاتی  MongoDB  خالصه :

بارای  ،کااتایی باااو ایجاد و تاه اندازی بانکهای اطالعاتی حجیم و نیازمند باه  MongoDBاین دوته می تراند شناخت کاملی از مفاهیم  .کابرا  قرات میگیرد
 دانشجریا  فراهم نماید.

 

 

 ساعت  40دوره:  مدت

 

 SQLنظیر  هاRDBMSمفاهیم بانکهای اطالعاتی تابطه ای و یکی از  ادیترهای متنی، اجرای برنامه و باآشنایی  نياز: پيش

Serverشناخت نقاط ضعف و قر  بانکهای اطالعاتی تابطه ای و محدودیتهای آ  دت کال  داده . 

  

 SQL Serverنظیر  هاRDBMSمهندسین و متخصصین کامپیرتر که با مفاهیم بانکهای اطالعاتی تابطه ای و یکی از  مخاطب:

این دوته از مبانی و مفاهیم اولیه شروع کرده و تا سطح میانی  تا داتند. Mongodbقصد یادگیری بانک اطالعاتی  و آشنا برده
 پیش خراهد تفت. Mongodbبکاتگیری 

 

به عنرا  متداولترین محیط  Mongodb، بکاتگیری NOSQLی بانکهای اطالعات مفاهیم شنایی باآ هداف دوره:ا
 کال  دادهو  NOSQLبانکهای اطالعاتی 

 

 دت انتهای این دوته دانشجریا  قادت خراهند برد:

 آشنا می شرند NOSQLی بانکهای اطالعات مفاهیم با

 راهند بردخ MongoDB نصب و تاه اندازیقادت به 

 نمرنه NOSQLطراحی بانک اطالعاتی 

 Mongodbایجاد و بکاتگیری بانک اطالعاتی دت محیط 

 تعریف و مدیریت کاتبرا 

 

 دوره: سرفصل

Unstructured Data vs Structured Data 
Unstructured Data format and JSON 

MongoDB Overview 

 Database 

 Collection 

 Document 



                                                                                                                                                                                                                          
 

MongoDB - Advantages 

 Advantages of MongoDB over RDBMS 

 Why Use MongoDB? 

 Where to Use MongoDB? 

Environment & Installation 

Data Modelling 

Create & Drop Database 

Create & Drop Collection 

Data types 

Data Manipulation (Insert, Query, Update & Delete) 

Projection 

Limiting & Sorting Records 

Indexing 

Security 

 Authorization and securing collections, documents 

 The limits of Mongo's authorization scheme 

 Authentication and Mongo in the enterprise 

Aggregation 

Replication and Sharding 

 Configuring replication and sharding 

 Accessing clustered data from client APIs 

 Latency consistency in replicated and sharded Mongo 

Replication 

 

 منبع درسی:

 MongoDB: The Definitive Guide 

 MongoDB nosql document database 

 The Little MongoDB Book 

 

 https://www.tutorialspoint.com 


