
  
  

  
               

  خدا نام به

  
BigData,NoSQL   

  آموزش کاربردي و عملی پایگاه داده 

Apache Cassandra   
با  NoSQLتعدد و آموزش دستورات ا،سناريوهاي م(به همراه مثال ه

  ) Javaهاي  APIو  CQLSHاستفاده از 
  
  
  
  
  
  

  مؤلف

  ن رجاءیمهندس سید حس
  



  

       
  

 كتاب عنوان :BigData,NoSQL  
   Apache Cassandraآموزش کاربردي و عملی پایگاه داده  

                 

 ن رجاءیمهندس سید حس:  مولف                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
 فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي   
داریوش فرساییطراح جلد:  
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  380000:قيمت  
 978-622-218-261- 8: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

اينترنتي ديباگران تهران  :فروشگاههاي   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 

 -1362رجاء،سید حسین،:سرشناسه
آموزش کاربردي  BigData,NoSQLپدیدآور:  عنوان و نام 

 /Apache Cassandraو عملی پایگاه داده 
 مولف:سید حسین رجاء.

 1398: تهران : دیباگران تهرانمشخصات نشر: 
  :مصور،ص126مشخصات ظاهري:

 978-622-218-261-8شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

  Apache Cassandraآپاچی کسندرا :موضوع
  Big Dataداده هاي کالن موضوع:
 اس.کیو.ال(زبان برنامه نویسی کامپیوتر)موضوع: 
 SQL(computer program language)موضوع:

 QA  9/76رده بندي کنگره: 
  3/005 رده بندي دیویی:

 6045130شماره کتابشناسی ملی: 
 



 3 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران/  Cassandra/ معرفی  1فصل                 

   
  
  
  

   : 1فصل 
  CASSANDRA...........................................................................................................  7معرفی 

  : 2فصل 
  11  .........................................................................................................................................  معماري

  :3فصل 
  15  .....................................................................................................................................  مدل داده

  :4فصل 
  20  ............................................................................................................................................  نصب
  :5فصل 

REFERENCED API  .......................................................................................................37  
  : 6فصل 

CQLSH  ...................................................................................................................................  40  
  : 7ل فص

  SHELL  ..................................................................................................................  45دستورات 
  : 8فصل 
  KEYSPACE  ...............................................................................................................  55ایجاد
  : 9فصل 
  KEYSPACE  ..............................................................................................................  63تغییر 
  : 10فصل 
  KEYSPACE  ..............................................................................................................  68حذف 
  : 11فصل 

  71  ...............................................................................................................................  ایجاد جداول
  : 12فصل 

  76  ..............................................................................................................................  تغییر جداول
  : 13فصل 

  81...............................................................................................................................  حذف جداول
  

 فهرست مطالب



  Apache Cassandraاربردي و عملی پایگاه داده آموزش کو اس کیو ال، بیگ دیتا : ن     4
 

  : 14فصل 
TRUNCATE 84  ................................................................................................  کردن جداول  

  : 15فصل 
  88  ...........................................................................................................  (شاخص) ایجاد ایندکس

  : 16فصل 
  90  .............................................................................................................  حذف ایندکس(شاخص)

  :17فصل 
  BATCH(...............................................................................................  92( اي دسته دستورات

  : 18فصل 
  96  ..................................................................................................................................  یجاد دادها

  : 19فصل 
  100  ....................................................................................................................  ها روزرسانی داده به

  : 20فصل 
  104  ..........................................................................................................................  ها خواندن داده

  : 21فصل 
  108  .............................................................................................................................  ها حذف داده

  : 22فصل 
  CQL  .................................................................................................................  111هاي انواع داده

  : 23فصل 
  CQL  ................................................................................................................  114 هاي  مجموعه

  : 24فصل 
  119  ...................................................................................  شده توسط کاربر تعریف هاي انواع داده

  124  ..........................................................................................................................  مراجع و منابع
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " دس سيد حسين رجاءمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  Apache Cassandraاربردي و عملی پایگاه داده آموزش کو اس کیو ال، بیگ دیتا : ن     6
 

 مقدمه مولف 
  

  یمبسم اهللا الرحمن الرح
  

Cassandra     یک پایگاه داده توزیع شده از آپاچی است که بسیار مقیاس پذیر اسـت و بـراي مـدیریت
بـاال   پـذیري  دسـترس در  Cassandra طراحی شـده اسـت.   یافته ساخت هاي دادهحجم بسیار زیادي از 
 .کند میفراهم بدون نقطه شکست را 

 هـاي  رابطو  ها کالس، معماري، نصب در آنکه  شود میشروع  Cassandraاین آموزش با معرفی اولیه 
و  روزرسـانی  بـه مانند ایجاد، تغییر،  یپس از آن، نحوه انجام عملیات .دهد میرا مورد بررسی قرار مهم آن 

جـاوا را پوشـش    API و همچنین CQLSH با استفاده از ها شاخصحذف در فضاهاي کلید، جداول و 
موجـود   هـاي  مجموعهو  ها دادهانواع  شرحتصاصی براي اخ هاي فصلاین آموزش همچنین  در .دهیم می
 .است شده تعریف شده توسط کاربر اختصاص داده هاي دادهو نحوه استفاده از انواع  CQL در

را بصورت کاربردي یـاد بگیرنـد و    Cassandraکه تمایل دارند  افزاري نرماین آموزش براي متخصصان 
  .اهد بودبسیار مفید خو ،آن را در عمل اجرا کنند

افزارهـاي مـتن بـاز،     مخاطبین اصلی کتاب، متخصصین پایگاه داده، مدیران شبکه، متخصصین حوزه نرم
مند به حوزه پایگاه داده  و تمامی افراد عالقه و فناوري اطالعات افزار دانشجویان رشته نرم، برنامه نویسان
Cassandra باشند. و مباحث پیرامونی آن می  

 Cassandraپایگـاه داده  تجربه فنی نگارنده در زمینه  ها سالبه مطالعات علمی و کتاب حاضر با توجه 
باشـد و   بدیهی است که مطالب ایـن کتـاب، خـالی از اشـکال نمـی     شده است.  تألیف مباحث پیرامونیو 

انتقادات و پیشنهادات خوانندگان، ما را در بهبـود سـطح علمـی و فنـی کتـاب، یـاري خواهـد کـرد؛ از         
هر گونه پیشنهاد و انتقادي که در جهت بهبود و اصالح محتویـات   شود میمحترم درخواست  خوانندگان

  ارسال نمایند. s_hossein_raja@yahoo.com  کتاب دارند را، به نشانی الکترونیکی
و در وهلـه دوم، بـه    السـالم  علیهمدر نهایت این کتاب را در وهله اول، به ساحت مقدس چهارده معصوم 

  نمایم. تقدیم میو سید محمد مهدي زهرا سادات م اننرگس سادات و فرزندم، همسرم پدر و مادر
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