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 Postgres یاختصاص یایامکانات و مزا

 
 

  يبانک اطالعات ریاستتک  ه در د س ستتا  ا   Postgres، ایو متن باز دن گانیرا ياطالعات یهابانک نیاز معروفتر يکی

 یبازار را برا یهم رواج تقاضا  Postgres و mySQL بازار  ار شیبه گرا يها و توسعه گران شسه اسک و نگاه   محبوب استارتاپ 

 . دهسينشان م يپستگرس به  وب

شس محبوب  زانیم سا  mySQL و Postgres کیر ضوع را تا  نیهم هم DB-Engines کیدر    س. در هر يم سییمو

 نیشتتسه استتک . در ا نیآن باعث جذب مخاطب یایو امکانا  ومزا ستتکین لیدل يقطعاً ب کیمحبوب شیو افزا شیگرا نیصتتور ، ا

 : می  يها به صور  فهرسک وار ا تفا مآن نیتر يلانس  ه به اصپستگرس فهرسک شسه ياصل یایمقاله، امکانا  و مزا

 

 یارابطه –گرا يشت  يبانک اطالعات کیبلکه  ستک یصتر  ن  یرابطه ا يبانک اطالعات کی Postgres : یاداده مدل

(object-relational)      ها،  توسط  اربر با توابع ، نوع داده  اءیاش  فیامکان تعر ياطالعات یهانوع بانک نیا ياسک. مشخصه اصل

امروز  یایتر و به دنیاها را حرفهکیموجود کیریاستتک   ه  ار مس يستتفارشتت یها س سیو ا لسهایف ریمقاد یهاعملگرها ، دام ه

 .  سيتر مکینزد يسینوبرنامه

 

و  یو اعشار  حیمان س صح  ياطالعات یهامعمو  بانک یها: عالوه بر انواع داده ها و ساختارها هاز انواع داد یبانیپشت 

شتتبکه،  یهاآدرس ،ی ریبا ،یيای، جغرافيشتتمارشتت ،يمال یها، دادهUUID ها مان سانواع داده  Postgres،يو م طق یارشتتته

شته  شت  زیمر ب را ن یا، و انواع دادههاهیسان، آرا  ي، جمتن، ا س ام ا  ی، جستجو يتیب یهار سبک به ما يم يبانیپ  ی  س  ه ن

 .  سيارائه م سانیرا به طراحان و برنامه نو یشتریب اریا ، تعساد بس ویاس  

 

انواع به  نیهر  سام از ا یاهیآرا رهی، امکان ذ  Postgres در یيگرا ياز شتت کیحما لی: به دل یچند بعد یهاهیآرا

 .ده سيآنرا انجام م يداده مشابه، با استفاده از جساو  اضاف یهاگاهیپا ری ه سا يتی. قابلشسه اسک هیدر آن تعب يراحت

 

 ه  یيهاانس برنامهشسه يحساس به مکان جزء ملزوما  زنسگ یها: امروزه برنامه ییایجغراف یهااز داده یبانیپشت

هاسک  ه نوع ده س. پستگرس، سا يهوشم س به او ارائه م یش هادهای رده و پ رهیها را ذ  اربر، داده يفعل کیبسته به موقع

 PostGIS   س. بخصوص افزونه معرو يارائه م یيایجغراف یها ار با داده یبرا آنراو مان س  ي، د س ضلع،  طنقطه یهاداده

در  يبید ایا  و مار ویاسک یدهس. هر د س مايقرار م سانینوبرنامه اریا ت ها درداده نیا یرا رو یو  املتر يامکانا  تخصص

پستگرس  يا ه وز به راحتهانس اما  ار با آن ود افزوده ا رسک امکانرا به فه یيایجغراف هیاول یهاکی ود قابل ریا  یهانسخه

 . سکین
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شت  شت  ، Postgresیااز امکانا  داده گرید يکی: سان   یاز ج یبانیپ سک  ه آنرا به رق    يآن از ج يبانیپ  يبیسان ا

نامشتتتخا دارنس،  ی ه ستتتا تار داده ا یيجاها ی  س و برايم لیتبس يب ینوظهور ستتت سگرا مان س مانگو د یهاداده گاهیپا یبرا

 ی ریستتان با يج ای JSONB ،يمعمولJSON یحالک به جا نیداده  ود را در ا عاگر نو ي. از طرفموثر باشتتس اریتوانس بستتيم

 شسهرهیذ  یهاداده یرو یگذار س سیامکان ا ،یسازرهیذ  یدر فضا یيو صرفه جو ي ال یعالوه بر حذ  فضاها ،سیانتخاب   

سخه  يب ید ایا  و مار ویاس   ی. ماآورديستون را هم فراهم م  نیدر ا شت  ریا  یهاهم در ن سان را انجام   ياز ج يبانی ود، پ

 .آن را نسارنس یرو یگذارشا ا کیده س اما ه وز قابليم

 

  یهاشود در رده بانک ي  س  ه باعث ميم يبانیپشت  ANSI-SQL 2008  د: پستگرس از استانسار   هاداده تیجامع

 سه یدر مقا ردیقرار گ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability)  امل از يبانیبا پشت  ياطالعات

آن بسته به نوع  یداده ها کیجامع یو هم امکانا  ارائه شسه برا   س ينم يبانیپشت  Check  ا   ه هم از دستور  ویاس   یبا ما

 .اسک رین ، متغآ يموتور انتخاب

 

 : یبند جمع

ستگرس  ضه م  يامکانا  فراوان لیبه دل پ سا  ا     ي ه عر سک در د س  سته ا   ياطالعات یهابه رتبه پ ج بانک ری  س، توان

شت امکانا  نیشود. از جمله ا  لیتبس ایدن سک  ه در   ار امکان ا  یامروز سان یبرنامه نو ازیمورد ن یهااز انواع داده يبانی، پ  جادیا

شت  سیجس یهانوع داده س  از يبانیو پ ضم  اریجساو  با حجم ب س   ا یتوانس   يها، مداده کیجامع نیباال و ت جها   یاریشما را از ب

 .سی  م حتما آنرا امتحان   يم هیتوص س،یارا تا  ون استفاده نکرده يبانک اطالعات نیاگر اراحک   س. 


