
Elasticsearch
Elasticsearch زاب نتم وج و تسجروتوم کی(Open Source) گنردالب و

(real-time) همین یاه هداد عاونا  یزاس هریخذ و وجتسج ،نوتم لیلحت یارب 
.تسا ریذپ عیزوت تروص هبهتفای راتخاس



وجتسجیاه روتوم

یارب صاخ روط هب هک دنتسهییاه رازبا (search engines)وجتسجیاه روتوم
.دنا هدش یحارطوجتسجی  هزوح رد ناربراکی هدیچیپیاه یدنمزاین

 روتوم ای online search engineاهنآ هب هک دنتسهیدراوم نیب نیا رد
یاه تیلاعف وبو یاوتحم یور صاخ روط هب هکدوش یم هتفگ نیالنآ یوجتسج
 ردفلتخم دارفا هک تساییاه اوتحم اهنآ یدوروی هداد و هتشاد زکرمت نیالنآ
.دننک یم رشتنم تنرتنیای هکبش رتسب



وجتسجیاه روتوم راک شور
:تسا یساساي هلحرم3 لماش وجتسجياه روتوم راک دنیارف



:هداديروآ عمج )١

 crawlيوغل يانعم .تسا فورعمCrawlingي هلحرم هب نیالنآ يوجتسجياه روتوم رد هلحرم نیا

ییاه تابر ایاه رازبا زا هدافتسا اب وجتسجياه روتوم نآ یط هکدوش یم هتفگيا هلحرم هب و تساندیزخ

 رشتنمياه هداد و هدرک فلتخمياه تیاسبو ياه هحفص تاعالطاندناوخ هب عورش ،دنراد رایتخا رد هک

 نیا رد ،دننک یمن راک نیالنآ تروص هب هک وجتسجياه روتوم یخرب .دننک یميروآ عمج ار اهنآ رد هدش

.دوش یمنیمات اهنآ يدورو ياه هداد (manually)یتسد تروص هب هلحرم



:يراذگ صخاش )٢

.دوش یم هدیمانيراذگ صخاش( indexing)حالطصا رد هلحرم نیا

.دنوش یم جارختساويدنب هتسدهداد هاگیاپ رد ندش تبث يارب و هتفرگ رارقیسررب دروم اه هداد يدیلک تاملک



:يدنب هبتر )٣

 زا کی رهطابترا نازیم ياربيزایتما اتدوش یم هدافتسااه متیروگلا زايا هعومجم ،ترابع کی يوجتسج نامز رد

نیرت طبترم و هدشبترم جیاتن هدمآ تسد هبزایتما يانبم رب تیاهن رد .دیآ تسد هبهدش وجتسج ترابع اباههداد

.دوش یم هداد شیامن ربراک هب اهنآ



Elasticsearch زاب نتم وج و تسجروتوم کی(Open Source) گنردالب و(real-time) 
 عیزوت تروص هبهتفای راتخاس همین یاه هداد عاونا  یزاس هریخذ و وجتسج ،نوتم لیلحت یارب
.تسا (distributable)ریذپ

: Elasticsearchندوب زاب نتم (open source) سروسو تسا هدش هداد هعسوت اواجیسیون همانرب نابز اب 
.تسا سرتسد لباقgithub.comتیاس رد نآ دک

 .دنک یم هدامآ وجتسج يارب ار اهنآ هلصاف نیرتمک رد اه هداد هریخذ زا سپ : Elasticsearchندوب گنردالب
 ای indexing،وجتسجياه روتوم راکي هلحرم نیمود ،دش هداد حیضوت لبق شخب رد هک روط نامه
.تساهنآ يدیلک تاملکيراذگ صخاش

Elasticsearch هب عورش اه هداد تبث زا سپ هیناث کیضرف شیپ روط هبindex دنک یم اهنآ ندرک.

https://github.com/elastic/elasticsearch


Elasticsearch زاب نتم وج و تسجروتوم کی(Open Source) گنردالب و(real-time) 
 عیزوت تروص هبهتفای راتخاس همین یاه هداد عاونا  یزاس هریخذ و وجتسج ،نوتم لیلحت یارب
.تسا (distributable)ریذپ

 زا سپ .تساfull text searchتایلمعيارب هنیهب یتمرف هب اهنآ لیدبت ،اه هداد ندرک لیلحت زا روظنم :يوجتسج و لیلحت

.دنک یهدزایتما و ییاسانش ار رظن دروم ترابع کی اب طبترم ياه هداد یمامت تعرس هب دناوت یم Elasticsearchنآ

  الماکراتخاس درادنیموزل اه هداد یمامت هک تسا نیا هتفای راتخاس همین يهداد زا روظنم : هتفای  راتخاس همین ياه هداد زا ینابیتشپ

 هب دلیف کی ياراد اه logنیا زایخرب و میشاب هتشاد ار دیدزاب logياه هداد دینک ضرف لاثم يارب .دنشاب هتشادناسکی

،sourceكرتشم ياه دلیف لماش اهنآ یگمه لاح نیع رد اما دنشاب هتشادن ار نآ رگید یخرب و دنشابevent_idمان created_at
 یمامت ،دوش یم هدافتسا اهنآ زا يا هطبار ي هداد هاگیاپ رد لومعم روط هب هک ) (structuredهتفای راتخاس ياه هداد رد .دنشاب typeو

 چیه رد یصخشم يامش چیه (unstructured)راتخاس نودب ياه هداد رد سکعرب و دنشاب هتشاد یناسکی الماک راتخاس دیاب اه هداد

.ییویدیو ياه هداد دننام درادن دوجو نآ يا هداد ياه دلیف زا کی



Elasticsearch زاب نتم وج و تسجروتوم کی(Open Source) گنردالب و(real-time) 
 عیزوت تروص هبهتفای راتخاس همین یاه هداد عاونا  یزاس هریخذ و وجتسج ،نوتم لیلحت یارب
.تسا (distributable)ریذپ

 نیرت مک اب ار نآ ي هدافتسا درومعبانم ناوتب هک تسا هدش یحارط يا هنوگ هب Elasticsearch :يریذپ عیزوت

 یحارط .دنک ینابیتشپ نیگنس ياه شزادرپ و اه هداد رتالاب مجح زا دناوتب زاین تروص رد ات دادشرتسگ رسدرد

Elasticsearch يرامعم ساسا رب cluster هب هکبش کی رد هک رورس يدادعت يرامعم نیا رد .تساهشوخ ای 

 تفایرد ياه تساوخرد رگیدکی ابطابترا نمض و دنا هدرک لمعدحاو متسیس کی ناونع هب دنتسه لصتم رگیدکی

دنهد یم خساپ ار هدش



Elasticsearchرد اه هداد یبایزاب و هریخذ راتخاس
Elasticsearchتمرف رد ار اه هداد JSONرد .دسانش یم Elasticsearch هداد هاگیاپ رد اه نوتس و اه لودج کیسالک راتخاس ياج هب 

.دوش یم یفرعمdocument وindex مان هب یمیهافم ، يا هطبار ي

.درک روصت لودج زایفیدر ارdocument ولودج ناونع هب ارindex ناوت یم

.دنتسه هتفای راتخاس همین تروص هب دنوش یم هریخذ document کی رد هک ییاه هداد و تساهdocument زايا هعومجم Index ره

اه رگلیلحت طسوت نآ زا یشخب ،يدورو ياه هداد)source(لصا رب هوالع ،دوش یم تبث Elasticsearch رد document کی هکینامز

)Analyzers (رت کچوک ییازجا هب شزادرپ زا سپ و دریگ یم رارقشزادرپ دروم)terms(طسوت شزادرپ زافده .دوش یم لیدبت 

 یفرح چیه Elasticsearch ،اه رگلیلحت نودب تفگ ناوتب دیاش .تسا وجتسج تایلمع رد تکرش يارب اه هداديزاس هدامآ ،اه رگلیلحت

!تشادن وجتسج ي هنیمز رد نتفگ يارب



 زا ،ار وجتسج رد دوخ تردقES .دسر یم اهنآ يوجتسج هب تبون ،اه هداد تبث زا سپ

Apache  يهناخباتک Lucene Searchدریگ یم. APIياهElasticsearchهب 

 لاسراElasticsearch هب ار وجتسج ياهQuery ات دنهد یم هزاجا امش هب یگداس

.دینک

 ياه نابز رب ینتبم ياهClient راشتنا هب مادقاElasticsearch میت نینچمه

 ياهAPIزا نوگانوگ ياه رازفا مرن  رد ناوتب یگداس هب ات دنا هدرک فلتخم یسیون همانرب

.درک هدافتساES ي هدش هئارا



اه هداد لیلحت و هیزجت دنیارف زا یلک يامن



"يریذپ عیزوت" و"ندوب سرتسد رد هشیمه" لوصا رب ینتبم یحارط

Elasticsearch رد مهم ياه هتکن زا یکی هداس رایسب ار نآ ي هعسوت ناکما هک يروط هب تسا نآ)Distributable( ریذپ عیزوت یحارط نتفرگ رظنرد،

.دنک یم ریذپ ناکما ار اهتساوخرد و اه هداد يالاب مجح زاینابیتشپ و

 یسرتسد،ES ي هدافتسا درومعبانم زا یتمسق نتفر تسد زا تروص رد هک تسا هدش یحارط يا هنوگ هبElasticsearch راتخاس ،يریذپ عیزوت رب نوزفا

 هتشاد دوجو فلتخم )ياه رورس(  عبانم رد هدش عیزوت تروص هب اه هداد زا یپک ي هخسن هراومه یترابع هب .دشاب رارقرب نانچمه ناکما دح ات اه هداد هب

 .درک هدافتسا زاین عقاوم رد اه نآ زا ناوتب ات دشاب

Elasticsearchيدنب هشوخ يرامعم يانبم رب )cluster(کی رد ،دنوش یم هدیمان هرگ هکاهرورس زا ياهعومجم يرامعم نیا رد .تسا هدش یحارط 

 هک دنهد یم خساپ يا هنوگ هب ،ار دوش یم لاسرا اهنآ تمس هب هک ییاه تساوخرد ،رگیدکی ابینورد طابترا نمض و هدشلصتم رگیدکی هب یلخاد ي هکبش

 هرگ مادک طسوتتساوخرد دنک یمن یقرف يرامعم نیا رد یترابع هب .دوش یم هداد خساپ هچراپکی متسیس کی اب هدش لاسرا تساوخرد دنک یم روصت ربراک

 رد نیاربانب .دش دهاوخ هداد ربراک خساپ تیاهن رد و درک دنهاوخ لدابت رگیدکی نیبام ار یتاعالطا اه هرگ موزل تروص رد و دوش تفایرد رورس ای

Elasticsearchو دینک هفاضا هشوخ هب يدیدج یهرگ ،زاین تروص رد دیناوت یم یگداس هب امش Elasticsearchاه هداد و اه تساوخرد رابراکدوخ روط هب 

.دنک یم لیدعت هشوخ حطس رد ار



 تکرش یلخاد ياه زاورپ تاعالطا زا یتسیل دینک ضرف میهافم رتهب مهف يارب
 هدادنیا زا ریز فیراعت رد ات میشاب هتشاد هنومن ي هداد ناونع هب ار ناهام ییامیپاوه
:مینک هدافتسا هنومن ي

:Document تمرف هب تاعالطا دحاو کیJSONرد هک تساElasticsearch رد .دوش یم هریخذdocument لصا اهsource) ( هداد 

.دوب دهاوخ اهزاورپ زا یکی تاعالطا ربارب documentره ،هنومن ي هداد لاثم رد .دوش یم هریخذ يرییغت چیه نودب اه

: Fieldنامه ای یتاعالطا ياه دلیفdata fieldتروص هب هک اه keyو valueرد document زاورپ تعاس ،لاثم يارب .دنوش یم هریخذ 

.دنتسه field زا ییاه یلاثم زاورپ دصقم و ادبم ای

: Indexزايا هعومجم هب documentصخشم عوضوم کی هبطوبرم ياه، indexهمه تاعالطا ي هعومجم لاثم يارب .دوش یم هتفگ 

.دوب دهاوخ indexکی اه زاورپ ي

: Indexingکیتبث لمع documentرد index احالطصا ار indexing هداد لصا رب هوالع دنیارف نیا یط .دنیوگ یميراذگ صخاش ای 

.دنوش یم هریخذ و ییاسانش نوتم يدیلک تاملک،document ياه



: Mappingیتاعالطا ياه دلیف رد اه هداد راتخاس فیرعت document کی ياهindexار mapping نوچمه يدراوم لماش هک دنیوگ یم 

 هداد هاگیاپ رد schema هباشم ناوت یم ار Mapping .دوش یم اه field زا کی ره دروم رد یفاضا تاعالطا ریاس ورگلیلحت عون ،هداد عون

 اتکی دیلک ناونع هب زاورپ هرامش ،نامز عون زا زاورپ تعاس دلیف لاثم يارب هکنیا ،زاورپ ياه هداد ي هنومن رد .تفرگ رظن رد  يا هطبار ياه

.دنک یم صخشم ار اه زاورپ سکدنیا mapping عقاو رد ،دنشاب يدیلک تاملک عون زا زاورپ دصقم و ادبم و

: (Term)Token  نتم کی هک یماگنه )(Text،رد اه رگلیلحت طسوت Elasticsearch زايا هعومجم نآیجورخ ،دریگ رارق شزادرپ دروم 

termدنتسه هنیهب رایسب وجتسج دنیارف رد تکرش يارب و هدوب رادانعم و مه زا ازجم تاملک )!هشیمه امتح هن( الومعم هک تسا اه. 

.دوش} هفرح ،سیون ،همانرب ،نم{ ياه term هب لیدبت تسا نکمم"متسه يا هفرح سیون همانرب کی نم" ترابع لاثم يارب

: Clusterزايا هعومجم ای کی node ياه Elasticsearch کی ،دنشابطابترا رد رگیدکی اب هک cluster دهد یم لیکشت ار هشوخ ای. 

node کی حطس رد اهcluster دنسانش یم ار رگیدکی و هدوب طابترا رد رگیدکی اب.



: Inverted Indexرهدوش یم صخشم تعرس هب نآ قبط هک تسا مر هظفاح رد هدش هنیهبيهداد راتخاس کی term ای 

 رظن رداه باتک يادتبا یعوضوم تسرهف دننامه ار Index رگا.تسا هدش رارکت اه document مادک رد يدیلک هملک

 هچ رد هکنیا يانبم رب هژاو کی عیرس يوجتسج هک تسا باتک ياهتنا ناگژاو تسرهف لداعم Inverted Index ،میریگب

!دنک یم نکمم ار تسا هدش رارکتییاه هحفص



یضرف هشوخ کی راتخاس زا یلک يامش
:تسا رارقرب ریز طیارش هشوخ نیا رد•

.دشاب یم node_2و node_1ياه مان هب )رورس( هرگ2 لماش•

.دشاب یم shardود لماش اه indexزا کیره و index_2و index_1ياه مان هب indexود لماش•

 نابیتشپ ي هخسن کی ات تسا هدش نییعت index_2يارب و تسا هدشن هتفرگ رظن رد یپک ي هخسن ای replica shardهنوگچیه index_1يارب•
.دشاب هتشاد یلصا ياه shardزا


