
Historia, motywacja i klasyfikacja baz NoSQL



 Nieformalna definicja prof. Dan Ariely (Duke University)

 Jak duże to „Big Data”? 

 Czy tylko ilość ma znaczenie?

 Jakie są źródła „Big Data”?

 Jak sobie z nimi radzić?



 Brak jednoznacznej definicji.

 Jedną z pierwszych podali M. Cox i D. Ellsworth (1997 r.) wg. których to
„duże dane do analizowania, których liczbę należy maksymalizować w celu
wydobycia wartości informacyjnych”.

 META Group (2001 r.): „Big Data is high volume [objętność], high velocity
[szybkość przetwarzania], and/or high variety [różnorodność)]informtion
assets that require new forms of processing to enable enhanced decision
making, insight discovery and process optimization”.

 Gartner Group (2012 r.): Dodano do powyższej definicji zmienność (ang.
variability) i złożoność (ang. complexity).

 IBM (2013 r.): Big Data to „różnorodne dane generowane z różnych źródeł, z
dużą prędkością oraz w dużej ilości”.



Multiplikacja treści następuje od czasów Web 2.0
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https://www.socialmediatoday.com/news/what-happens-on-the-internet-every-minute-2020-version-infographic/583340/


Źródła Big Data to m.in.:

 Sieci społecznościowe
◦ …sami generujemy bardzo dużo danych.

 Badania naukowe
◦ …tworzą i gromadzą wiele pomiarów i danych.

 Urządzenia mobilne
◦ …nieustannie śledzą i profilują swoich użytkowników.

 Urządzenia wchodzące w skład IoT:
◦ …generują dane na temat pomiarów elektryczności, 

temperatury, wilgotności itp.



Źródło: https://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data
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 Volume (Objętość):
◦ Ilość danych wzrasta potęgowo a nie liniowo.
◦ Duża ilość małych zbiorów danych też może być klasyfikowana jako 

Big Data.

 Variety (Różnorodność):
◦ Dane posiadają różnorodną strukturę i format (XML, JSON, 

nieustrukturalizowane multimedia). 

 Velocity (Szybkość przetwarzania):
◦ Dane napływają bardzo szybko i z taką samą szybkością muszą być 

przetwarzane (np. strumieniowo).

 Veracity (Niepewność):
◦ Powstaje ze względu na braki, niespójność, czy wprowadzenie 

aproksymacji – zatem też należy znaleźć podejścia, które sobie z tym 
radzą.



 Czy to już wszystkie aspekty? NIE…

Źródło: https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.6-11-2018.2279366

https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.6-11-2018.2279366


Mądrość

Wiedza

Informacje

Dane



Sposoby na grupowanie dużych zbiorów danych:

1. Jeśli problemem jest złożoność pamięciowa:

◦ próbkowanie danych,

◦ dyskretyzacja danych: statyczna i dynamiczna,

◦ podział zbioru danych na mniejsze partie – metoda dziel i 

zwyciężaj,

◦ zastosowanie inkrementalnego algorytmu grupującego,

2. Jeśli problemem jest złożoność czasowa:

◦ tradycyjne zrównoleglenie algorytmu (CPU),

◦ wykorzystanie mocy kart graficznych (GPU).



 Próbkowanie:
◦ zaburza naturalne tendencje w danych,

◦ generuje różne podziały w zależności od wybranych próbek.

 Dyskretyzacja:
◦ problematyczne jest wyznaczenie liczby przedziałów.

 Metoda dziel i zwyciężaj:
◦ nie zawsze możliwa do zastosowania,

◦ może zaburzać naturalny podział w danych.

 Przyrostowy algorytm grupowania:
◦ wady takie jak przy metodzie dziel i zwyciężaj.

 Zrównoleglenie algorytmu (CPU):
◦ nie każdy algorytm da się zrównoleglić,

◦ czas działania jest zależny od dostępnej liczby procesorów i sposobu ich komunikacji między 
sobą.

 Zrównoleglenie algorytmy (GPU):
◦ bardziej skomplikowany proces optymalizacji kodu,

◦ ograniczona liczba dostępnej pamięci,

◦ kosztowna komunikacja z procesorem CPU.



• W przypadku wielkich systemów baz danych (SZBD)
należy więc zwracać uwagę na 4 kluczowe elementy:

• skalowalność

• koszt

• elastyczność

• dostępność

• Użycie baz NoSQL może bardzo pomóc w racjonalizacji
powyższych elementów

• Nie należy bezrefleksyjnie odchodzić od baz relacyjnych,
zastępując je całkowicie bazami nierelacyjnymi

• projektanci i programiści baz danych MUSZĄ znać
zarówno bazy relacyjne, jak i NoSQL aby umieć ocenić,
który model jest bardziej odpowiedni do danego zadania



Przed pojawieniem się w latach 70-tych relacyjnych 
systemów zarządzania bazami danych królowały:

1. Systemy bazujące na plikach płaskich.
◦ Odczyt danych w innej kolejności niż pierwotnie 

przewidziana był nieefektywny.

◦ Zmiany w strukturze pliku pociągały za sobą zmiany 
aplikacji.

◦ Ciężko było zapewnić różnym rodzajom danych inny poziom 
bezpieczeństwa (np. kadry mają mieć dostęp do płac, ale 
dział projektów już nie).

◦ Dane często były przechowywane w wielu plikach, więc 
ciężko zachować spójność.

◦ Nie mogą reprezentować hierarchii.



2. Hierarchiczne systemy zarządzania danymi.
◦ Mogły reprezentować hierarchię typu rodzic-potomek.

◦ Drzewo hierarchiczne można szybko przeszukać.

◦ Nie sprawdzają się w sytuacji, gdy dwóch rodziców ma mieć 
wspólnego potomka – np. dwóch klientów banku bierze 
wspólny kredyt.

◦ W niektórych sytuacjach konieczna jest duplikacja danych –
pojawia się problem z zachowaniem spójności.

◦ W niektórych sytuacjach agregacja danych jest utrudniona.



3. Sieciowe systemy zarządzania danymi.
◦ Podobny do modelu hierarchicznego – też definiuje połączenia 

między danymi.

◦ Brak jest ograniczenia co do jednego rekordu nadrzędnego 
(jak w przypadku kredytu przez 2 klientów). Możliwe jest 
zatem modelowanie relacji „jeden-do-wielu” i „wiele-do-
wielu”.

◦ Wymagany jest schemat bazy.

◦ Model przypomina graf acykliczny skierowany. 

◦ Mogą być trudne do zaprojektowania i utrzymania.

◦ W pewnych przypadkach konieczna może być aktualizacja 
aplikacji klienckiej.



• Każda relacyjna baza danych oparta jest 
dokładnie na tych samych założeniach (teoria 
relacji)

• Implementacje różnych producentów, co do 
pryncypiów, są identyczne (model relacyjny)

• systemy różnych producentów różnią się bardzo wieloma
szczegółami technicznymi, jednak to są ciągle dobrze 
znane bazy relacyjne

• Wszystkie inne rodzaje baz danych będziemy ogólnie 
nazywać  bazami nierelacyjnymi

• czyli nie opartymi na tabelach i powiązaniach



Model danych:

Instancja → baza → tabela → wiersz

Język zapytań:

• Rzeczywisty: SQL (Structured QueryLanguage)

• Formalny: Algebra relacyjna

Zapytania:

• Selekcja po różnych kryteriach, złączenia, agregacja,
podzapytania itp.

Przykłady:

• Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2

• MySQL, PostgreSQL, MariaDB



• Bazy relacyjne powstały w latach 70-tych, przez wiele lat nie  
miały praktycznie żadnej poważnej konkurencji

• W latach 90-tych chwilowo pojawiły się bazy obiektowe, ale
świat szybko o nich zapomniał

• w sumie nie wniosły do baz danych nic na tyle interesującego, aby
można je było potraktować, jako następcę baz relacyjnych

• Wiek XXI to niesamowity rozwój baz NoSQL

• to dobrze i zarazem źle

• trudno poruszać się w gąszczu rozwiązań

• niepewność, co do systematycznego i długofalowego
rozwoju konkretnych rozwiązań



• Zalety baz relacyjnych

• niezwykle mocno ustandaryzowany model relacyjny
• każda baza relacyjna działa „tak samo”

• ustabilizowana technologia, gwarantuje bezpieczne 
przechowywanie  danych na bardzo wiele lat, niezależnie 
od zmieniających się trendów i  mód w metodach i 
technikach wytwarzania aplikacji opartych o bazy  danych

• niezwykle mocno ustandaryzowany język SQL
• bazy typu NoSQL jak na razie nie oferują nic równie elastycznego,

prostego i wygodnego w użyciu

• współbieżność – jednoczesna praca wielu 
użytkowników, którzy są  nawzajem dla siebie 
niewidoczni (perfekcyjna niemal obsługa  transakcji)



• Wady baz relacyjnych

• dane przechowywane są w tabelach (wiersze, kolumny), co skutkuje
tym, że raz ustalony model trudno jest zmienić, bez konieczności
często bardzo dużych zmian w aplikacjach

• brak struktur zagnieżdżonych (ale łatwo to realizować 
projektując  odpowiednie relacje między tabelami)

• dane przechowywane są (a przynajmniej tak powinny być  
przechowywane) w postaci znormalizowanej. Jest to zarówno 
wada jak i zaleta.

• każdy obiekt w relacji (inaczej: wiersz w tabeli) z definicji musi być 
opisany  identycznymi atrybutami (inaczej: kolumny w tabeli). Często 
jest to zbyt mało elastyczne podejście

• podział bazy relacyjnej na klastry jest możliwy ale są to 
bardzo  nienaturalne działania

• model danych relacyjnych ma się nijak do fizycznej organizacji 
danych  systemie plikowym



Postacie normalne (ang. Normal Forms)

• Zależności funkcyjne

• 1NF, 2NF, 3NF, BCNF (ang. Boyce-Codd Normal Form), 4NF, 5NF

• Normalizacja schematu zazwyczaj do 3 postaci normalnej

Algorytmy: 

• dekompozycja 

• synteza

Motywacja:

• Usunąć/Ograniczyć redundancję, zachować spójność danych.

Wady:

• Jednakże podejście to skutkuje wysoką granualnością (podział na 
malutkie części), więc trzeba będzie je złączyć podczas zapytań.



prod_id opis_prod

10 toner

20 pamięć

30 pendrive

40 HD

50 drukarka

PRODUKTY

zam_id ilosc prod_id

1 1 2

1 2 10

1 3 1

2 1 10

3 1 1

3 2 2

4 1 100

5 1 1

5 2 1

OPISY_ZAMÓWIEŃ

zam_id klient_id data

1 22 01.10.2020

2 50 13.07.1999

3 75 14.08.1995

4 100 20.12.2003

5 125 11.11.2000

ZAMÓWIENIA

klient_id nazwisko

22 Ibisz

50 Nowak

75 Pawlak

100 Kowalski

125 Barski

KLIENCI



Zamówienie nr: 1

Klient: Ibisz Identyfikator klienta: 22

Data złożenia zamówienia: 01.10.2020

Opis zamówienia:

Pozycja Numer kat. Ilość sztuk

toner 10 2

pendrive 30 10

HD 40 1

brak atomizacji 

danych

zam_id klient_id nazwisko data poz_1 ilosc_1 poz_2 ilosc_2 poz_3 ilosc_3

1 22 Ibisz 01.10.2020 toner 2 pendrive 10 HD 1

2 50 Nowak 13.07.2017 pendrive 10

3 75 Pawlak 14.08.2008 drukarka 1 HD 2

4 100 Kowalski 20.12.2017 pendrive 100

5 125 Barski 11.11.2018 drukarka 1 pamięć 1

zam_id klient_id nazwisko data opis_zam

1 22 Ibisz 01.10.2020 2 tonery, 10 pendrive-ów, 1 dysk twardy

2 50 Nowak 13.07.2017 10 pendrive-ów

3 75 Pawlak 14.08.2008 1 drukarka, 2 dyski twarde

4 100 Kowalski 20.12.2017 100 pendrive-ów dużo pustych
5 125 Barski 11.11.2018 1 drukarka, 1 pamięć komórek

powtarzanie się danych



Transakcje

• Transakcja = niepodzielna sekwencja operacji bazodanowych
(Najczęściej dotyczy zapisu)

Model ACID:

• Atomicity – częściowe wykonanie zapytania nie jest dozwolone 
(wszystko albo nic)

• Consistency – po transakcji zachowana jest spójność danych.

• Isolation – chwilowa niespójność ograniczona jest do i na czas trwania 
transakcji a użytkownik systemu jej nie dostrzeże. 

• Durability – efekty transakcji po jej zatwierdzeniu są trwałe.



Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/ACID

• Poziomy izolacji transakcji

• read uncommitted – jedna transakcja może odczytywać 
wiersze, na  których działają inne transakcje (najniższy poziom
izolacji)

• read committed – transakcja może odczytywać tylko wiersze
zapisane

• repeatable read – transakcja nie może czytać ani zapisywać na
wierszach odczytywanych lub zapisywanych w innej transakcji

• serializable – wyniki współbieżnie realizowanych  zapytań 
muszą być identyczne z wynikami tych samych zapytań  
realizowanych szeregowo (pełna izolacja)

https://pl.wikipedia.org/wiki/ACID


Duże dane:

• Objętość: 
terabajty → zetabajty

• Różnorodność: 
strukturalne →  strukturalne i niestrukturalne dane

• Szybkość: 
przetwarzanie wsadowe → przetwarzanie strumieniowe



Wszystko jest w chmurze
o SaaS: Software as a Service
o PaaS: Platform as a Service
o IaaS: Infrastructure as a 

Service  

Przetwarzanie:
o OLTP: Online Transaction

Processing
o OLAP: Online Analytical

Processing
o RTAP: Real-Time Analytical

Processing



Jak zmieniają się dane?

• Format danych może być nieznany lub pozbawiony sztywnej 
struktury

• Zamiast przyrostu liniowego → przyrost potęgowy

• Operacje odczytu stają się ważniejsze i częstsze niż operacje 
zapisu

• Aktualizacje danych nie są tak częste i w przewidywalnych 
przedziałach czasowych jak dawniej

• Dane mogą zostać szybko zastąpione

• Ścisła spójność danych coraz częściej ustępuje potrzebie dużej 
szybkości działania



Potrzebne jest nowe podejście

• Bazy relacyjne nie nadążają za obecnymi trendami

Kluczowe technologie w Big Data:

• Rozproszone systemy plików

• MapReduce jako implementacja zasady dziel i zwyciężaj

• Przetwarzanie obliczeniowe w chmurze

• Bazy NoSQL

• Hurtowanie danych

• Techniki uczenia maszynowego na dużą skalę, dostosowane 
do danych strumieniowych



Co oznacza termin NoSQL?

• 1998

Pokazano relacyjną bazę danych nie wykorzystującą języka SQL

• 2009

Pokazano na konferencji bazę NoSQL mającą wspierać 
bazy relacyjne.

Termin NoSQL to:

• NIE: no to SQL

• NoSQL nie ma precyzyjnej definicji. 

Not only SQL?



Co zatem oznacza termin NoSQL ?

Ruch NoSQL -> The whole point of seeking alternatives
is that you need to solve a problem that relational databases  
are a bad fit for

Bazy NoSQL -> Next generation databases mostly ad-
dressing some of the points: being non-relational, dis-
tributed, open-source and horizontally scalable. The original
intention has been modern web-scale databases. Often more
characteristics apply as: schema-free, easy replication sup-
port, simple API, eventually consistent, a huge data amount,
and more.

Źródło: https://hostingdata.co.uk/nosql-database/

https://hostingdata.co.uk/nosql-database/


• Pozwalają na przechowywanie danych bez schematu

• może to być i wada i zaleta

• niebezpieczeństwo „zabałaganienia” danych, a co za tym idzie również aplikacji

• Są dużo łatwiejsze w skalowaniu
• niektórzy uważają, że też łatwiejsze w programowaniu, ale to zapewne jest 

bardzo  subiektywna ocena

• Brak wsparcia dla znanej z relacyjnych baz danych bardzo 
rygorystycznej  spójności danych
• w bazach NoSQL spójność (consistency) jest powszechnie poświęcana na 

rzecz  zapewnienia wysokiej dostępności do danych i szybkości działania 
systemu  bazodanowego

• utrzymanie spójności w systemach rozproszonych jest niezwykle trudne do 
osiągnięcia

• czasami nie ma możliwości zrezygnowania ze spójności (np. konta bankowe, 
dane  finansowe, dane ubezpieczeniowe)

• w wielu systemach rozproszonych utrzymanie spójności
danych nie jest potrzebne a na pewno nie jest priorytetem



Podstawowe:

• Klucz-wartość

• Rodziny kolumn

• Dokumentów

• Grafowe

Pozostałe:

• Obiektowe

• XML

• RDF

• itp.



• Object Databases

• Grid & Cloud Database Solutions

• XML Databases

• Time Series / Streaming Databases

• Event Sourcing

• Multivalue Databases

• Multidimensional Databases

• Multimodel Databases

• Inne



Model danych:

• Najprostsza baza NoSQL:

• Analogia do tablicy asocjacyjnej

• Pary klucz-wartość

• Klucz: (id)

• Wartość: (dowolna)

Zapytania:

• Dodaj/zmień/usuń wartość dla podanego klucza

• Pobierz wartość dla podanego klucza

Prosty model łatwo się skaluje, ale nie spisuje się dobrze dla 
danych o złożonej strukturze. 



Kiedy używać?

• Dane sesyjne, ustawienia użytkownika, koszyk zakupowy

Kiedy nie używać?

• Gdy występują zależności między encjami

• Gdy zapytania dotyczą części „wartości” a nie kluczy

• Gdy zapytania dotyczą wielu par klucz-wartość

Przedstawiciele:



Model danych:

• Dokumenty
• Umożliwia reprezentowanie hierarchii (JSON, XML, …)
• Dokumenty zorganizowane są w kolekcje

Zapytania:

• Dodaj/Zmień/Usuń dokument

• Wyszukaj dokument na podstawie dowolnych kryteriów

Powiązanie:

• Są to rozszerzone bazy klucz-wartość, gdzie cześć „wartości” 
jest możliwa do analizy/przeszukania.



Kiedy używać?

• Logowanie zdarzeń, Blogi, Systemy CMS itp.

Kiedy nie używać?

• Kiedy struktura dokumenty się nieustannie zmienia / są one 
dzielone na wiele pomniejszych.

Przedstawiciele:



Model danych:

• Rodzina kolumn (tabela)

• Tabela to kolekcja podobnych wierszy (niekoniecznie 
identycznych)

• Wiersz
• Wiersz to kolekcja kolumn

• – Agreguje dane pozyskiwane wspólnie.

• Dostęp zapewnia identyfikator wiersza

• Kolumna

• Kolumna składa się z nazwy i wartości.
• Dozwolone są zarówno wartości skalarne, jak i listy czy 

mapy.



Zapytania:

• Dodaj/Zmień/Usuń wiersz zawierający rodzinę kolumn

• Wybierz wiersz na podstawie identyfikatora lub prostego 
przeszukiwania kolumn.

Uwaga:

• Nie są to po prostu bazy relacyjne, ze zmienną 
specyfikacją wiersza.



Kiedy używać?

• Blogi, systemy CMS

Kiedy nie używać?

• Gdy wymagane są transakcję (ze ścisłą spójnością)

• Występują złożone zapytania: agregacja (SUM, AVG, …), 
złączenia itp.

• Schemat bazy może zostać często zmieniony

Przedstawiciele:



Model danych:

• Graf
• Skierowana / nieskierowana kolekcja

• wierzchołów encji świata rzeczywistego
• krawędzi między wierzchołkami

• Zarówno do wierzchołków jak i krawędzi można 
przypisać dowolne właściwości.

Typy:

• Nie transakcyjne -> mała liczba bardzo dużych grafów

• Transakcyjne -> duża liczba małych grafów



Zapytania:

• Dodaj/Zmień/Usuń węzeł / krawędź w grafie

• Algorytmy grafowe (wyszukiwanie najkrótszej ścieżki)

• Zapytania do pod- (lub nad-grafów

• Zapytania bazujące na podobieństwu

Przedstawiciele:



Kiedy używać?

• Sieci społecznościowe, trasowanie, systemy 
rekomendacyjne, systemy nawigacyjne itp.

Kiedy nie używać?

• Operacje dotyczą wielu węzłów bądź krawędzi.

• Bardzo dużych, złożonych grafów w dużej liczbie.



Model danych

• Dokumenty XML

• Struktura drzewiasta z zagnieżdżonymi elementami, 
atrybutami i wartościami tekstowymi

• Dokumenty zorganizowane są w kolekcje

Zapytania

• XPath: XML Path Language (nawigacja)

• XQuery: XML Query Language (odpytywanie)

• XSLT: XSL Transformations (transformacja)  

Przedstawiciele:



Model danych:

• Trójki RDF

• Temat, predykat, obiekt
• Każda trójką reprezentuje zdanie twierdzące 

(stwierdzenie) dotyczące bytu (świata rzeczywistego)

• Trójki można porównać do grafów

• Wierzchołki to tematy lub obiekty
• Krawędzie oznaczają poszczególne stwierdzenia

Język zapytań:

• SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language

Przedstawiciele:



Model danych

• Wsparcie modelu relacyjnego.

• Nowe możliwości

• Klucz-wartość, dokument, rodzina kolumn, graf

Idea

• Dostosowanie do rzeczywistej natury dużych zbiorów danych.

Open source

• Często na wolnych licencjach (z możliwością wykupienia 
płatnego wsparcia)



Elastyczność (skalowanie):

• Tradycyjne podejście: skalowanie w pionie

• Kupno bardziej wydajnych serwerów przy wzroście 
obciążenia

• Rekomendowane podejście: skalowanie w poziomie
• Rozdział bazy na wiele hostów

– Niemalże niemożliwe w przypadku baz grafowych

Model dystrybucji danych:

• Współdzielenie

• Baza jest dzielona na szereg porcji

• Replikacja

• Baza posiada wiele kopii 



Automatyzacja:

• Tradycyjne podejście

• Utrzymywanie wyspecjalizowanych administratorów

• Nowe podejście:

• Automatyczna naprawa/skalowanie

Spójność danych:

• Tradycyjne podejście

• Ścisła spójność (ACID)

• Nowe podejście

• Ostateczna spójność (BASE)



Brak określonego schematu

• Tradycyjne podejście:

• Schemat musi być określony i przestrzegany.

• Nowe podejście:
• Schematu może w ogóle nie być.
• Konsekwencje: większa elastyczność

• Możliwość przechowywania danych 
nieustrukturalizowanych

• Zmiana struktury nie wpływa często na działanie bazy 
danych

• W praktyce często jest niejawny schemat bazy:

• Na poziomie aplikacyjnym istnieje konieczność poznania 
struktury danych / schematu.



Zalety:

• Skalowalność

• Dystrybucja danych na wiele różnych serwerów

• Objętość

• Obsługują dane, których ilość i struktura jest poza 
możliwościami relacyjnych baz danych

• Administratorzy

• Nie są konieczni ze względu na mechanizmu 
automatyczne

• Niski koszt

• Można wykorzystać tanie serwery.

• Elastyczność

• Często brak konieczności istnienia schematu, łatwiejsze 
modyfikacje struktury



Wyzwania:

• Dojrzałość

• Czasem brakuje podstawowych funkcji (pre-release)

• Wsparcie

• Ze względu na model open source, czasem brak wsparcia

• Wdrożenie

• Często trudne w instalacji, konfiguracji czy utrzymaniu

• Możliwości analityczne

• Brak wsparcia dla metod uczenia maszynowego czy business 
intelligence.

• Dostępność ekspertów

• Relatywnie mała grupa ekspertów z tematu NoSQL



https://hostingdata.co.uk/nosql-database/

https://hostingdata.co.uk/nosql-database/


https://db-engines.com/en/ranking

https://db-engines.com/en/ranking


https://db-engines.com/en/ranking_trend

https://db-engines.com/en/ranking_trend


https://db-engines.com/en/ranking_osvsc

https://db-engines.com/en/ranking_osvsc


• UWAGA: w dostępnych źródłach nie ma jakiejś jednej uznanej  
definicji. Wielu autorów dość swobodnie definiuje BASE

• Zasadnicza dostępność (ang. Basically Available)

• system nie gwarantuje zawsze pełnej dostępności

• Miękki stan (ang. Soft state)

• wskazuje, że stan systemu może zmieniać się w czasie, nawet bez
wprowadzania zmian w danych

• Ostateczna spójność (ang. Eventually consistent)

• wskazuje, że system po pewnym czasie stanie się spójny (np. że dwa  
węzły po pewnym czasie zostaną zsynchronizowane), nawet w 
sytuacji,  gdy żadne dane nie są do systemu wprowadzane, zmieniane
czy kasowane. Dane mogą stać się niespóje np.  w przypadku 
czasowej niedostępności jednego z węzłów



• W dużym systemie rozproszonym możliwe jest spełnienie 
tylko  dwóch z trzech ważnych charakterystyk

• spójności (ang. Consistency) – wszyscy klienci mają zawsze ten sam 
obraz  danych (dane są zawsze spójne)

• dostępności (ang. Availability) – system jest zawsze dostępny. Każdy 
klient  może zawsze odczytywać i zapisywać dane, choć nie ma 
gwarancji, że  odczytuje dane w najbardziej aktualnej postaci

• ochrony przed partycjonowaniem (ang. Partition tolerance) –
system  działa mimo, że jest problem komunikacyjny między 
serwerami (węzłami  klastra)

• Teoria CAP potwierdza intuicyjny fakt, że nie ma idealnej 
bazy  danych do wszystkich zastosowań i każda z nich 
jest pewnym  kompromisem, kładącym nacisk na pewne 
własności, kosztem innych.



https://www.mysoftkey.com/architecture/understanding-of-cap-theorem/



• Tradycyjne relacyjne bazy danych (MySQL, PostgreSQL itp.)  
lokują się na boku CA trójkąta

• kładą nacisk na spójność i dostępność danych ale skalują się przede
wszystkim pionowo

• Pozostałe boki obstawione są przede wszystkim przez bazy  
NoSQL

• Baza Cassandra jest przykładem bazy AP, która nastawiona jest na  
skalowanie poziome z równoczesną odpornością na awarie i 
wysoką  dostępnością, przy czym nie mamy gwarancji, że 
odczytujemy  najbardziej aktualne dane

• MongoDB, którą można zaklasyfikować jako CP, czyli pozwala na  
rozproszenie z zachowaniem integralności danych, lecz w 
przypadku  awarii węzła, należy liczyć się z brakiem dostępu do 
części danych



• Replikacja peer-to-peer umożliwia zapis do dowolnego węzła

• Każdy węzeł koordynuje synchronizację danych z innymi  
węzłami

• Brak serwera głównego

• Zwiększa się dostępność ale może wystąpić niespójność

• Ale można pilnować spójności kosztem mniejszej dostępności



• Zapis tyko przez węzeł typu master

• Węzeł typu master jest odpowiedzialny za synchronizację  
danych pomiędzy węzłami typu slave

• Odczyt z dowolnego węzła

• Zapewnia dużą niezawodność odczytu

• dobrze się nadaje do systemów, gdzie głównie odczytuje się 
dane

• Problemy ze spójnością



• Różne części danych na różnych serwerach

• np. 10 serwerów, każdy obsługuje 10% zapytań (np. podział na 
kraje,  dni tygodnia, kategorie produktów, itp.)

• albo różnych obszarach tego samego serwera

• Zwiększa szybkość zapisu i odczytu

• Nie poprawia niezawodności i bezpieczeństwa danych,



• Dwa rozumienia pojęcia Map-reduce

• platforma (framework, biblioteka) do przetwarzania 
równoległego dużych zbiorów danych w klastrach komputerów 
stworzona przez
• firmę Google (popularność zdobył dzięki platformom takim jak 

Hadoop  czy Spark)

• metodologia (wzorzec) przetwarzania dużych zbiorów danych w  
środowisku klastrów. Wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie 
dane  liczy się w terabajtach

• Wydaje się, że Map-Reduce to znana od wielu lat koncepcja  
przetwarzania równoległego o nazwie Master-Slave
„odświeżona” pod nową nazwą i wzbogacona o rozwiązania  
hardware-owe



Po co?

• gdy danych nie ma zbyt dużo zwykła baza relacyjna i zwykły SQL 
bez problemu poradzi sobie z grupowanie danych w stylu

• dopóki ilość danych i czas w jakim zapytanie się wykonuje mieszczą się 
w  granicach wymagań biznesu, to wszystko jest ok!

• problem zaczyna się wtedy, gdy wydajność maleje, bo jeden serwer 
SQL  nie radzi sobie z przetwarzaniem coraz szybciej i ciągle 
napływających  danych

• oczywiste rozwiązanie: zrównoleglić i rozproszyć obliczenia. Do tego
sprowadza się metodologia map-reduce

SELECT

klient, SUM(wartosc_zamowienia)

FROM

zamowienia  

GROUP BY

klient;



• Operacje realizowane są podczas dwóch kroków:

• Krok map - węzeł nadzorczy (master node) pobiera dane z wejścia 
i  dzieli je na mniejsze podproblemy, po czym przesyła je do 
węzłów  roboczych (worker nodes). Każdy z węzłów roboczych 
może albo  dokonać kolejnego podziału na podproblemy, albo 
przetworzyć  problem i zwrócić odpowiedź do głównego 
programu

• Krok reduce - główny program pobiera odpowiedzi na wszystkie
podproblemy i łączy je w jeden finalny wynik

• Główną zaletą MapReduce jest umożliwienie łatwego  
rozproszenia operacji. Zakładając, że każda z operacji map jest  
niezależna od pozostałych, może być ona realizowana na  
osobnym serwerze

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/MapReduce



• Klienci i zamówienia

Mówimy, że dane są tutaj zagregowane  
(wszystkie pozycje na zamówieniu danego  
klienta). Taka agregacja jest sensowna,  
ponieważ przeważnie ludzie chcą zobaczyć  całe 
zamówienie podczas jednego dostępu.

Na tym etapie każdywęzeł
przygotowuje dane, które  
potem będą w tym węźle  
przetwarzane

Źródło: Sadalage P. J. oraz Fowler M. - NoSQL. Kompendium wiedzy



1. Faza (funkcja) reduce

Biblioteka map-reduce dba o to, aby zadania mapujące  
uruchamiane były na odpowiednich serwerach w celu
przetworzenia wszystkich dokumentów, i o to, aby dane
zostały przekazane do funkcji redukującej

W funkcji reduce następuje  
agregowanie danych w jeden

Źródło: Sadalage P. J. oraz Fowler M. - NoSQL. Kompendium wiedzy

finalny wynik



• Implementacja koncepcji MR składa się zwykle z więcej niż 2  
tytułowych procesów (map orazreduce)

• wiele zależy od konkretnych implementacji. Główna idea jestjednak
niezmienna

shuffle –przenosić,
przestawiać,
przesuwać,
przekładać, tasować

Etap shuffle: dane są  
tutaj przydzielane do  
odpowiednich  
węzłów, które je
przetworzą



https://wikis.nyu.edu/download/attachments/74681720/WordCount%20MapReduce%20Paradigm.PNG?version=1&modificationDate=1462902481180&api=v2



 Tabela dokumenty:
(doc_id, slowo)

Proszę zauważyć: 

 Fazy Map + Shuffle = Group By 

 Faza Reduce = Agregacja 

Każda z podstawowych operacji SQL może być zrealizowany w 
konwencji Map Reduce.

SELECT slowo, COUNT(*) 

FROM dokumenty
GROUP BY slowo



Czy to koniec baz relacyjnych?

• Zdecydowanie nie

• W dalszym ciągu są bardzo dobrym wyborem do wielu 
projektów czy zastosowań

• Mają bardzo dobre dokumentacje, wsparcie, społeczność 
ekspertów i są ogólnie świetnie znane. Mają też dużo 
dodatkowych funkcji i mechanizmów np. dotyczących 
analizy danych.

• Należy jednak brać pod uwagę obecność innych systemów 
bazodanowych

• Najsensowniejsze podejście to wykorzystanie 
różnych systemów i silników bazodanowych w 
zależności od wymogów i zastosowania.



Dziękuję za uwagę!


