
Bazy klucz-wartość



Model danych

• Najprostsza baza NoSQL

• Działa jak prosta tablica haszująca (mapowanie)

• Pary klucz-wartość

• Klucz: identyfikator, klucz główny

• Wartość: dowolny typ (obiekt), czarna skrzynka

Zapytania

• Dodaj, zmień, usuń wartość dla zadanego klucza

• Pobierz wartość dla zadanego klucza

Właściwości

• Prosty model⇒ duża wydajność, łatwo skalowalny

• Prosty model⇒ niezbyt dobry dla złożonych danych czy zapytań



Jak klucze powinny być zdefiniowane?

• Rzeczywiste identyfikatory

Np. adresy e-mail, PESEL, login

• Automatycznie generowane wartości
Auto-inkrementacja

– Problemy z podziałem na klastry serwerów i znaczeniem

Złożone klucze

– Połączenia bytów rzeczywistych z datami, identyfikatorami, 
logami

– Często wykorzystywane w praktyce

• Prefiksy też są bardzo często wykorzystywane

• N.p. film_terminator, film_22.10.2020 , itp.



Podstawowe operacje CRUD

• Działają najczęściej dla określonych kluczy

• ⇒ znajomość konwencji nazewniczej kluczy jest istotna

W zależności od wykorzystywanego systemu NoSQL być 
może bardzo trudne będzie uzyskanie informacji o 
wszystkich dostępnych kluczach.

Dostęp do części wartości w parze nie jest najczęściej możliwy.

• Niektóre systemy dostarczają mechanizmów umożlwiających 
przetwarzanie i przeszukiwanie części związanej z wartością.

• Przetwarzanie wartości wykorzystuje jej częściowe 
indeksowanie.

Przetwarzanie wsadowe lub sekwencyjne

• MapReduce



Wygaśnięcie par klucz-wartość

• Obiekty są automatycznie usuwane z bazy danych 
po pewnym interwale czasu.

• Przydatne w przypadku sesji użytkownika czy koszyków zakupów.

Połączenia między parami klucz-wartość

• Wartości mogą być wzajemnie połączone przez odsyłacze (ang. links)

• Odsyłacze mogą być odwiedzane podczas zapytań

Kolekcje wartości

• Przechowywane mogą być nie tylko proste wartości ale również 
ich kolekcje(np. uporządkowane listy, nieuporządkowane zbiory)
bądź dane binarne czy hierarchiczne.

Konkretna funkcjonalność zależy od stosowanej bazy danych!



Baza klucz-wartość

• http://basho.com/products/riak-kv/

• Właściwości

• Otwarte źródło, projekt zdecentralizowany, automatyczna 
dystrybucja i replikacja danych w klastrze

• Rozwijane przez Basho Technologies

• Napisane w Erlangu

• Język ogólnego przeznaczenia wykorzystujący mechanizm 
garbage collector czy współbieżności.

• Systemy operacyjne: Linux, Mac OS X, ale brak Windowsa

• Pierwsze wydanie nastąpiło w 2009

http://basho.com/products/riak-kv/


Struktura systemu

Instancja → kubły (ang. buckets) → obiekty

• Kubeł = kolekcja obiektów (logiczna, nie fizyczna)
Na poziomie kubła określa się takie parametry jak stopień replikacji czy 
poziom zgodności przy operacjach zapisu bądź odczytu.

• Obiekt = para klucz-wartość
Klucz ciąg znaków zapisany w Unicode

– Unikalny na poziomie kubła

Wartością może być dowolna dana (tekst, obiekt binarny, 
obraz itp.). Z każdym obiektem powiązane są metadane:

– Typ zawartości (text/plain, image/jpeg,…),
– Inne wewnętrzne (np. wersja)



Jak kubły i obiekty powinny być zamodelowane?

• Kubły z obiektami jednej klasy (typu)

• Jeden kubeł dla aktorów, jeden dla filmów - każdy film i aktor 
to osobny obiekt.

• Kubły agregujące obiekty różnych klas (typów)

• Jeden kubeł agreguje zarówno filmy jak i aktorów 
– każdy film i aktor to znowu osobny obiekt, ale w 
tej samej przestrzeni. 

• Odpowiednie nazewnictwo kluczy jest wymagane:
aktor_schwarzenegger, film_terminator

• Kubły ze skomplikowanymi danymi

• Jeden obiekt agreguje wszystkich aktorów, inny wszystkie 
filmy.



Podstawowe operacje CRUD

• Create, Read, Update, and Delete

• Bazują na wyszukiwaniu kluczy

Dodatkowa funkcjonalność

• Links – relacje między obiektami z możliwością 
trawersowania

• Search 2.0 – zapytania dotyczące wartości danej pary 
klucz-wartość.

• MapReduce



Interfejs programistyczny

• HTTP API

Komendy użytkownika są przekazywane jako żądania HTTP w 
odpowiednio skonstruowanych metodach, adresach URL, 
nagłówkach i danych.

• Protocol Buffers API (Google .proto)

• Erlang API

Biblioteki klienckie dla różnorakich języków programowania

• Oficjalne: Java, Ruby, Python, C#, PHP

• Wspierane przez społeczność: C, C++, Haskell, Perl, Python, 
Scala



Narzędzie cURL

• Umożliwia transfer danych z / do serwera używając HTTP (lub 
innych wspieranych protokołów)

Opcje

• -X typ, --request typ

Typ żądania HTTP jaki ma być wykorzystany (GET, PUT itp)

• -d dane, --data dane

Dane jakie będą wysłane do serwera (implikuje użycie POST)

• -H nagłówek, --header header

Dodatkowe nagłówki jakie mają być przesłane z żądaniem

• -i, --include

Wyświetla zarówno nagłówki (a nie tylko) ciało odpowiedzi



Podstawowe operacje na obiektach

• Create: metody POST lub PUT

Dodaje parę klucz-wartość do zadanego kubła
Klucz określany jest jawnie bądź generowany automatycznie

• Read: metoda GET

Pobiera parę klucz-wartość z zadanego kubła

• Update: metoda PUT

Aktualizuje parę klucz-wartość w zadanym kuble

• Delete: metoda DELETE

Usuwa parę klucz-wartość z zadanego kubła



Wzorzec zapytań HTTP dla wszystkich operacji CRUD

/ bucketsbuckets / bucket keysbucket / keys / ke

y
key

? parameterparameter = valuevalue

&

Opcjonalne parametry

• r : kworum jakie musi być uzyskane w związku z odczytem

• w: kworum jakie musi być uzyskane w związku z zapisem



Dodaje / zmienia parę klucz-wartość w danym kuble

• Metoda PUT

• Powinna być używana gdy klucz podawany jest jawnie

• Dodaje / aktualizuje (nadpisuje) zadany obiekt

• Metoda POST

• Używana, gdy klucz jest generowany automatycznie

• Zawsze dodaje nowy obiekt

• Kubły tworzone są w zależności od potrzeb

• Przykład

curl -i -X PUT
-H 'Content-Type: text/plain'

-d 'Arnold Schwarzenegger, 1947'  
http://localhost:8098/buckets/aktorzy/keys/schwarzenegger



Pobiera parę klucz-wartość z danego kubła

• Metoda GET

Przykład:

curl -i -X GET http://localhost:8098/buckets/aktorzy/keys/schwarzenegger

Odpowiedź:

...
Content-Type: text/plain
...

Arnold Schwarzenegger, 1947



Usuwa parę klucz-wartość z danego kubła

• Metoda DELETE

• Jeżeli obiekt nie istnieje, nie ma to znaczenia.

Przykład:

curl -i -X DELETE http://localhost:8098/buckets/aktorzy/keys/schwarzenegger



Wyświetl wszystkie kubły (z co najmniej 1 obiektem)

/ bucketsbuckets ? bucketsbuckets = truetrue

curl -i -X GET http://localhost:8098/buckets?buckets=true

Content-Type: application/json

{
"buckets" : [ "aktorzy", "filmy" ]

}



Pobierz wszystkie klucze w zadanym kuble

• Unikać w środowisku produkcyjnym, gdyż jest to bardzo 
kosztowna (czasowo) operacja

/ bucketsbuckets / bucketbucket / keyskeys ? keyskeys = truetrue

curl -i -X GET http://localhost:8098/buckets/aktorzy/keys?keys=true

Content-Type: application/json

{
"keys" : [ "schwarzenegger", "stallone", "norris", "snipes" ]

}



buckets bucket props

 Zmiana i pobieranie właściwości kubła

◦ Właściwości

 n_val: stopień replikacji
 r: kworum odczytu
 w: kworum zapisu 

Zapytania:
 GET / PUT: pobierz / zmień właściwości kubła

 / buckets / bucket / props

 Przykład:
{

"props" : { "n_val" : 3, "w" : "all", "r" : 1 }
}



Odsyłacze

• Odsyłacze to metadane pozwalające zamodelować
jednokierunkową relację między parami obiektów.

Proste wskaźniki między konkretnymi parami klucz-wartość
Stanowią rozszerzenie modelu klucz-wartość

• Każdy odsyłacz:

Jest zdefiniowany wewnątrz obiektu źródłowego
Ma przypisany tag (rodzaj odsyłacza)
Może być trawersowany tylko w jednym kierunku
Może łączyć obiekty z kilku kubłów

• Wiele odsyłaczy może prowadzić z / do danego obiektu

Trawersowanie

• Nowy sposób zapytań – nawigacja między obiektami przez 
odsyłacze



Jak są definiowane odsyłacze?

• Wykorzystywany jest nagłówek Link

• Wiele nagłówków może zostać zdefiniowanych,
lub wiele odsyłaczy w ramach jednego nagłówka

LinkLink : < targettarget > ; riaktagriaktag = " tag "

,

Przykład
curl -i -X PUT

-H 'Content-Type: text/plain'
-H 'Link: </buckets/aktorzy/keys/stallone>; riaktag="taktor"'
-H 'Link: </buckets/aktorzy/keys/norris>; riaktag="taktor"'

-d 'Niezniszczalni, 2010'  
http://localhost:8098/buckets/movies/keys/niezniszczalni



Jak odsyłacze są przeglądane?

• Standardowe żądanie GET z odniesieniem do odsyłacza
Występuje jeden obiekt będący początkiem drogi

– Dostępny w sposób standardowy

/ bucketsbuckets / bucketbucket / keyskeys / ke

y
key

/ bucketbucket

_

, tag

_

, 1

0

_

/



Parametry nawigacji

• Bucket

• Tylko obiekty z określonego kubła docelowego są wybierane

• Użycie _ pozwala wykonywać zapytania nie ograniczone do 
konkretnego kubła

• Tag

• Tylko odnośniki o konkretnym tagu są rozważane

• Użycie _ pozwala wykonywać zapytania nie ograniczone do 
konkretnego tagu

• Konkatenacja

1 - trawersowane obiekty powinny być dołączone do rezultatu

0 - w przeciwnym przypadku
_ - oznacza 1 dla ostatniego kroku, 0 dla pozostałych



Przykłady:

Aktorzy, którzy grali w filmie Niezniszczalni

curl -i -X GET  
http://localhost:8098/buckets/filmy/keys/niezniszczalni
/aktorzy,taktor,1

Content-Type: multipart/mixed; 

Filmy w których występowali aktorzy z filmu Niezniszczalni (przy 

założeniu, że odnośniki aktor → film istnieją)

curl -i -X GET  
http://localhost:8098/buckets/filmy/keys/niezniszczalni

/aktorzy,taktor,0/filmy,tfilmy,1



Motywacja

• Riak rozpoczął życie jako typowa baza klucz-wartość

Tzn. był zupełnie niezależny od typów wartości.

• Jednakże, jeśli dostępność jest ważniejsza od spójności,  
niezgodne repliki danych mogą istnieć

Konflikty powinny być rozwiązywane w warstwie aplikacji,  
ale często jest to zbyt skomplikowane

• Dlatego powstał koncept Riak Data Types

Gdy jest używany (nie jest obowiązkowy),
Riak sam potrafi rozwiązać takie konflikty



Convergent Replicated Data Types (CRDT)

• Ogólny koncept

• Różne typy dla standardowych scenariuszy użycia

• Określone reguły rozwiązywania konfliktów (ang. convergence rules)  

Dostępne typy danych:

• Register, flag

• Mogą tylko zostać osadzone w mapach

• Counter, set i map

• Mogą zostać osadzone w mapach

• Mogą być użyte bezpośrednio na poziomie kubła



Register

• Umożliwia przechowywanie dowolnej wartości binarnej

• Gdy konflikt: najnowsza chronologicznie wartość wygrywa

Flag

• Wartości boolowskie: włącz (true), wyłącz (false)

• Gdy konflikt: Wartość true wygrywa nad false

Counter

• Operacje: inkrementacja / dekrementacja o daną wartość (int)

• Gdy konflikt: wszystkie operacje inkrementacji i dekrementacji 
są ostatecznie realizowane



Set

• Kolekcja unikalnych danych binarnych

• Operacje:  dodawanie / usuwanie jednego / wielu elementów

• Gdy konflikt: dodawanie wygrywa z usuwaniem elementów

Map

• Kolekcja pól z osadzonymi elementami dowolnego typu
(włącznie z innymi mapami)

• Operacje: dodawanie / zmiana / usuwanie elementu

• Gdy konflikt: dodawanie / zmiana wygrywa z usuwaniem



Riak Search 2.0 (Yokozuna)

• Pełnotekstowe przeszukiwanie wartości obiektów

• Wykorzystuje Apache Solr

• Zrównoleglona, stalowana, platforma do wyszukiwania czasu 
rzeczywistego

Jak działa?

• Indeksowanie

ekstraktor schemat

obiekt Riak −−−−−→dokument Solr −−−−→ indeks Solr

• Zapytanie

zapytanie Riak → zapytanie Solr → odpowiedź Solr:  lista 
par kubeł-klucz →  odpowiedź Riak: lista obiektów



Ekstraktor

• Parsuje wartość obiektu i tworzy listę pól do zaindeksowania

• Wybierany (automatycznie) na podstawie typu MIME 

Dostępne ekstraktory

• Predefiniowane

• Plain text, XML, JSON, noop (nieznany typ zawartości)

• Wbudowane dla typów Riak Data Types

• Counter, map, set

• Tworzone przez użytkownika

• Implementowane w Erlangu, zarejestrowane w Riak



Ekstraktor Plain text (text/plain)

• Pojedyncze pole, w ramach którego wyciągana jest cała zawartość

• Przykład

Źródłowy obiekt Riak

Chuck Norris, 1940

Docelowy dokument Solr

[
{ text, <<"Chuck Norris, 1940">> }

]



Ekstraktor XML (text/xml, application/xml)

• Jedno pole jest tworzone dla każdego elementu i atrybutu

• Tylko pola z sufiksami typu są brane pod uwagę
• np. _s dla ciągów, _i dla liczb całkowitych, _b dla boolowskich

Przykład
Obiekt Riak / Dokument Solr

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<aktor rok_i="1940">

<nazwa_s>Chuck Norris</nazwa_s>
<aktor>

[
{ <<"aktor.nazwa_s">>, <<"Chuck Norris">> },
{ <<"aktor.@rok_i">>, <<"1940">> }

]



Ekstraktor JSON (application/json)

• Działa podobnie jak w przypadku XML

Przykład

Obiekt Riak

{

nazwa_s : "Chuck Norris",  
rok_i : 1940

}

Dokument Solr

[
{ <<"nazwa_s">>, <<"Chuck Norris">> },
{ <<"rok_i">>, <<"1940">> }

]



Dokument Solr

• Automatycznie wyodrębnione pola + pola pomocnicze:

_yz_rb(nazwa_kubła), _yz_rk(klucz) itp.

Schemat Solr

• Opisuje jak pola są indeksowane wewnątrz Solr

• Wartości pól są analizowane i dzielone na termy

• Termy są normalizowane, słowa przystankowe usuwane

• Trójki (token, pole, dokument) są tworzone i 

indeksowane

• Domyślny schemat jest dostępny (_yz_default)

• Domyślny schemat jest dobry do prototypu, ale w 

środowisku produkcyjnym dobrze jest stworzyć własny



Jak indeksy są tworzone?

• Najpierw indeks musi zostać stworzony,
a potem powinien być powiązany z pojedynczym kubłem

Przykład:

curl -i -X PUT
-H 'Content-Type: application/json'

-d '{ "schema" : "_yz_default" }'  
http://localhost:8098/search/index/iaktorzy

curl -i -X PUT
http://localhost:8098/search/index/iaktorzy

curl -i -X PUT
-H 'Content-Type: application/json'

-d '{ "props" : { "search_index" : "iaktorzy" } }'  
http://localhost:8098/buckets/aktorzy/props



Zapytania wyszukujące

• Parametry
q– zapytanie (odpowiednio zakodowane)

– Indywidualne kryteria wyszukiwania

wt– wypisywanie odpowiedzi

– Format odpowiedzi

start/ rows– paginacja dopasowanych obiektów

/ searchsearch / queryquery / indexindex ? parameterparameter = valuevalue

&



Możliwości wyszukiwania:

• Symbole wieloznaczne (ang. wildcards)

np. nazwa:Nor*, nazwa:Nor?

• Zapytania o zakres

np. rok:[2010 TO *]

• Operacje logiczne

AND, OR, NOT

• Przeszukiwanie najbliższego sąsiedztwa

• itp.



Replikacja typu peer-to-peer

• Każdy węzeł w klastrze może odpowiedzieć na żądania odczytu
lub zapisu

• Fizyczne węzły z reguły obsługują (szereg) węzłów wirtualnych
(vnodes)

Węzły mogą zostać dodawane/usunięte z klastra dynamicznie

• Protokół komunikacji

Każdy węzeł cyklicznie przesyła do swoich sąsiadów 
aktualny stan klastra z jego perspektywy (zmiany stanu, 
właściwości kubła itp.)

Trójkąt CAP

• System typu AP: dostępność + podział



Zasady BASE

• Dostępność jest ważniejsza niż spójność

• Standardowe właściwości kubłów: 
n_val: poziom replikacji

r: kworum odczytu

w: kworum zapisu

dw: kworum zapisu (z zapisem na trwałą pamięć włącznie)

• Żądania mogą nadpisać właściwości kubłów

Poziom spójności

• Przy odpowiednio dobranych parametrach można osiągnąć 
zadowalający poziom spójności



Nie da się uniknąć niespójnych replik (z ostateczną spójnością)
⇒ jak są rozwiązywane takie konflikty?

• Causal context = pomocnicze dane i mechanizmy niezbędne do 
rozwiązywania konfliktów

• Metody niskiego poziomu

• Timestamps, vectors clocks, dotted version vectors  
Mogą zostać użyte by rozwiązać konflikty automatycznie

– Mogą też nie zadziałać – wówczas trzeba podjąć decyzję samemu.

Konflikty można za każdym razem rozwiązać ręcznie
– Rodzeństwo musi być włączone (allow_mult)

= wiele wersji wartości danego obiektu

• Metody wysokiego poziomu

• CRDT data types z wbudowanymi metodami rozwiązywania 
konfliktów

Register, flag, counter, set, map



Vector clocks

• Mechanizm do śledzenia historii aktualizacji (zmian) 
wartości oraz identyfikacji konfliktujących żądań zapisu.

• Każdy węzeł ma swój własny zegar (licznik)

• Początkowo równy 0

• Inkrementowany o 1 jeśli zajdzie jakiekolwiek zdarzenie

• Vector clock = wektor zegarów (logicznych) dla każdego węzła

Każdy węzeł przechowuje kopię lokalną tego wektora
Gdy wysyłana jest wiadomość, lokalny wektor jest wysyłany wraz z 
nią. Gdy wiadomość jest odbierana, lokalny wektor jest 
aktualizowany.

– Brana pod uwagę jest maksymalna wartość licznika dla węzła















Lepszy przykład: https://riak.com/blog/technical/2010/01/29/why-vector-clocks-are-easy/

Vector Clocks

https://riak.com/blog/technical/2010/01/29/why-vector-clocks-are-easy/


RiakKV

• Baza typu klucz-wartość o wysokiej dostępności

• Replikacja typu peer-to-peer

Funkcje:

• Podstawowe operacje CRUD

• Odnośniki

• Przeszukiwanie wartości bazujące na Apache Solr



Dziękuję za uwagę!


