
Rozdział 1

Trendy rozwojowe

W tym rozdziale popatrzymy na to, jak próbowała i wciąż próbuje się roz-
wijać dziedzina baz danych. Zaczniemy od zmian w samym SQL, o których
nie zdążyliśmy powiedzieć wcześniej.

Potem przejdziemy do obiektowych baz danych, które w pewnym okresie wy-
dawały się obiecującą alternatywą relacyjnych baz danych. Pomimo bujnego
rozwoju nie zdobyły nigdy istotnego sektora rynku. Część z nich zanikła,
fragmenty innych zostały wbudowane w systemy relacyjnych baz danych lub
w inne programy, na przykład CAD.

Jaka była przyczyna? Być może obiektowe bazy danych nie odpowiadały
na rzeczywiste potrzeby użytkowników, lecz były jednynie powieleniem kon-
cepcji, które odniosły sukces w algorytmicznych języka programowania. A
może nie udało się wytworzyć dostatecznie spójnego modelu o ugruntowa-
nej semantyce. Może po prostu zaważyły względy wydajnościowe? Dość ze
w obecnej chwili rola obiektowych baz danych jest niewielka, choć niektóre
wciąż są używane.

Natura nie znosi pustki, więc pojawiły się inne propozycje. O nich pomówimy
na samym końcu.

1.1 SQL — Funkcje okienkowe

Funkcje okienkowe służą do wykonania obliczeń na zbiorze wierszy powią-
zanych w jakiś sposób z bieżącym wierszem, na przykład na grupie wierszy.
Przypomina to funkcje agregujące, lecz nie wymaga wcześniejszego grupowa-
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nia. Poza tym kryteria podziału są nieco elastyczniejsze.

Funkcje okienkowe umieszcza się najczęściej we frazie SELECT, gdzie służą
do obliczeń z użyciem okna: grupy wierszy powiązanych z bieżącym wierszem
odpowiedzi. Wartości funkcji oblicza się na podstawie wszystkich wierszy
wchodzących w skład bieżącego okna.

Składnia:

funkcja(argument,...) [OVER ([klauzula-dzielenia] [klauzula-sortowania]
[klauzula-ramki])]

klauzula-dzielenia ::= PARTITION BY wyrażenie[{,wyrażenie}...]

klauzula-sortowania ::= ORDER BY wyrażenie [ASC|DESC] [{,wyrażenie}...]

klauzula-ramki ::= {ROWS|RANGE} {początek-ramki|zakres-ramki}

Klauzula dzielenia PARTITION BY grupuje wiersze wyniku w partycje („okna”),
podobnie jak GROUP BY, na przykład

PARTITION BY gatunek

Klauzula sortowania ORDER BY porządkuje wiersze w ramach partycji, na
przykład

ORDER BY waga DESC

Klauzula ramki pozwala określić wiersze, które będą użyte podczas obliczania
wartości funkcji. Ramka przesuwa się ze zmianą bieżącego wiersza. Oprócz
własnego zakresu, ramka jest również ograniczona w ramach partycji.

Wszystkie funkcje agregujące (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) mogą być użyte
jako funkcje okienkowe. Ale są też dodatkowe funkcje. Funkcja row number()
podaje numer kolejny wiersza w ramach partycji, zaczynając od 1. Jeśli nie
było ORDER BY, to kolejność jest losowa.

SELECT gatunek, imie, wiek,
row_number() OVER (PARTITION BY gatunek ORDER BY wiek)

FROM Zwierzaki;

gatunek | imie | wiek | row_number
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------------+-------------+------+------------
anakonda | Myszka | 4 | 1
anakonda | Malutki | 4 | 2
antylopa | Kama | 1 | 1
antylopa | Ogonek | 1 | 2
bawol | Agata | 1 | 1
bawol | Bolek | 1 | 2
flaming | Pajo | 1 | 1
flaming | Piorko | 1 | 2
foka | Rybka | 61 | 1
foka | Gagatek | 61 | 2
goryl | Mel | 5 | 1
goryl | Mambo | 61 | 2
goryl | Greta | 61 | 3
hipopotam | Hipek | 1 | 1
hipopotam | Magda | 1 | 2
hipopotam | Chip | 12 | 3
jelen | Cezar | 1 | 1
kondor | Ksiezniczka | 1 | 1
kondor | Bystrooki | 1 | 2
krokodyl | Karolina | 1 | 1
krokodyl | Czako | 1 | 2
lampart | Toni | 4 | 1
lew | Ania | 2 | 1
lew | Leszek | 6 | 2
niedzwiedz | Kulka | 8 | 1
niedzwiedz | Tinka | 8 | 2
niedzwiedz | Kropeczka | 8 | 3
niedzwiedz | Misza | 8 | 4
nosorozec | Kaska | 1 | 1
nosorozec | Nikus | 1 | 2
pantera | Ori | 1 | 1
pantera | Zora | 1 | 2
pingwin | Fraczek | 1 | 1
pingwin | Gosposia | 1 | 2
puma | Samanta | 1 | 1
rys | Uszko | 1 | 1
rys | Muszka | 1 | 2
sarna | Monika | 1 | 1
slon | Mala | 1 | 1
slon | Beniamin | 1 | 2
slon | Pif | 15 | 3
slon | Bim | 16 | 4
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strus | Pedziwiatr | 1 | 1
strus | Kurka | 1 | 2
szympans | Milutka | 1 | 1
szympans | Fikolek | 1 | 2
tygrys | Taja | 1 | 1
tygrys | Lonia | 4 | 2
zebra | Sara | 1 | 1
zebra | Zubu | 1 | 2
zolw | Groszek | 600 | 1
zolw | Kamyczek | 600 | 2
zyrafa | Slomka | 6 | 1
zyrafa | Sonia | 6 | 2
(54 wiersze)

Funkcja rank() podaje podobnie kolejne pozycje w grupie, ale

• wymaga sortowania,

• uwzględnia remisy,

• zostawia puste miejsca po remisach.

Poniższe zapytanie deterministycznie porządkuje zwierzaki w gatunkach we-
dług wagi.

SELECT gatunek, imie, waga,
rank() OVER (PARTITION BY gatunek ORDER BY waga)

FROM Zwierzaki;

gatunek | imie | waga | rank
------------+-------------+------+------
anakonda | Malutki | 12 | 1
anakonda | Myszka | 23 | 2
antylopa | Ogonek | 56 | 1
antylopa | Kama | 150 | 2
bawol | Agata | 213 | 1
bawol | Bolek | 220 | 2
flaming | Piorko | 12 | 1
flaming | Pajo | 15 | 2
foka | Rybka | 34 | 1
foka | Gagatek | 34 | 1
goryl | Mel | 30 | 1
goryl | Mambo | 110 | 2
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goryl | Greta | 123 | 3
hipopotam | Chip | 550 | 1
hipopotam | Magda | 786 | 2
hipopotam | Hipek | 820 | 3
jelen | Cezar | 67 | 1
kondor | Ksiezniczka | 9 | 1
kondor | Bystrooki | 11 | 2
krokodyl | Karolina | 65 | 1
krokodyl | Czako | 75 | 2
lampart | Toni | 54 | 1
lew | Ania | 135 | 1
lew | Leszek | 139 | 2
niedzwiedz | Kropeczka | 97 | 1
niedzwiedz | Kulka | 103 | 2
niedzwiedz | Tinka | 121 | 3
niedzwiedz | Misza | 124 | 4
nosorozec | Nikus | 670 | 1
nosorozec | Kaska | 794 | 2
pantera | Ori | 47 | 1
pantera | Zora | 55 | 2
pingwin | Gosposia | 11 | 1
pingwin | Fraczek | 15 | 2
puma | Samanta | 43 | 1
rys | Muszka | 33 | 1
rys | Uszko | 33 | 1
sarna | Monika | 56 | 1
slon | Pif | 720 | 1
slon | Bim | 950 | 2
slon | Beniamin | 1200 | 3
slon | Mala | 1234 | 4
strus | Kurka | 67 | 1
strus | Pedziwiatr | 76 | 2
szympans | Milutka | 33 | 1
szympans | Fikolek | 45 | 2
tygrys | Taja | 97 | 1
tygrys | Lonia | 135 | 2
zebra | Zubu | 78 | 1
zebra | Sara | 87 | 2
zolw | Groszek | 123 | 1
zolw | Kamyczek | 230 | 2
zyrafa | Slomka | 111 | 1
zyrafa | Sonia | 240 | 2
(54 wiersze)
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W kolejnym zapytania wszystkie zwierzaki z tego samego gatunku dostaną
tę samą „rangę”.

SELECT imie, gatunek, waga,
rank() OVER (ORDER BY gatunek)

FROM Zwierzaki;

Funkcja dense rank() działa podobnie, lecz nie zostawia pustych miejsc w
numeracji.

1.1.1 Większe przykłady

Zestawienia zarobków pracowników ze średnimi zarobkami w ich dziale:

SELECT dzial, nrprac, pensja, avg(pensja) OVER (PARTITION BY dzial)
FROM Pensje;

dzial | nrprac | pensja | avg
-----------+--------+--------+-----------
develop | 11 | 5200 | 5020.0000
develop | 7 | 4200 | 5020.0000
develop | 9 | 4500 | 5020.0000
develop | 8 | 6000 | 5020.0000
develop | 10 | 5200 | 5020.0000
personnel | 5 | 3500 | 3700.0000
personnel | 2 | 3900 | 3700.0000
sales | 3 | 4800 | 4866.6667
sales | 1 | 5000 | 4866.6667
sales | 4 | 4800 | 4866.6667
(10 rows)

Jeśli chcielibyśmy mieć 2 najlepiej zarabiających z każdego działu, musimy
już użyć podzapytania:

SELECT dzial, nrprac, pensja
FROM
(SELECT dzial, nrprac, pensja,

rank() OVER (PARTITION BY dzial
ORDER BY pensja DESC, nrprac) AS poz

FROM Pensje) AS ok
WHERE poz < 3;
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Jeśli chcemy wywołać kilka funkcji okienkowych o tym samej strukturze ram-
ki, można użyć frazy (klauzuli) WINDOW, żeby uniknąć kopiowania

SELECT sum(pensja) OVER w, avg(pensja) OVER w
FROM Pensje
WINDOW w AS (PARTITION BY dzial ORDER BY pensja DESC);

Załóżmy, że mamy tabelę z informacjami o wielkości opadów w różnych
dniach dla różnych miejsc. Chcemy policzyć lokalną sumę opadów do danego
dnia.

CREATE TABLE Opady (
data DATE,
miejsce VARCHAR(30),
opad INTEGER,
PRIMARY KEY(data,miejsce)
);

Bez okienek:

SELECT data, miejsce, opad,
(SELECT SUM(opad)
FROM Opady AS c2
WHERE c2.miejsce = c1.miejsce AND

c2.data <= c1.data) AS razem
FROM Opady AS c1
ORDER BY miejsce, data;

Używając okienek unika się dublowania:

Partition: PARTITION BY miejsce
Order: ORDER BY data
Frame: ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW

W sumie:

SELECT data, miejsce, opad,
SUM(opad) OVER (PARTITION BY miejsce

ORDER BY data
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING
AND CURRENT ROW) AS razem

FROM Opady
ORDER BY miejsce, data;
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1.2 Obiektowe bazy danych – wprowadzenie

1.2.1 Programowanie obiektowe

Na czym polega w uproszczeniu programowanie obiektowe? Podstawowym
pojęciem jest obiekt, traktowany jako kontener zawierający pewien zbiór war-
tości. Z obiektem związuje się zbiór specyficznych operacji do obserwacji i
zmiany stanu obiektu (czyli wartości w nim zawartych).

Musi istnieć możliwość odwołania się do obiektu, aby wykonać którąś jego
operację, dlatego obiekty są nazwane (niekoniecznie bezpośrednio).

Obiekty mogą się do siebie odwoływać.

• obiekty elementarne: odwołują się tylko do swoich klas

• obiekty złożone: odwołują się także do innych obiektów (bezpośrednio
zależą od nich)

Obiekt może jednak przestać istnieć, może się więc zdarzyć niepowodzenie
podczas odwoływania się do niego.

1.2.2 Obiekty trwałe w programowaniu

• Często zachodzi potrzeba dłuższego przechowania niektórych obiektów
(np. między sesjami)

• Takie obiekty nazywamy trwałymi (ang. persistent)

• Obiekty trwałe można zachować na dysku w repozytorium obiektów

• Program korzysta z repozytorium za pośrednictwem pamięci buforowej
(cache, obiekty ładuje się na żądanie.

• Jeśli dany obiekt ma być trwały, to wszystkie obiekty do których się
odwołuje też muszą być trwałe.

• Jako nazwy takiego obiektu (niekoniecznie jedynej) używa się PID (per-
sistent object identifier)

• Repozytoria obiektów trwałych nie są dzielone, jeśli dodamy współbież-
ny dostęp otrzymamy prawdziwą obiektową bazę danych.
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1.2.3 Ładowanie obiektów

• Gdy obiekt trwały jest załadowany do pamięci operacyjnej musi wy-
glądać jak obiekty lokalne.

• Obiekty trwałe mogą jako fragment swojego stanu zawierać wyłącznie
odwołania do innych obiektów trwałych w postaci PID.

• Podczas ładowania są one zamieniane na odwołania lokalne do innych
obiektów.

• Słownik LoadedPIDs przechowuje powiązania między PID i lokalnymi
adresami.

• Zawartość obiektu nie jest ładowana do momentu pierwszego odwoła-
nia.

• Specjalna flaga wskazuje, czy zawartość obiektu została już załadowana
(filozofia proxy).

1.2.4 Dodatkowe wymagania

• Automatyczne odśmiecanie obiektów trwałych (być może off-line)

• Transakcje atomowe.

• Cache consistency przy współbieżnym dostępie.

1.3 Obiektowy model danych

Z takich obiektów trwałych zrodziłą się myśl o alternatywnym, obiektowym
modelu danych. Pojawił się on więc dzięki modzie na programowanie obiek-
towe i potrzebie zapamiętywania stanu obiektowych programów.

Podstawowe cechy tego modelu to

• Jedno podstawowe pojęcie do modelowania świata — obiekt.

• Z obiektem związany jest jego stan i zachowanie.

• Stan definiuje się wartościami własności (atrybutów) obiektu, mogą one
być
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– wartościami elementarnymi (liczby, napisy) lub

– obiektami, zawierającymi z kolei inne własności.

• Tak więc obiekty można definiować rekurencyjnie.

W pewnym momencie na rynku było ok. 25 produktów do budowania obiek-
towych baz danych, np. GemStone, ONTOS, ObjectStore, ENCORE. Nie
były to jednak pełne i uniwersalne bazy danych, dlatego żywot większości z
nich nie był długi. Większość z nich zanikła, ocalały tylko niektóre: Object-
Store, Versant.

W międzyczasie wiele relacyjnych DBMS uzupełniono o możliwości obiek-
towe, takie jak atrybuty złożone. Zresztą na przykład PostgreSQL miał od
początku klasy.

Warto jednak poznać obiektowy model danych, ponieważ używany jest w
specjalizowanych dziedzinach zastosowań („niszowych”).

Istotne własności obiektowego modelu danych to

• Zachowanie obiektu opisuje się zbiorem metod — procedur operujących
na stanie obiektu.

• Każdy obiekt jest jednoznacznie identyfikowany systemowym identyfi-
katorem (OID).

• Proste definiowanie obiektów złożonych.

• Obiekty o takich samych własnościach i zachowaniu grupuje się zwykle
w klasy. Obiekt może być egzemplarzem tylko jednej klasy lub wielu.

Jakie są podstawowe różnice w stosunku do modelu relacyjnego?

• Atrybuty mogą być wielowartościowe. Eliminuje to potrzebę używania
większości złączeń równościowych.

• Można definiować związki odwrotne.

• Nie trzeba definiować kluczy, ich rolę pełnią OIDy. Eliminuje to kłopoty
związane z modyfikowaniem wartości klucza.

• Są dwa rodzaje równości: identyczność i równość wartości.
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• Złączenia używane są tylko, gdy warunki w zapytaniu dotyczą porówny-
wania wartości atrybutów. Zamiast łączenia po kluczach obcych używa
się bezpośredniej nawigacji z użyciem OID.

• Dwa rodzaje równości: identyczność i równość wartości.

• Przy ładowaniu powiązanych obiektów z bazy danych do pamięci (bu-
forowanie) OIDy zastępuje się wskaźnikami (pointer swizzling), co wie-
lokrotnie przyśpiesza nawigację.

1.3.1 Zapytania

W obiektowych modelach danych mamy dwa tryby dostępu:

• Nawigacyjny : mamy OID obiektu i zaczynając od niego przechodzimy
po kolejnych referencjach. Zwykle używany w programach.

• Język zapytań (często podobny do SQL): zapytanie opisuje zbiór obiek-
tów. Deklaratywność.

Popatrzmy na przykładowe zapytanie. Będzie to: Znaleźć wszystkie projekty
z budżetem ponad 100000 złp i mające sponsora z Warszawy.

Relacyjnie możemy je zapisać następująco

{p | (∃f)(∃a) Projekt(p) AND Firma(f) AND Adres(a)
AND p.budżet > 100000 AND p.sponsor = f
AND f.adres = a AND a.miasto = ’Warszawa’}

Zamiast tego możemy użyć wyrażeń ścieżkowych (co pozwala unikać zmien-
nych „roboczych”)

{p | Projekt(p) AND p.budżet > 100000
AND p.sponsor.adres.miasto = ’Warszawa’}

1.3.2 Problemy

Niestety podejście obiektowe nastręczało wiele problemów. Brak było dobrej
optymalizacji zapytań. Główny problem to wyrażenia ścieżkowe, trudno dla
nich budować indeksy.
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Brakowało dobrej formalizacji, choć powstały algebry podobne do algebry
relacji.

Typowe operacje to: suma (union, różnica (difference), selekcja (select), gene-
rowanie (generate), odwzorowanie (map). Brak jednak było powiązania tych
operacji z niskopoziomowymi operacjami fizycznymi (takiego jak w algebrze
relacji RBD), stąd ich postrzegana arbitralność.

Kłopoty sprawiała kompozycyjność. W modelu relacyjnym wynik zapytania
jest zawsze (anonimową) relacją. Można go więc obrobić kolejnym zapyta-
niem, co umożliwia składanie zapytań.

W modelu obiektowym jest gorzej, obiekty ze zbioru wynikowego mogą nie
należeć do żadnej klasy.

Brakowało uniwersalnych języków zapytań. Często językiem dostepu był je-
den kokretny język programowania ogólnego przeznaczenia (C++, Smalltalk
czy Lisp).

Brakowało zwykle zagnieżdżonych podzapytań, funkcji agregujących, grupo-
wania. Brakowało też automatycznego wsparcia dla obsługi ekstensji klasy
— zbioru jej egzemplarzy. Użytkownik musiał sam zdefiniować kolekcję (col-
lection) obiektów danej klasy i pilnować jej aktualizacji przy dodawaniu i
usuwaniu obiektów.

Brak było wsparcia dla redefiniowania klas (odpowiednik ALTER z SQL), np.
dodawania lub usuwania atrybutów.

Bardzo ograniczone były deklaratywne więzy spójności, więc na ogół ograni-
czenia realizowano metodami.

Kłopoty sprawiała współbieżność, konieczne było ręczne operowanie bloka-
dami. Przyczyną były długie transakcje (unika się ich w systemach OLTP
dla relacyjnych baz danych).

1.3.3 Model obiektowo-relacyjny

Zamiast migrować systemy relacyjne do obiektowych, co przewidywano we
wczesnych latach dziewięćdziesiątych, dostawcy zaczęli wbudowywać do ist-
niejących systemów wiele koncepcji obiektowych. Dlatego wiele produktów
DBMS, które nazywano uprzednio relacyjnymi obecnie nazywa się obiektowo-
relacyjnymi.

Relacja pozostaje nadal fundamentalnym pojęciem, ale model relacyjny zo-
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stał rozszerzony do modelu obiektowo-relacyjnego przez włączenie nowych
właściwości.

W systemach obiektowo-relacyjnych nie ogranicza się typu atrybutów do ty-
pów atomowych, ale dopuszcza się system typów: typy konstruuje się z typów
atomowych i konstruktorów typu np. dla struktur, zbiorów i wielozbiorów.

W systemach obiektowo-relacyjnych krotki odgrywają rolę obiektów. W pew-
nych sytuacjach jest to użyteczne, ponieważ każda krotka posiada ukryty jed-
noznaczny identyfikator, który odróżnia ją od innych krotek, nawet od tych,
które mają wartości we wszystkich składowych takie same jak ona.

Ten identyfikator, zbliżony do identyfikatora obiektu z modelu obiektowe-
go, na ogół nie jest widoczny dla użytkownika, ale istnieją okoliczności, gdy
użytkownik ma dostęp w systemach obiektowo-relacyjnych do identyfikato-
rów krotek.

Inne popularne rozszerzenia

• Abstrakcyjne typy danych (ADT) definiowane przez użytkownika

– Na przykład baza danych dla obrazów (zdjęcia satelitarne) nie
może używać klasycznych warunków w WHERE, musi mieć spe-
cjalizowane, dopasowane do typu operacje.

– Rozszerzy się też fraza SELECT, np. o takie możliwości, jak wy-
branie określonego kawałka obrazka.

• Typy strukturalne dla kolumn, np. ARRAY

• Dziedziczenie

1.3.4 Dane przestrzenne

Obiekt przestrzenny zajmuje pewien obszar przestrzeni, określony przez po-
łożenie i granice. Typy:

• dane punktowe: zbiór punktów, obszary scharakteryzowane całkowicie
położeniem, np. dane rastrowe;

• dane regionowe: zbiór regionów

Z obiektami przestrzennymi są związane specyfuczne zapytania przestrzenne,
na przykład
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• zapytania o zakres przestrzenny: „znajdź wszystkie rzeki na Śląsku”
lub „znajdź wszystkie miasta w promieniu 50 km od Warszawy”

• zapytania o najbliższych sąsiadów: „znajdź miasta leżące najbliżej Gdy-
ni”

• zapytania o złączenia przestrzenne: „znajdź wszystkie miasta nad je-
ziorami”.

Zastosowania przestrzennych baz danych:

• systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems —
GIS), np. ArcInfo

• systemy wspomagania projektowania (Computer-Aided Design — CAD)

– przestrzenne więzy spójności, np. „musi być co najmniej pół metra
odstępu między silnikiem a sterownikiem”

• systemy zobrazowania medycznego (medical imaging systems)

– wyszukiwanie obrazów przez zawartość: np. znajdź obrazy podob-
ne do podanego

1.3.5 Co dalej?

Uwaga: Informacje zawarte tutaj nie były ostatnio weryfikowane (głównie z
braku czasu.

Obecnie rozwijane obiektowe bazy danych (rok 2009, wymaga weryfikacji):

• Versant (kupili db4objects)

• Objectivity

• ObjectStore firmy Progress (wywodzi się ze Statice działającego na
Lisp Maszynach), kupiony przez Ignite Technologies i aktywny.

• db4object: open source, obecnie nazywa się db4o

ObjectStore:

• Progress Software Corporation, www.progres.com/objectstore
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• Służy do przechowywania obiektów trwałych (persistent objects). Sha-
reable heap z transakcjami.

• Obiekty zapisywane w tym samym formacie jak w pamięci. Dostęp
przezroczysty.

• Baza danych zawiera strony pamięci, serwer koordynuje dzielenie stron.

• Klient to program w C++ korzystający z ObjectStoreServer.

1.4 Obiektowe własności PostgreSQL

1.4.1 Dziedziczenie

Dziedziczenie to jedno z podstawowych pojęć obiektowych baz danych. Post-
greSQL umożliwia nakładanie dziedziczenia na tabele.

Zobaczmy to na przykładzie. Utworzymy dwie tabele: tabelę miast i tabe-
lę stolic. Ponieważ stolice także są miastami, chcemy uniknąc dublowania
informacji. Jeden ze sposobów to

CREATE TABLE Stolice (
nazwa text,
populacja real,
temperatura real
kraj char(3)
);

CREATE TABLE Inne_miasta (
nazwa text,
populacja real,
temperatura real
);

gdzie listę wszystkich miast otrzymamy z:

CREATE VIEW miasta AS
SELECT nazwa, populacja, temperatura FROM Stolice
UNION
SELECT nazwa, populacja, temperatura FROM Inne_miasta;
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W PostgreSQL lepszym rozwiązaniem jest:

CREATE TABLE Miasta (
nazwa text,
populacja real,
temperatura real
);

CREATE TABLE Stolice (
kraj char(3)
) INHERITS (Miasta);

Tabela Stolice dziedziczy wszystkie kolumny (nazwa, populacja, temperatura)
z macierzystej tabeli Miasta. W tabeli tej występuje jednak dodatkowa ko-
lumna kraj.

Poniższe zapytanie podaje nazwy wszystkich miast (także stolic), w których
średnia temperatura roczna jest wyższa niż 10degC:

SELECT nazwa, temperatura
FROM Miasta
WHERE temperatura > 500;

natomiast innym zapytaniem możemy otrzymać listę obejmującą jedynie te
z nich, które nie są stolicami:

SELECT nazwa, temperatura
FROM ONLY Miasta
WHERE temperatura > 500;

Fraza ONLY powoduje, że zapytanie obejmujące jedynie wiersze znajdujące
się bezpośrednio w tabeli Miasta, nie zaś w tabelach dziedziczących z niej.
Frazy ONLY można używać w poleceniach SELECT, UPDATE i DELETE.

W PostgreSQL tabela może dziedziczyć również z kilku tabel. Struktura dzie-
dziczenia nie może jednak zawierać cykli.

1.4.2 Definiowanie typów

W PostgreSQL można definiować typy w sposób zbliżony do SQL3. Definicja
ma postać:
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CREATE TYPE typ AS OBJECT (
lista atrybutów i metod
);

Używając jej możemy zdefiniować typ dla punktów:

CREATE TYPE punkt_t AS OBJECT (
x NUMERIC,
y NUMERIC
);

Po zdefiniowaniu typu obiektowego używa się podobnie jak typów standar-
dowych, np. możemy teraz zdefiniować typ dla odcinków:

CREATE TYPE odcinek_t AS OBJECT (
początek punkt_t,
koniec punkt_t
);

Możemy teraz utworzyć tabelę zawierającą odcinki wraz z ich identyfikato-
rami (ID):

CREATE TABLE Odcinki (
ID INT,
odcinek odcinek_t
);

Typy usuwamy poleceniem DROP:

DROP TYPE odcinek_t;

Przed usunięciem typu trzeba jednak oczywiście usunąć wszystkie tabele oraz
inne typy, które używają danego typu a type, więc powyższe polecenie za-
kończy się niepowodzeniem. Trzeba najpierw usunąć tabelę Odcinki.

Typów zdefiniowanych można również używać bezpośrednio de definiowania
tabel (odpowiednik „rowtype” z SQL3). W poleceniu CREATE TABLE można
zastąpić listę kolumn słowem kluczowym OF i nazwą typu, np.

CREATE TABLE Odcinki OF odcinek_t;
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Tworzenie obiektów zdefiniowanego typu

PostgreSQL dla każdego definiowanego typu tworzy automatycznie funkcję
konstruktora o tej samej nazwie. Obiekt typu punkt t tworzy się wywołując
funkcję odcinek t od (podanej w nawiasach) listy wartości atrybutów, np.

INSERT INTO Odcinki
VALUES(27, odcinek_t(punkt_t(0.0, 0.0),

punkt_t(3.0, 4.0)));

1.4.3 Zapytania ze zdefiniowanymi typami

Dostęp do składowych obiektu uzyskuje się używając notacji kropkowej. Jeśli
O jest pewnym obiektem typu T, którego jedną ze składowych (atrybutów
lub metod) jest A, to O.A odnosi się do tej składowej w obiekcie O.

Możemy wyszukać współrzędne początków owszystkich odcinków

SELECT o.odcinek.początek.x, o.odcinek.początek.y
FROM Odcinki o;

Użycie aliasu jest w takich sytuacjach obowiązkowe. Zapytanie

SELECT o.odcinek.koniec
FROM Odcinki o;

wyszuka końce wszystkich odcinków (wypisując je ewentualnie jako wywoła-
nia konstruktora.

1.4.4 Odwołania do obiektów (referencje)

Dla typu t wyrażenie REF t oznacza jego typ referencyjny („ID obiektu”).
Można go używać w definicjach kolumn:

CREATE TABLE Odcinki (
początek REF punkt_t,
koniec REF punkt_t
);
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Używając takiego typu trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Konkret-
ne referencje muszą odnosić się do wierszy tabeli podanego typu. Na przykład
dla tabeli

CREATE TABLE Punkty OF punkt_t;

możemy umieścić w tabeli Odcinki referencje do wierszy z tej tabeli:

INSERT INTO Odcinki
SELECT REF(pp), REF(qq)
FROM Points pp, Points qq
WHERE pp.x < qq.x;

Referencje nie mogą natomiast odnosić się do obiektów występujących w ko-
lumnach innych tabel, ani nie mogą być tworzone ad hoc (np. umieszczając w
poleceniu INSERT klauzulę VALUES(REF(punkt t(1,2)), REF(punkt t(3,4)))).

Przechodzenie po referencji zapisuje się używając notacji kropkowej, np. po-
niższe zapytanie podaje współrzędne x początków i końców wszystkich od-
cinków w tabeli Odcinki.

SELECT ll.początek.x, ll.koniec.x
FROM Lines2 ll;

1.4.5 Tablice

W Postgresie jako typów kolumn można używać typów tablicowych. Warto-
ścią atrybutu może być wtedy cała tablica, tak jak dla kolumny b poniżej.

a b

-
- - -
- - -

-
- - -
- - -

-
- - -
- - -

Aby było to możliwe, należy najpierw zdefiniować relację jako typ, używając
frazy AS TABLE OF, np.
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CREATE TYPE wielobok_t AS TABLE OF punkt_t;

definiuje typ wielobok t jako relację, której krotki są typu punkt t, tzn.
mają dwa atrybuty x i y.

Teraz można zdefiniować relację, w której jedna z kolumn będzie reprezento-
wała wieloboki, tzn. zbiory punktów, np.

CREATE TABLE Wieloboki (
nazwa VARCHAR2(20),
punkty wielobok_t)
NESTED TABLE punkty STORE AS TabPunkty;

Relacje odpowiadające poszczególnym wielobokom nie są zapisywane bez-
pośrednio jako wartości atrybutu punkty, lecz trzyma się je w pojedynczej
tabeli, której nazwę należy zadeklarować. Do tabeli tej nie można się odwo-
ływać bezpośrednio.

Przy wstawianiu wierszy do relacji Wieloboki używa się konstruktora typu
dla zagnieżdżonej relacji (wielobok t). Wartość zagnieżdżonej relacji podaje
się w nim jako rozdzielaną przecinkami listę wartości odpowiedniego typu
(punkt t), najczęściej także używając konstruktora.

INSERT INTO Wieloboki
VALUES(’kwadrat’,

wielobok_t(punkt_t(0.0, 0.0), punkt_t(0.0, 1.0),
punkt_t(1.0, 0.0), punkt_t(1.0, 1.0)));

Wierzchołki tego kwadratu podaje poniższe zapytanie:

SELECT punkty
FROM Wieloboki
WHERE nazwa = ’kwadrat’;

1.5 Nowe wyzwania

Relacyjne bazy danych powstały w czasach dominacji dużych komputerów w
centrach obliczeniowych, z relatywną koncentracją informacji.

Koncepcja WWW i Internet zmieniły ten świat. Łatwo umieszczać informa-
cje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Dzięki WWW każdy może
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małym kosztem publikować w sieci dużą ilość informacji. WWW stało się
ważną platformą dostarczania aplikacji i informacji. Tak naprawdę WWW
to wielka baza danych, tyle że rozproszona po całej sieci.

W systemach WWW bazy danych występują w roli pomocniczej technologii:

• W wielkich portalach do przechowywania miliona stron używa się baz
danych zamiast technologii opartej na systemach plików.

• Bazy danych są używane w sposób tradycyjny w systemach E-commerce:
do przechowywania informacji o klientach, transakcjach, fakturowania,
płatności i stanów magazynowych.

• Jednak największe firmy indeksujące duże ilości informacji unikają tra-
dycyjnych baz danych.

Złożone środowiska budowy aplikacji powodują wzrost zapotrzebowania na
większą integrację programów i danych. Szybki rozwój sprzętu spowodował,
że niektóre założenia i decyzje projektowe z nich wynikające przestają obo-
wiązywać.

1.5.1 Zmiany sprzętowe

Zasadniczo zmieniły się rozmiary. Nikogo już nie dziwi terabajt pamięci głów-
nej serwera jako pula buforów dla bazy danych zawierającej setki terabajtów.

Czyli prawie wszystkie tabele będą się mieścić w pamięci. Podważa to pod-
stawowe dotychczasowe założenia architektoniczne, na przykład traci powoli
sens indeksowanie w obecnym kształcie.

Obliczenia stają się coraz szybsze i tańsze w porównaniu stosunku do pracy
człowieka. Kładzie się nacisk na systemy samoinstalujące, samozarządzające
i samonaprawiające się.

Dla wielkich zbiorów danych pojawiły się nowe możliwości

• Automatyczne analiza i sumaryzacja danych.

• Inteligentne odpowiedzi na zapytania użytkownika.

Musiało się zmienić podejście do semantyki i realizacji zapytań. Rozważmy
zapytanie
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Podaj średnią pensję dla wszystkich pracowników.

Obliczenie odpowiedzi w sposób tradycyjny w sieci 1000 jednostek baz danych
mogłoby trwać długo. Można popatrzeć na to z perspektywy akumulowania
informacji: zgrubną odpowiedź otrzymujemy bardzo szybko. W miarę dal-
szych obliczeń ta odpowiedź jest uściślana do momentu, gdy jej dokładność
zadowoli użytkownika.

Odpowiedzi na zapytania to nie jedyne miejsce występowania informacji nie-
ścisłej. Pojawia się ona także w samych danych z uwagi na subiektywność
opisów, np. przy odpowiedzi na zapytanie:

Czy są jakieś dobre włoskie restauracje nie dalej niż 5 km od mojego domu?

Możemy mieć możliwość skonsultowania 10 baz danych z informacjami o re-
stauracjach oraz dodatkowo kilku ogólnych baz regionalnych. Jednak otrzy-
mane opinie będą się różnić, mogą być nawet sprzeczne.

Problemy budowy aplikacji:

• Reguły biznesowe to popularny sposób określania działania aplikacji.

• Można je kompilować na zbiór wyzwalaczy i alerterów w bazie danych.

• Jednak obecne implementacje wyzwalaczy nie są skalowalne na kilka-
dziesiąt tysięcy wyzwalaczy.

1.6 NoSQL

Terminem NoSQL powszechnie określa się wszystkie SZBD, które nie korzy-
stają z oficjalnego relacyjnego modelu danych. Trudno to dokładniej zde-
finiować, ponieważ są to doraźnie konstruowane narzędzia. Niektóre nawet
używają SQL.

Większość jest oparta na modelu zbiorów ISAM, tzn. ciągów par (klucz,rekord),
używanym od wielu lat w rozmaitych odmianach Berkeley-DB czy BTrie-
ve. Część wywodzi się z (rozproszonych) zarządców rekordów, używanych w
obiektowych bazach danych. Najczęściej brak klasycznego schematu danych,
obiekty (lub rekordy) mogą mieć dowolną liczbę atrybutów dowolnego typu.

Początkowo lansowano koncepcję lepszej skalowalności na wielkie zbiory da-
nych. Podważone zostało to przez eksperyment grupy z MIT, Yale i Brown
Univ. kierowanej przez Stonebrakera [CACM 53,1 2010]
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• Używane dane testowe są publicznie dostępna, jeśli ktoś ma nieco (po-
wiedzmy 50) maszyn z terabajtowymi dyskami, to może zweryfikować
ich wyniki.

Stwierdzili oni, że wydajność pracy na wielkich zbiorach danych to kwestia
implementacji, a nie zewnętrznego modelu logicznego.

W systemach NoSQL pełna obsługa transakcji i spójności jest gwarantowana
wyłącznie lokalnie, brak jest globalnej niesprzeczności danych. Wystarcza to
aplikacjom WWW, bo tam są proste transakcje. Mirroring nie daje gwarancji
aktualności.

1.6.1 Rodzaje NoSQL

Każda klasyfikacja zaburza obraz rzeczywistości przez wymuszone przypisa-
nie przypadku do jakiejś kategorii, nawet gdy dopasowanie jest mocno wąt-
pliwe. Niemniej cztery podstawowe typy to

• Pamięci klucz-wartość, bez interpretacji wartości: memcached, Redis,
Riak

• Pamięci dokumentów : obiekty są ciągami par (atrybut,wartość), po-
nadto mogą być grupowane w kolekcje. Przykłady: CouchDB, Mon-
goDB.

• Rozszerzalne pamięci rekordów : zbliżone do relacyjnych baz danych,
ale ze zmiennymi atrybutami i bez semantyki ACID. Wielkie rozmiary.
Przykłady: BigTable, HBase.

• Grafowe bazy danych. Wierzchołki i powiązania między nimi, podobne
do obiektowych baz danych i sieci semantycznych ze sztucznej inteli-
gencji. Przykłady: AllegroGraph, neo4j.

1.6.2 MongoDB

Do realizacji pewnych zadań nie zawsze potrzebna jest cała maszyneria ofe-
rowana przez relacyjne SZBD (np. transakcje). MongoDB jest przeznaczone
do zastosowań, w których rezygnując z modelu relacyjnego można odnieść
wiele korzyści. Jest to systemem zarządzania bazą danych zorientowanym na
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Rysunek 1.1: Architektura MongoDB

dokumenty (ang. document-oriented database). Oficjalna strona MongoDB
to: http://www.mongodb.org/

Baza danych MongoDB składa się z kolekcji, które odpowiadają tabelom.
Każda kolekcja zawiera dokumenty, odgrywające rolę wierszy. Dokument jest
jednak o wiele bardziej elastyczny od wiersza — nie musi posiadać ustalonej
struktury oraz pozwala na osadzanie w nim innych dokumentów lub tablic,
przez co pozwala na reprezentację hierarchicznych struktur danych w jednym
rekordzie.

W MongoDB nie istnieje pojęcie schematu bazy danych, tabeli czy wiersza.
Brak tych sztywnych ograniczeń sprawia, że MongoDB jest bardziej elastycz-
ne, ale oczywiście łatwiej o błędy.

Brak jest transakcji ACID znanych z relacyjnych SZBD. Przyspiesza to wy-
konywanie operacji w prostych zastosowaniach. Operacje wykonywane w ra-
mach pojedynczego dokumentu są atomowe, co wystarcza w większości za-
stosowań.

Rolę procedur składowanych pełnią składowane funkcje JavaScript, które
można wykonywać po stronie serwera.
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Model danych

Podstawową jednostką danych w MongoDB jest dokument — uporządkowany
zbiór kluczy i powiązanych z nimi wartości. Klucze są zawsze łańcuchami
znaków, natomiast wartości mogą być różnych typów (np. string, boolean,
liczby 32 i 64-bitowe, daty, wyrażenie regularne, id innego dokumentu, dane
binarne, tablice, kod JavaScript i wiele innych).

Dokumenty zapisywane są zewnętrznie w postaci JSON, natomiast wewnętrz-
nie przechowywane są w formacie BSON (binarna postać JSON).

Przykłady dokumentów:

plyta = {
"Typ": "CD",
"Artysta": "Nirvana",
"Tytuł": "Nevermind",
"Rodzaj": "Grunge",
"Data": "1991.09.24",
"Ścieżki": [
{"Ścieżka" : "1",
"Tytuł" : "Smells like teen spirit",
"Długość" : "5:02"
},
{"Ścieżka" : "2",
"Tytuł" : "In Bloom",
"Długość" : "4:15"
}
]

}

ksiazka = {
"Typ": "Book",
"Tytuł": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL",
"ISBN": "987-1-4302-3051-9",
"Wydawca": "Apress",
"Autor": [
"Plugge, Eelco",
"Membrey, Peter",
"Hawkins, Tim"
]

}

osoba = {
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"Imie" : "Monika",
"Nazwisko": "Killim",
"Wiek": 23

}

Definiując dokumenty przypisaliśmy je od razu na zmienne. Dokumenty mo-
żemy wstawić do określonej bazy i kolekcji, najpierw wybierając aktywną
bazę (w naszym przykładzie biblio), a następnie używając polecenia insert:

use biblio

db.ksiazkiMuzyka.insert(plyta)
db.ksiazkiMuzyka.insert(ksiazka)
db.osoby.insert(osoba)

Nie trzeba jawnie tworzyć ani bazy danych ani poszczególnych kolekcji —
wszystko dzieje się automatycznie.

Wyszukiwanie dokumentów

Proste wyszukiwanie dokumentów

SELECT * FROM osoby

Wyszukiwanie dokumentów o ustalonej wartości klucza:

SELECT * FROM osoby WHERE Nazwisko = "Młodecki"

Wyszukiwanie dokumentów o ustalonych wartościach kilku kluczy

SELECT * FROM osoby
WHERE Nazwisko = "Młodecki" AND Wiek = 25

Ograniczenie się do ustalonego klucza wyszukanych dokumentów

SELECT Imie FROM osoby WHERE Nazwisko = "Młodecki"

Sortowanie dokumentów po ustalonym kluczu i ograniczenie wyników do
ustalonej liczby dokumentów

SELECT Top 3 * FROM osoby
WHERE Nazwisko = "Młodecki" ORDER BY Imie
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