Problém Big Data a ako ho riešiť
pomocou NoSQL
Ján Zázrivec
Softec

Dáta dnešného sveta

 Oblasti kde sa spracováva veľké množstvo
dát:
• Internet – Web vyhľadávače, Sociálne siete
• Veda – Large Hadron Collider, Astronómia,

Ľudský génom, Výskum klimatických zmien
• Obchod, Finančný sektor

 Čo majú spoločné?
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Big data – Veľké dáta
Objem

Rýchlosť

Rozmanitosť

 Dáta: ukladať, spracovávať a prezentovať
 Prečo je použitie relačných databáz
neefektívne?
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Problémy relačných databáz
 Objem/Rýchlosť
• Problematické horizontálne škálovanie
• Dynamické tabuľky pri dotazoch

 Rozmanitosť
• Join v dotazoch
• Zmena databázovej schémy vs. dostupnosť

 Náklady na škálovateľnosť sú
exponencionálne
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Brewerová CAP teoréma distribuovanej DB
 Konzistencia – každý
klient ma vždy rovnaký
pohľad na dáta
 Dostupnosť – každý
klient dokáže vždy
čítať aj zapisovať

C

 Particiovanie – systém
dokáže fungovať aj pri
rozpadnutí na viacero
častí
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 Distribuovaná databáza
nedokáže splniť
dokonale všetky 3
požiadavky
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Konzistencia

Particiovanie
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NoSQL

 Horizontálne škálovateľné
 Špecializácia na konkrétny problém

 Nepoužívajú relačný model
 Neexistuje spoločný dotazovací jazyk *
 Bez schémy (Schemaless)

Miesto pre Vaše logo

6

Typy NoSQL databáz
Kľuč/hodnota
Stĺpcové
Objem dát

Dokumentové
Grafové

Komplexnosť dát
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Dokumentové NoSQL
{ name:"Hodina deťom 14. ročník",
primaryFocus:["bežné deti", "zdravotne znevýhodnené"],
programArea:[{
name:"Dieťa a jeho radosti",
solvedProblem:["vplyv médií, na dieťaťa", "chýbanie komunikácia"]
}],
guideSections:[{
name:"Informácie o organizácii",
abstract:"Ak ste vyplnili ...",
text:"Ak ste vyplnili pri registrácii ...",
subSections:[{
name:"Predkladateľ",
abstract:"Predkladateľom projektu...",
text:"Predkladateľom projektu...",
subSections:[{
abstract:"test1„
}]
}]
}] }

 Vhodné použitie:
• Štruktúrované a polo štruktúrované dokumenty
• Úložisko metadát, napr. produktový katalóg
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Ukážka meta-modelu a modelu
class NDS_LogickyModel

class NDS_Program+datov e typy

HistorickyPodporenyProj ekt

PrimarneZameranie

Programov aOblast
-

-

nazov :String
*

nazov :String

+PrimarneZamerania

1..*

-

+historiaPodporyNDS

boliZdrojeVycerpane :boolean
dovodyNevycerpania :text
grantovyProgram :String
nazovProjektu :String
rokRealizacie :int

Organizacia
-

*

*
-

nazov :String

TypPrilohy
-

nasobnost :int
nazov :String
povinna :boolean

data :blob
datovyTyp :enum
typPrilohy :TypPrilohy

Program

RiesenyProblem
-

* -

1

+predkladatel

+rieseneProblemy

PrilohaOrganizacie
+prilohy

bankoveSpojenie :BankoveSpojenie
korespondencnaAdresa :KorespondAdresa
statutar :KontaktOsoby
zakladneUdaje :AtributyOrganizacie

+typyPriloh
*

+projekty

Logo :PNG
maxLimitPrispevku :int
maxPocetTypovAktivit :int
maxTrvanieProjektu :int
minTrvanieProjektu :int
nazov :String
percentoPrispevku :int
pocetPovolenychProjektov :enum
programoveRoly :AplikacnaRola [1..*]
stav :enum

+terminyProgramu

*

Proj ekt
-

*

cinnost :text
datumPodpisuZmluvy :date
datumPoslania1Splatky :date
datumPrijatiaPodpisanejZmluvy :date
datumSchvaleniaObochSprav :date
datumUkonceniaProjektu :date
poslanie :text
projektoveRoly :AplikacnaRola [1..*]

+verzieProjektu

+projekty

+program
Program

*

1

1..*

Zapoj enaOsoba

+realizatoriAktivit

Termin
+sekciePrirucky

PrilohaProj ektu

*

-

nazov :String
-

Prirucka_Sekcia
-

kod :String
nazov :String
text :html

data :blob
datovyTyp :enum
typPrilohy :TypPrilohy

*

+subsekcie *
+sekcieRozpoctu

Obdobie

*

Lehota
SekciaRozpoctu

-

datumDo :date
datumOd :date

-

atributObjektu :String
pocetDni :int
typObjektu :String

-

nazov :String
polozky :PolozkaRozpoctu [1..*] {sequence}

Propagacia
-

specifikacia :text
typ :enum

+propagaciaPodporyNDS
*

Partner
-
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adresa :Adresa
nazov :String
sposobSpoluprace :text
typ :enum
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VerziaProj ektu

+prilohy

+partneriProjektu
*

-

anotacia :text
bankoveSpojenie :BankoveSpojenie
buducnost :Buducnost
cinnost :text
dobrovolniciPocet :int
dobrovolniciSposobZapojenia :text
kontext :text
koordinator :KontaktOsoby
korespondencnaAdresa :KorespondAdresa
nazov :String
poctyLudiVOrganizacii :PoctyLudiVOrganizacii
pomocPriZbierke :boolean
poslanie :text
posobnost :enum
primarneZamerany :enum
programovaOblast :enum
realizator :AtributyOrganizacie
realizatorRovnaky :boolean
riesiProblemy :enum
statutar :KontaktOsoby
version :long
verzia :int
vychodiskovaSituacia :text
zakladneUdaje :AtributyOrganizacie
zorganizovatZbierku :boolean

* +odbornici *

+cieloveSkupiny
1..*

osoba :Osoba
posobisko :String
pozicia :String
prax :text
zapojenie :text

Cielov aSkupina
-

kategoria :enum
pocet :int
pozicia :enum
specifika :text
zaradenie :enum

VyskytAktiv ityVMesiaci
-

mesiac :YYYY-MM
pocetOpakovaniAktivity :int

+vyskytyVMesiacoch
+aktivity
1..* -

*

TypAktiv ity
metodyPrace :text
nazov :String
popisObsahu :text
typ :enum

Dotazy a agregácie

 Ad Hoc dotazy (index)

Data vstup

 Map – reduce algoritmus
• map(key, value)->list(k1, v1)
• reduce(k1, list(v1))->list(v3)

Map

Map

Map

Map

 Materializovaný pohľad
Reduce

Reduce

Reduce

Data výstup
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Architektúra IS s NoSQL

 Zvážiť ktorú NoSQL implementáciu použiť a či
vôbec
 Použitie len NoSQL je takmer vždy nevhodné
• Riešením je polyglot perzistencia

 Zmena v existujúcich systémoch na NoSQL
• Veľmi náročná a nebezpečná

 Integrácia s Business Analytics (napr.
Pentaho)
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Záver

Ďakujem za pozornosť
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