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Relacyjne bazy danychRelacyjne bazy danych

● Czym jest relacyjność?Czym jest relacyjność?
● Dojrzałe, stabilne, bezpieczne, skalowalneDojrzałe, stabilne, bezpieczne, skalowalne
● Nigdzie się nie wybierająNigdzie się nie wybierają
● Możliwość wygodnej obsługi logiki biznesowej po stronie serwera przystosowanego Możliwość wygodnej obsługi logiki biznesowej po stronie serwera przystosowanego 

do obróbki dużej liczby danychdo obróbki dużej liczby danych
● Ruch NoSQL – inna kategoria problemów, warstwa „persistance” w większości Ruch NoSQL – inna kategoria problemów, warstwa „persistance” w większości 

głównie dla aplikacji webowychgłównie dla aplikacji webowych
● ACID - atomicity, consistency, isolation, durability ACID - atomicity, consistency, isolation, durability 

● atomowość – wszystko albo nicatomowość – wszystko albo nic

● spójność – nienaruszalność więzów integralnościspójność – nienaruszalność więzów integralności

● izolacja – poziomy izolacji współbieżnych transakcjiizolacja – poziomy izolacji współbieżnych transakcji

● trwałość – po awarii udostępnienie pełnych, nienaruszonych danych z trwałość – po awarii udostępnienie pełnych, nienaruszonych danych z 
zatwierdzonych transakcjizatwierdzonych transakcji

● PostgreSQL - MVCCPostgreSQL - MVCC

● PostgreSQL – Skype, Fujitsu, EnterpriseDB, wiele innychPostgreSQL – Skype, Fujitsu, EnterpriseDB, wiele innych



  

Podstawowe obiekty bazodanowePodstawowe obiekty bazodanowe

● TabeleTabele

Ale tabele to dopiero początek!Ale tabele to dopiero początek!
● Weryfikacja integralności („checks”)Weryfikacja integralności („checks”)

● Perspektywy (widoki)Perspektywy (widoki)

● Wyzwalacze (triggery)Wyzwalacze (triggery)

● Reguły (rule)Reguły (rule)

● Procedury składowaneProcedury składowane

● Funkcje agregująceFunkcje agregujące

● IndeksyIndeksy



  

Procedury składowaneProcedury składowane

● Procedury po stronie serweraProcedury po stronie serwera
● Język? A jaki ma być?Język? A jaki ma być?

● PL/pgSQLPL/pgSQL

● PL/PythonPL/Python

● PL/PerlPL/Perl

● PL/JavaPL/Java

● PL/LOLCODEPL/LOLCODE

● Dlaczego warto używać?Dlaczego warto używać?
● Szybkość – brak konieczności przesyłania nieobrobionych danych do klientaSzybkość – brak konieczności przesyłania nieobrobionych danych do klienta

● Możliwość manipulacji danymi przy pomocy jednocześnie SQLa i dowolnych Możliwość manipulacji danymi przy pomocy jednocześnie SQLa i dowolnych 
bibliotekbibliotek

●



  

StatystykiStatystyki

● Jak często odwoływano się do poszczególnych danych?Jak często odwoływano się do poszczególnych danych?
● Jakie zapytania są najbardziej krytyczne?Jakie zapytania są najbardziej krytyczne?
● Czy były wykorzystywane indeksy?Czy były wykorzystywane indeksy?
● Czy występowały błędy składni?Czy występowały błędy składni?

● pg_stat_activitypg_stat_activity

● pg_stat_all_tablespg_stat_all_tables

● pg_startio_all_tablespg_startio_all_tables

● PgFouine (PgFouine (http://pgfouine.projects.postgresql.org/http://pgfouine.projects.postgresql.org/))

http://pgfouine.projects.postgresql.org/


  

IndeksyIndeksy

● Co to jest indeks i jak wpływa na wydajność?Co to jest indeks i jak wpływa na wydajność?
● „„spis treści” spis treści” 

● Wyszukiwanie pełnotekstoweWyszukiwanie pełnotekstowe
● Indeksy wielokolumnoweIndeksy wielokolumnowe
● Indeksy GiST (Generalized Search Tree),Indeksy GiST (Generalized Search Tree),
● Indeksy GIN (Generalized Inverted Index), Indeksy GIN (Generalized Inverted Index), 
● operatory przestrzenne (spatial)operatory przestrzenne (spatial)
● Różne typy złączeńRóżne typy złączeń
● Plany zapytań – explain analyze (http://explain.depesz.com/history)Plany zapytań – explain analyze (http://explain.depesz.com/history)
●



  

  Cechy PostgreSQLCechy PostgreSQL

● MVCC (Multiversion concurrency control) MVCC (Multiversion concurrency control) 
● GEQO (Genetic Query Optimization)GEQO (Genetic Query Optimization)
● ECPG (Embedded SQL in C)ECPG (Embedded SQL in C)
● WAL (Write-Ahead Logging) + REDO (roll-forward recovery)WAL (Write-Ahead Logging) + REDO (roll-forward recovery)

● data=writebackdata=writeback

● Przydatne również przy replikacji, point-in-time recovery i backupachPrzydatne również przy replikacji, point-in-time recovery i backupach

● Partycjonowanie tabelPartycjonowanie tabel



  

DodatkiDodatki

● SoundexSoundex
● hstorehstore
● pgcryptopgcrypto
● dblink / dbi-link / SQL/MED (Foreign Data Wrappers)dblink / dbi-link / SQL/MED (Foreign Data Wrappers)
● pg_tunepg_tune
● HA – Warm i Hot StandbyHA – Warm i Hot Standby
● Replikacja:Replikacja:

● Trigger-Based Master-Standby (Slony)Trigger-Based Master-Standby (Slony)

● Statement-Based Replication Middleware (Pg-Pool II)Statement-Based Replication Middleware (Pg-Pool II)

● Asynchronous Multimaster Replication (Bucardo, rubyrep)Asynchronous Multimaster Replication (Bucardo, rubyrep)

● Asynchronous Master-Slave (Hot Standby, Londiste)Asynchronous Master-Slave (Hot Standby, Londiste)



  

Q & AQ & A

Pytania?Pytania?
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