
NoSQL 

Hvers vegna, hvað og hvenær? 

of grunn og of stutt yfirferð :) 

Stefán Baxter: stefanb@vis.is / stebax@gmail.com 
Twttier: @acmeguy  - Quora: Stefan Baxter 



Hvað þýðir NoSQL 

Stóð upphaflega fyrir „Ekki SQL“ 

Stendur núna fyrir „Ekki aðeins SQL“ 
 



NoSQL 

Hvers vegna? 
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Stórfyrirtækjaskali (Enterprise Scale) 



Vefskali (Web Scale) 



WebScale - Afköst og umfang 

• 1 milljarður skeyta á vikur 

• 7 TB af nýjum gögnum daglega 

 

• 800 milljón notendur 

• 300 þúsund einstaklingar hafa aðstoðað við 
að þíða viðmótið 

 

• 65 milljón viðskiptavinir í mánuði (2010) 

 

• Leita í 40+ milljörðum skjala 

 



Vefskali – Gagnagerðir og kröfur 

• Gagnagröf 
– Social graphs – margslungin vensl 

• Óstrúktúreruð gögn (breytilega eiginleika) 
– Document stores 

• Gríðarlegt magna gagna í tímaröðum og krafa um 
rauntímaúrvinnslu 
– Big-Table 

• Uppskipting gagna (sharding) 
• Þörf fyrir að skala út frekar en að skala upp... 

Endalaust (bæði les og skrift aðgerðir) 
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Afkastageta RDBM lausna 
og hversu vel þær henta við „nýjar aðstæður“ 
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Flækjustig gagna 
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CAP kennisetningin 

Consistancy: 

ACID Transactions 

Availability: 

Total Redundancy 

Particion Tolerance: 

Infinate Scaleout 

Relational RDBMS  
grunnar 

NoSQL grunnar 

Fullkomið en  
ómöguleigt 

„Á hverjum tímapunkti er aðeins hægt að uppfylla tvo 
af þessum þremur eiginleikum“  
- Eric Brewer (2000) 



Partition Tollerance 

„Til að dreift kerfi teljist til taks þarf hverri fyrirspurn, 
sem lifandi nóður taka við,  að vera svarað “  
- Gilbert og Lynch (SIGACT 2002) 

CP – Fyrisrpurnum er hægt að svara frá hvaða 
nóðum sem er svo lengi sem þær er 
ályktunarhæfar (quorum). 

AP – Fyrirspurn er möguleg af hvaða nóðu 
sem er, hugsanlega á kostnað gagnaheilinda   



NoSQL 

Hvað? 



Fyrir hvað stendur NoSQL? 

• Mjög breiður, ósamstæður, hópur lausna þar sem 
samnefnarinn er „Non-relational geymsla gagna“ 

• Mæta ýmsum kröfum Web-Scale með því að fórna 
mismunandi þáttum 

• Skala frekar út en upp 

• Þróun sem hefði hugsanlega átt að eiga sér stað 
innan nokkuð staðnaðs geira venslaðra (relational) 
gagnagrunna. 

 

 



Yfirlit yfir helstu gagnageymslur 



NoSQL – grunnþættir* 

Gagnagerðir Högun 

• K/V pair 
• Big-Column 
• Document 
• Graph 

• CA 
• AP 
• CP 

* Varúð - Tilraun til ofureinföldunar 
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Gagnagerðir 

Key-Value 
Store 
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* 

* Solr telur sig ekki með í NoSQL en útgáfa 4 virðist vera það 



Skalanleiki og flækjustig gagna 
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Högun 
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CA – Cluster þar sem gögn er ávalt rétt og ACID til staðar 
með því að fórna hámarks uppitími og skrif afköstum 

AP – Afkastageta, hámarks uppitími og lágmarks les og 
skrif svartími fenginn með því að fórna algerum 
gagnaheilindum. 

CP – Gagnaheilindi ásamt skalanleika og afköstum á 
kostnað þess að við bilanir er ekki víst að öll gögn séu 
aðgengileg.  



NoSQL 

Hvenær? 



Tækni-skrum-kúrvan 

Tæknikveikja 
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• Ekki halda að eitt tól, sama hvað það er, geri allt. Blönduð 
tækni (Polyglot Persistance) er nýtt af flestum sem eru að 
nota NoSQL og öllum sem eru að eiga við alvöru vefskala. 

Ráðleggingar 



Ráðleggingar 

• Ekki leysa vandamál sem er ekki til staðar 

• Virði fyrir notenda hefur lítið með kerfishögun 
að gera – án virði fyrir notendur þarftu ekki að 
hafa áhyggjur af skalanleika 

• Ekki gleyma að gera ráð fyrir rekstrinum 

• Þú sleppur ekki við að hugsa um högun gagna 
þó þú vinnir með frjálsara undirlag 

 

 



Lausnamengi (í vinnslu) 

CA 

AP CP 

Big Table 
Hypertable 
Hbase 

MongoDB 
Terrastore 

Redis 
Scalaris 
BerkeleyDB 
Memcached 
 

Cassandra SimpleDB 
CouchDB 
Riak 

Dynamo 
Voldemort 
Tokyo Cabinet 
KAI 

Vertica ... ... Neo4j 
Graph 

Column Document Key Value Graph 



Ráðleggingar 

• SQL hausar - ekki halda að NoSQL fari bara ef þið látið 
eins og það sé ekki til... eða eins og það sé allt 
heimskulegt  
 
 
 



NoSQL 

Hugleiðingar og reynsla hjá VÍS 



Hugleiðingar 

• NoSQL kemur aldrei í staðin fyrri Relational SQL 
gagnagrunna 

• Samræming og stöðlun á eftir að eiga sér stað, 
sérstaklega varðandi fyrirspurnarmál 

• NoSQL sem index frekar en frumgeymsla? 
• Tól skipta máli og þau eru alvarlega vanþróuð 
• Hvernig mun þetta blandast saman, hvað verður til á 

endanum? 
• REST, JSON og jafnvel Javascript eru að verða 

sigurvegarar í leitinni að einfaldaðra þróunarumhverfi 
(er það gott?) 



Takk fyrir 

Stefán Baxter: stefanb@vis.is / stebax@gmail.com 
Twttier: @acmeguy  - Quora: Stefan Baxter 



Ekki fjallað um 

• Uppskiptingu gagna 
– Modulo Based Hasing 
– Consistent Hasing 
– Merkle Trees - sem tæki til að greina úreld gögn og til að flytja minnsta 

mögulega magn gagna á milli nóða 

• Conflict detection and resolution 
– Vector Clocks 

• Samskiptamáta á milli nóða 
– Gossip + Hinted Handoff 

• Valdar lausnir og eiginleka þeirra 
• Fyrirspurnarmálin og hvað er að geras í þeim Map-Reduce vs. the 

world 
• Aðeins fjallað grunnt um það sem var á annað borð á dagskrá 

 
 

 
 



ACID* 
Leið til að lýsa hegðun hefðbundinna gagnagrunna 
 
• Atomicity 

Aðgerðir eru framkæmdar sem frístandandi einingar (atomic) þar sem framkvæmd er 
annað hvort lokið að fullu eða alls ekki. 

 
• Consistency 

Aðeins gild gögn eru skráð í gagnagrunninn. Ef keyrsla inniheldur gölluð/ógild gögn er 
keyrslan öll afturkölluð. 
 

• Isolation 
Hver aðgerð er framkvæmd í einangruðu umhverfi þar sem aðgerðin sem er keyrð og 
aðrar aðgerðir, sem framkvæmdar eru á sama tíma, eru óháðar hvor annari. Ein aðgerð 
geti aldrey haft áhrif á aðra. 

 
• Durability 

Tryggir að upplýsingar sem tilheyra fullframkvæmdri aðgerð “geta ekki” glatast 
 

*Lang flestir hefðbundir, venslaðir, gagnagrunnar eru ACID. Tilhneigingin til að kalla þá “SQL 
gagnagrunna” kemur til af því að þeir styða SQL fyrirspurnarmálið eða SQL málísku  


