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łem w klasie o profilu matematyczno-informatycznym II-ego Liceum im. K. K. Ba-
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Streszczenie

Praca dotyczy sposobów zapewniania wydajnego dostępu do danych w sieciach
dostarczania treści. Zreferowano w niej teorię funkcjonowania tych sieci, omówiono
istniejące metody uzyskiwania wydajnego dostępu do zasobów bazy danych w apli-
kacjach internetowych oraz zaproponowano autorskie rozwiązanie rozproszonego
buforowania wyników zapytań do relacyjnej bazy danych. Ponadto przedstawiono
również wyniki testów wydajnościowych zaimplementowanego narzędzia.

Podstawowe założenia, jakie przyjęto przy projektowaniu: minimalny koszt pro-
cesu buforowania wyników zapytań, przezroczystość działania dla wykorzystują-
cych go aplikacji, możliwość buforowania kooperatywnego oraz automatyczne unie-
ważnianie wyników zapytań w celu zapewnienia ich spójności z zasobami bazy
danych. Efektem pracy jest utworzona biblioteka dostępu do zasobów bazy danych
dla języka C++ o nazwie DDBC. Oferuje ona trzy tryby unieważniania wyników za-
pytań, które różnią się gwarantowanym stopniem spójności danych, a tym samym
wydajnością działania.

Słowa kluczowe: sieć dostarczania treści, treści statyczne, treści dynamiczne, repli-
kacja, fragmentacja, rozproszone buforowanie wyników zapytań SQL

Efficient Data Access in Content Delivery Networks

This dissertation is about how to ensure efficient data access in Content Delivery
Networks. It begins by setting out the theory underlying Content Delivery Networks.
Next, it examines existing methods of obtaining efficient access to database resources
in Web applications and proposes an original solution that includes a tool for the di-
stributed caching of SQL query results. It also presents the performance results that
were obtained after implementing such tool.

The basic assumptions that were adopted in the tool design were minimal cost
of the SQL query result caching process; transparency of action for applications that
use it; the possibility of cooperative caching and automatic invalidation of the results
of queries in order to ensure their consistency with the relevant database.

The research that was undertaken in order to write this dissertation enabled
the development of a C++ library called DDBC which provides access to database
resources. The DDBC library offers users three modes of query result invalidation
with each mode resulting in a different level of guaranteed data integrity and, in con-
sequence, achieved performance.

Keywords: Content Delivery Network, static content, dynamic content, replication,
fragmentation, distributed SQL query results caching
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5.2.2. Test nr 2: powtarzające się zapytania SQL, wielu klientów . . . . . . . 76

5.3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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1. Wstęp

W ostatnich latach jesteśmy nie tylko świadkami, ale też i aktywnymi uczestni-
kami prawdziwej rewolucji technologicznej, jaka na naszych oczach dokonuje się
w dziedzinie informatyki i elektroniki. Z biegiem lat nowoczesne rozwiązania stały
się nieodłącznym elementem naszego życia, a Internet zyskał miano symbolu obec-
nych czasów. Dzisiaj dostęp do globalnej sieci jest możliwy już nie tylko za po-
średnictwem tradycyjnych komputerów osobistych. Do tego celu można również
wykorzystywać telefony komórkowe, tablety, a nawet telewizory. Ogromny wzrost
liczby urządzeń aktywnych w sieci WWW w połączeniu z rozwojem technologii in-
ternetowych sprawił, że Internet stał się potężnym środkiem masowego przekazu.
Kto wie, czy nie najważniejszym. Jest również popularnym środkiem komunika-
cji, źródłem wiedzy, miejscem rozrywki, sposobem na biznes i ogólnoświatowym
rynkiem reklamy.

Bez wątpienia gwałtowny rozwój Internetu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.
Jednocześnie jest jednak sporym wyzwaniem dla działających w obszarze infor-
matyki naukowców i inżynierów. Lawinowy wzrost liczby użytkowników powoduje
bowiem niespotykany dotąd wzrost natężenia ruchu w globalnej sieci, co wymaga
od nich szybkiego rozwiązywania nowych problemów technicznych. Wiele serwisów
internetowych, by nadążyć za wymaganiami swoich klientów musi osiągać coraz
to większą skalowalność. O wiele większą od tych dotychczasowych, które okazują
się już zbyt mało wydajne. Dlatego też konieczne jest poszukiwanie coraz to now-
szych rozwiązań.

Jednym z nich są sieci dostarczania treści, które cechują się wysoką skuteczno-
ścią wspomagania portali serwujących treści statyczne. Ponieważ problemem tych
sieci wciąż pozostaje sprawne dostarczanie treści dynamicznych — przede wszyst-
kim ze względu na trudność buforowania tego typu treści na poziomie plików HTML
— postanowiłem, że w ramach mojej pracy magisterskiej będę szukał sposobu jego
przezwyciężenia. Doszedłem do wniosku, że rozwiązaniem jest replikacja instancji
serwera aplikacji generującej treść. Warunkiem efektywności tej techniki jest jed-
nak uzyskanie wysokiej wydajności dostępu zwielokrotnionych aplikacji do zaso-
bów bazy danych. W związku z powyższym, zadaniem niniejszej pracy jest zbadanie
skuteczności zwiększania sprawności dostępu do zasobów relacyjnej bazy danych
za pomocą metody rozproszonego buforowania wyników zapytań SQL.

Dla osiągnięcia założonego celu, w ramach części praktycznej zaprojektowałem,
a następnie zaimplementowałem i przetestowałem bibliotekę dostępu do zasobów
relacyjnej bazy danych, która w sposób przezroczysty dla wykorzystującej jej apli-
kacji buforuje wyniki zapytań SQL w rozproszonej pamięci podręcznej i zapewnia
mechanizmy ich automatycznego unieważniania. Kolejność rozdziałów ściśle od-
zwierciedla chronologię realizacji poszczególnych etapów mojej pracy. Pierwszy
omawia tematykę sieci dostarczania treści. Wskazuje cel i ideę stosowania tych
rozwiązań oraz zwraca uwagę na wyzwania związane z ich realizacją, zwłaszcza
te dotyczące wspomagania stron internetowych zawierających treści dynamiczne
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(tj. generowane na żądanie). Uzasadnia również sens replikacji instancji serwera
aplikacji i wskazuje na warunki efektywności tego rozwiązania. Rozdział drugi opi-
suje sposoby zwiększania wydajności dostępu do zasobów relacyjnej bazy danych.
Omawia metody replikacji i fragmentacji danych oraz opisuje techniki buforowania.
Rozdział trzeci poświęcony jest architekturze i implementacji stworzonej biblioteki.
Ostatni, czwarty rozdział przedstawia wyniki testów zaimplementowanego narzę-
dzia. Zawiera również sformułowane przeze mnie wnioski.

Żywię nadzieję, że lektura mojej pracy będzie interesująca.



2. Sieć dostarczania treści

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wykładniczy wzrost ilości treści pu-
blikowanych w Internecie [75]. Lawinowo wzrasta natężenie ruchu, zmieniają się
trendy, wzrastają oczekiwania i potrzeby użytkowników. Internet przestał być eks-
kluzywnym dobrem dostępnym tylko dla nielicznych. Stał się podstawowym ele-
mentem ludzkiego życia, symbolem współczesnych czasów — podstawowym źró-
dłem informacji, miejscem rozrywki, medium komunikacji, sposobem na biznes itp.

Rozwój Internetu posiada dwa oblicza. Z jednej strony polega na nieustannym
tworzeniu i rozwijaniu technologii, które zwiększają intuicyjność i łatwość obsługi
portali internetowych oraz podnoszą poziom wrażeń jakich doświadcza użytkow-
nik. Z drugiej strony stanowi wyzwanie dla infrastruktury globalnej sieci, ponieważ
ogromna liczba użytkowników i zasobożerne technologie generują wysokie obcią-
żenie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby awarii, spadek wydajności
i dostępności serwerów i sieci.

Szczególnie niebezpieczne dla serwerów są nagłe skoki natężenia ruchu. Znane
jako flash crowds [89], objawiają się dużą liczbą jednoczesnych żądań. Ich skut-
kiem może być znaczące wydłużenie czasu odpowiedzi serwera lub — w najgorszym
wypadku — jego całkowity paraliż, a w konsekwencji niedostępność świadczonych
usług.

Zjawiska flash crowds mogą być wynikiem ataku typu Denial of Service [46],
który polega na celowym zalewaniu (ang. flooding) serwera ogromną ilością da-
nych, mających na celu wysycenie dostępnych zasobów. Jednak obecnie — w cza-
sach popularności portali społecznościowych, takich jak chociażby Facebook [18]
czy Twitter [56] — bywają często również skutkiem sytuacji, w której na modnym
serwisie internetowym pojawia się odnośnik do strony zdecydowanie mniej popu-
larnej, której infrastruktura nie jest przystosowana do tak ogromnego natężenia
ruchu. Ta odmiana zjawiska flash crowd nosi nazwę efektu slashdot [89].

Wraz z rozwojem Internetu rosną również wymagania użytkowników. Badania
wykazują [3] [22], że czas ładowania stron internetowych ma znaczący wpływ na ich
popularność i reputację. 47% użytkowników oczekuje, że strona załaduje się w cza-
sie mniejszym niż 2 sekundy. 40% internautów rezygnuje z odwiedzin, gdy czas
ładowania strony przekroczy 3 sekundy. 79% użytkowników deklaruje, że nie po-
wraca na strony, których wydajność nie jest wystarczająco wysoka. Wobec tych
danych, w 2010 roku firma Google [23] postanowiła uwzględniać szybkość ładowa-
nia stron internetowych w algorytmie pozycjonowania wyników wyszukiwania [25].

Oczywistym jest zatem, że wysoka wydajność serwisów internetowych jest klu-
czowa dla osiągnięcia sukcesu w handlu elektronicznym (ang. e-commerce), który
w ostatnich czasach zyskał ogromną popularność i stał się źródłem coraz to wyż-
szych dochodów. Dzisiaj szybki, zawsze dostępny, przejrzysty, intuicyjny, inte-
raktywny i łatwy do wyszukania serwis sklepu internetowego jest co najmniej tak
samo ważny, jak jego oferta handlowa. Szczególnie w przypadku dużych sklepów,
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zauważalny dla użytkownika spadek wydajności serwisu lub jego tymczasowa nie-
dostępność jest źródłem znaczących strat finansowych. W dzisiejszych czasach
truizmem jest już stwierdzenie, że wydajność, dostępność oraz niezawodność ser-
wisu są równie istotne dla każdego rodzaju użytkownika — tak dla konsumentów,
jak i dla sklepów lub firm działających w Internecie. Niebagatelne znaczenie mają
również dla portali czerpiących swoje zyski z zamieszczanych w sieci reklam.

Mówiąc o wydajności serwisów internetowych, nie można zapomnieć o globali-
zacji. Współczesny świat stał się globalną wioską, co ma swoje odbicie w sposobie
użytkowania Internetu. Dzisiaj wiele serwisów internetowych jest odwiedzanych
przez użytkowników z całego świata. W przypadku scentralizowanej infrastruktury
takiego serwisu, urządzenia użytkowników znajdujących się daleko od serwerów
świadczących żądane usługi wysyłają i odbierają pakiety, które muszą przebyć
długą drogę, zanim osiągną swój cel. Dystans geograficzny, liczba routerów (ang. ro-
uter hops) oraz punktów wymiany ruchu internetowego (ang. Internet eXchange
Points, w skrócie IXPs) biorących udział w komunikacji mają bezpośredni wpływ
na opóźnienia, których doświadcza użytkownik [70].

Sieci dostarczania treści (ang. Content Delivery Networks, w skrócie CDNs)
to rozwiązania, których celem jest zwiększanie wydajności, niezawodności i dostęp-
ności portali internetowych. Rozwiązania te — pomimo, że wciąż są intensywnie
rozwijane — obsługują już znaczącą część ruchu internetowego. Dla przykładu,
największy komercyjny dostawca CDN — Akamai [3] — deklaruje, że jego infra-
struktura obsługuje 20% ruchu w globalnej sieci. Z jego usług korzystają takie
organizacje, jak: NASA, Microsoft, Apple czy rząd USA. Obok usług komercyjnych
istnieją również darmowe alternatywy, takie jak CloudFlare [12]. Możliwe jest także
wdrożenie własnej sieci dostarczania treści, jednak z reguły wiąże się to z wysokimi
kosztami, na które mogą sobie pozwolić tylko najwięksi i najbogatsi, jak np.: Go-
ogle, Amazon [4] czy Facebook.

Niniejszy rozdział opisuje sposób działania sieci dostarczania treści, która pra-
cuje w trybie klient-serwer. Wskazuje jej mocne strony, nie zapomina o słabych
elementach — takich, które wciąż wymagają dalszego udoskonalenia. Punkt 2.1
definiuje pojęcie CDN oraz omawia architekturę sieci dostarczania treści. Punkt 2.2
traktuje o anycast, kluczowym rodzaju transmisji dla rozwiązań CDN. Punkt 2.3
opisuje sposoby dostarczania treści. Punkt 2.4 omawia wyzwania związane z bufo-
rowaniem (ang. caching) treści internetowych. Punkt 2.5 dotyczy replikacji instan-
cji serwera aplikacji.

Warto wspomnieć, że istnieją również rozwiązania CDN działające w oparciu
o inne architektury niż klient-serwer, np. peer–to–peer — przykładem takiej sieci
jest akademickie rozwiązanie o nazwie Globule [88]. Skala ich zastosowania jest
jednak dużo mniejsza i z tego powodu nie zostały one omówione w niniejszej pracy.

2.1. Pojęcie i architektura CDN

Rozwiązania Content Delivery Networks (znane także jako Content Distribution
Networks) wyewoluowały w celu pokonania dotychczasowych ograniczeń Internetu
i poprawienia szeroko rozumianej jakości usług (ang. Quality of Service, w skrócie
QoS) podczas dostępu do zasobów sieci Web [60]. Rozwiązania CDN można zdefi-
niować następująco:
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Definicja 2.1.1. Content Delivery Network to zbiór elementów sieciowych rozmiesz-
czonych w celu efektywnego dostarczania treści użytkownikom końcowym [45].

Innymi słowy, efektywne dostarczanie treści użytkownikom końcowym jest osią-
gane dzięki przenoszeniu jej jak najbliżej odbiorcy. Z powyższego wynika, że pod-
stawową cechą sieci dostarczania treści jest jej rozproszenie geograficzne. Mówiąc
obrazowo, po zastosowaniu rozwiązań CDN scentralizowana infrastruktura ser-
wująca treść zostaje uzupełniona o grupę rozproszonych geograficznie serwerów
pomocniczych, rozmieszczonych w sposób umożliwiający efektywną dystrybucję.

Precyzując, sieć dostarczania treści składa się z [81]:
— niewielkiej liczby serwerów macierzystych (ang. origin servers);
— wielu pomocniczych serwerów brzegowych

(ang. edge servers, zwanych także surogatami, ang. surogates);
— ruterów i elementów sieciowych, które dostarczają żądania do optymalnej loka-

lizacji (optymalnego serwera brzegowego).
Sieć dostarczania treści replikuje dane z serwerów macierzystych do buforujących
serwerów brzegowych.

Serwery macierzyste są autorytatywnymi serwerami treści. Jeżeli rozwiązanie
CDN jest dostarczane w formie usługi (np. przez Akamai), to serwery macierzyste
są utrzymywane przez usługobiorców (wydawców internetowych). Po zastosowa-
niu CDN przez danego wydawcę internetowego, należące do niego serwery macie-
rzyste przestają być odpowiedzialne za komunikację z użytkownikami końcowymi.
Ta odpowiedzialność zostaje przejęta przez serwery brzegowe, które są utrzymy-
wane przez usługodawcę. Przypadek przed oraz po zastosowaniu rozwiązania CDN
ilustruje rysunek 2.1.

Rysunek 2.1.a: Brak CDN Rysunek 2.1.b: CDN

Rysunek 2.1: Dystrybucja treści przed i po zastosowaniu rozwiązania CDN
kolor czarny — serwer macierzysty, kolor czerwony — serwery brzegowe

Pożądane jest, aby komunikacja pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci dostar-
czania treści odbywała się za pomocą wydajnej i efektywnie zarządzanej infrastruk-
tury, w tym: wydajnych łącz i szybkich routerów, optymalnych tras marszrutowa-
nia, zoptymalizowanych protokołów itp. Zadaniem Content Delivery Network jest
bowiem zapewnienie możliwie szybkiej i efektywnej dystrybucji treści z serwera
macierzystego do użytkowników za pośrednictwem surogatów.
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Chcąc maksymalnie skrócić czas odpowiedzi infrastruktury serwującej treść
na żądanie użytkownika, oprócz stosowania wydajnej komunikacji serwerów brze-
gowych z serwerami macierzystymi oraz serwerów brzegowych pomiędzy sobą, na-
leży w miarę możliwości ograniczać potrzebę komunikacji serwerów brzegowych
z infrastrukturą macierzystą [72]. Kluczem do efektywnego funkcjonowania roz-
wiązań CDN jest zatem efektywne buforowanie (pkt. 2.4) oraz wydajny sposób dys-
trybucji i replikacji treści wśród surogatów (pkt. 2.3). Pod tym względem serwery
brzegowe można postrzegać jako rozproszony system buforujących serwerów po-
średniczących, działających poza infrastrukturą wydawcy (w tzw. forward proxy
mode) [63].

Kluczowa dla stosowania sieci dostarczania treści jest również przezroczystość
jej działania z punktu widzenia użytkownika. Przeciętny odbiorca żąda jedynie
dostępu do danych treści. Nie interesuje go, który węzeł obsłuży jego zapytanie.
Przezroczystość powinna być zatem zachowana przynajmniej na poziomie adresów
mnemonicznych (DNS, ang. Domain Name System). Dzięki temu, użytkownik żąda-
jąc dostępu do danej treści, za każdym razem odwołuje się do tego samego adresu
URL (ang. Uniform Resource Locator). To zadaniem CDN jest automatyczne prze-
kierowanie ruchu od użytkownika do odpowiedniego węzła. Cel ten osiąga się sto-
sując anycast oraz techniki równoważenia obciążenia, o czym mowa w punkcie 2.2
niniejszej pracy.

Zastosowanie Content Delivery Network dla hipotetycznego portalu interneto-
wego pozwala [60] [70] [81]:
— zmniejszyć obciążenie infrastruktury macierzystej;
— skutecznie niwelować zjawiska flash crowds;
— zmniejszyć opóźnienia sieci podczas obsługi żądań;
— zmniejszyć opóźnienia infrastruktury serwującej treść;
— zwiększyć wydajność serwisu;
— zwiększyć niezawodność i dostępność serwisu;
— zmniejszyć obciążenie sieci.

Zmniejszenie obciążenia infrastruktury macierzystej jest pozytywnym efektem
wdrożenia wielu buforujących serwerów pośredniczących w serwowaniu treści.
Skuteczna replikacja danych, zapamiętywanie odpowiedzi serwerów macierzystych
na poszczególne zapytania użytkowników oraz ich wielokrotne wykorzystywanie
pozwala znacząco zredukować liczbę żądań, jaka trafia do infrastruktury macie-
rzystej. Przekłada się to wprost na zmniejszenie jej obciążenia.

Skuteczne niwelowanie zjawisk flash crowds wynika z faktu istnienia wielu
serwerów obsługujących żądania użytkowników, którzy nie komunikują się bez-
pośrednio z infrastrukturą macierzystą. Natężenie ruchu jest rozdzielane pomię-
dzy poszczególne węzły sieci dostarczania treści, co sprawia, że negatywny sku-
tek zjawisk flash crowds jest zdecydowanie mniej prawdopodobny. Paraliż danego
serwisu internetowego w granicznym przypadku wymuszałby bowiem unierucho-
mienie wszystkich węzłów serwujących treść. Przy odpowiedniej liczbie węzłów jest
to wręcz niemożliwe. W przypadku rzeczywistym, w którym serwery brzegowe mu-
szą w miarę potrzeby komunikować się z infrastrukturą macierzystą, potencjalny
atak mógłby polegać na wysyłaniu takich żądań do serwerów brzegowych, które
maksymalizują potrzebę ich komunikacji z serwerami macierzystymi, prowadząc
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do wyczerpania zasobów infrastruktury macierzystej, a w konsekwencji do załama-
nia systemu. Z całą pewnością nie jest to jednak zadanie łatwe do wykonania.

Zmniejszenie opóźnień sieci podczas obsługi żądań jest naturalną konsekwen-
cją rozproszenia geograficznego serwerów brzegowych Content Delivery Network.
Miarą opóźnień sieci jest Round Trip Time (w skrócie RTT). Jest to suma czasów:
podróży pakietu żądania (od klienta do serwera) oraz podróży pakietu z odpowiedzią
(od serwera do klienta). Wartość RTT rośnie wraz z odległością klienta od serwera.
Miarą odległości jest w tym wypadku liczba routerów biorących udział w trasowa-
niu pakietów (ang. router hops) oraz liczba przebytych punktów wymiany ruchu
internetowego (ang. peering points). Przyczyną wysokich wartości RTT może być
również zła konfiguracja lub awarie na trasie pakietów. Oczywistym jest zatem,
że skrócenie geograficznej odległości użytkowników od serwerów brzegowych skut-
kuje zmniejszeniem wartości RTT. Ponadto, w celu minimalizacji opóźnień sieci
dąży się do wdrożenia jak największej liczby serwerów brzegowych w taki sposób,
by co najmniej jeden surogat znajdował się w obrębie infrastruktury każdego, du-
żego dostawcy Internetu (ang. Internet Service Provider, w skrócie ISP).

Zmniejszenie opóźnień infrastruktury serwującej treść jest efektem dystrybu-
cji i replikacji treści wśród buforujących serwerów pośredniczących, które potrafią
szybko i samodzielnie (tj. bez potrzeby kontaktu z serwerami macierzystymi) odpo-
wiadać na część żądań, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia obciążenia
infrastruktury macierzystej. W konsekwencji mniej obciążone serwery macierzyste
są w stanie szybciej odpowiadać na te żądania klientów, które nie mogą zostać
w pełni obsłużone przez surogatów.

Zwiększenie wydajności serwisu jest złożeniem zmniejszenia opóźnień sieci pod-
czas obsługi żądań oraz zmniejszenia opóźnień infrastruktury serwującej treść.

Zwiększenie niezawodności i dostępności serwisu jest wypadkową zmniejsze-
nia obciążenia infrastruktury macierzystej, skutecznego niwelowania zjawisk flash
crowds, wielu punktów komunikacji z klientem oraz buforowania i replikacji tre-
ści. Mniej obciążona infrastruktura przekłada się wprost na mniejszą liczbę awarii.
Zjawiska flash crowds nie mogą łatwo przyczynić się do spowolnienia czy niedostęp-
ności serwisu. Obecność wielu punktów komunikacji z klientem wyklucza miejsce
pojedynczej awarii (ang. single point of failure). W szczególnych przypadkach, dzięki
buforowaniu i replikacji można zachować ciągłość obsługi żądań klientów nawet
podczas awarii serwerów macierzystych.

Zmniejszenie obciążenia sieci jest pozytywnym skutkiem rozproszenia geogra-
ficznego systemów Content Delivery Networks. Przeniesienie treści blisko użytkow-
ników końcowych wpływa na spadek ogólnego ruchu w sieci. W konsekwencji
zmniejsza się nie tylko obciążenie infrastruktury macierzystej, ale również infra-
struktury sieci.
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2.2. Anycast i równoważenie obciążenia

Anycast to rodzaj transmisji sieciowej, w której datagramy marszrutowane są
od pojedynczego węzła wysyłającego do optymalnego — np. topologicznie najbliż-
szego — węzła spośród grupy potencjalnych odbiorców [47] [77]. Wszyscy odbiorcy
z grupy są identyfikowani za pomocą tego samego adresu docelowego (rys. 2.2).

Rysunek 2.2: Anycast, tym samym kolorem oznaczono węzły identyfikowane
za pomocą tego samego adresu (przedruk z [5])

Anycast jest bardzo ważnym mechanizmem dla sieci dystrybucji treści. Pośred-
nictwo CDN w dostarczaniu treści musi być przezroczyste dla klienta. Klient wysyła
żądanie pod adres danej usługi, po czym jest automatycznie i przezroczyście prze-
kierowywany do optymalnego serwera brzegowego. Definicja optymalnego serwera
brzegowego nie jest ścisła i zależy od polityki dostawcy Content Delivery Network.
Na tym etapie można stosować różne techniki równoważenia obciążenia (ang. load
balancing). Z reguły jest to [64]:
— serwer, który znajduje się możliwie blisko klienta;
— serwer, który działa i nie jest przeciążony;
— serwer, z którym można się sprawnie komunikować (dobre warunki w sieci).

Anycast może być zrealizowany na różnych poziomach, w tym: na poziomie IP
(ang. Internet Protocol) lub na poziomie DNS.

2.2.1. IP anycast

IP anycast [77] przezroczyście marszrutuje pakiety IP do topologicznie naj-
bliższego węzła. Jest wspierany przez aktualnie wykorzystywany sprzęt sieciowy
oraz metody marszrutujące. Jego wdrożenie wymaga jedynie odpowiedniej konfi-
guracji [87]. Niewątpliwą zaletą IP anycast jest jego niskopoziomowość i przezro-
czystość na poziomie adresowania IP. Każdy z węzłów danej grupy posiada ten sam
adres IP. IP anycast jest wydajny i znakomicie nadaje się do niwelowania ataków
DDoS (ang. Distributed Denial of Service [46], odmiana ataku DoS). Tę właściwość
nazywa się DDoS sinking. Rekomendacją może być fakt stosowania IP anycast
do replikacji głównych serwerów DNS.

IP anycast nie jest jednak wykorzystywany przez dotychczas stosowane sieci do-
starczania treści [61]. Przeszkodą jest to, że IP anycast wyznacza węzeł wyłącznie
na podstawie topologii sieci. Nie bierze pod uwagę obciążenia serwerów brzegowych
CDN oraz nie uwzględnia natężenia ruchu i warunków w sieci. Ponadto jest pro-
blematyczny dla protokołów stanowych (takich jak Transmission Control Protocol,
w skrócie TCP), gdyż w dowolnym momencie (np. w środku sesji TCP) może zacząć
trasować pakiety do innego węzła. Zarówno te, jak i inne problemy są przedmiotem
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obecnych badań i eksperymentów. Próbuje się np. wykorzystać IP anycast w roz-
wiązaniach CDN poprzez wprowadzanie warstw pośrednich (ang. middleware) [65].

2.2.2. DNS anycast

DNS anycast [61] pracuje na wyższym poziomie niż IP anycast. Jak sama nazwa
wskazuje, do swojego działania wykorzystuje serwery DNS, pracując na poziomie
adresów mnemonicznych. Ze względu na swoje właściwości DNS anycast jest
powszechnie wykorzystywany przez sieci dostarczania treści.

DNS anycast jest łatwy do wdrożenia i bardziej elastyczny niż IP anycast. Po-
nieważ praktycznie wszystkie interakcje w Internecie zaczynają się od wysłania
żądania DNS w celu odwzorowania nazwy hosta (ang. hostname) na jego adres IP,
system DNS jest wygodnym miejscem do realizacji anycast. Idea polega na zwra-
caniu adresu IP tego serwera brzegowego, który w danej chwili jest optymalny
dla danego użytkownika. Ten mechanizm nazywa się mapowaniem CDN (ang. CDN
mapping) [73]. Efektywne mapowanie jest kluczowe dla wysokiej skuteczności sieci
dostarczania treści.

Zasada działania DNS anycast jest następująca (na przykładzie Akamai [69]):
1. Użytkownik chce odwiedzić stronę www.example.com.
2. Resolver DNS użytkownika wysyła zapytanie o adres IP strony

www.example.com do lokalnego serwera DNS.
3. Lokalny serwer DNS wysyła zapytanie do autorytatywnego serwera DNS.
4. Autorytatywny serwer DNS odpowiada za pomocą CNAME, aliasu do serwera

DNS Akamai.
5. Lokalny serwer DNS wysyła zapytanie do serwera DNS Akamai.
6. System Akamai pobiera informację o lokalizacji geograficznej lokalnego serwera

DNS i na podstawie tzw. mapy sieci, która zawiera informacje o aktualnym
stanie i obciążeniu serwerów i sieci, odpowiada listą optymalnych adresów IP.

7. Lokalny serwer DNS przekazuje odpowiedź resolverowi DNS użytkownika.
Przykładowy wynik mapowania CDN przedstawia wydruk 2.1. Należy zwrócić
uwagę na różne rekordy A dla różnych lokalizacji (Nowy Jork, Boston).

Wydruk 2.1: Wyniki mapowania CDN inicjowanego z różnych miast
(przedruk z [73])

[NYC]% host www.symantec .com
www.symantec .com CNAME a568.d.akamai . net
a568.d .akamai . net A 207.40.194.46
a568.d .akamai . net A 207.40.194.49

[ Boston]% host www.symantec .com
www.symantec .com CNAME a568.d.akamai . net
a568.d .akamai . net A 81.23.243.152
a568.d .akamai . net A 81.23.243.145

Z uwagi na specyfikę systemu DNS, DNS anycast oprócz licznych zalet posiada
również szereg ograniczeń [61]. Po pierwsze, stan sieci oraz serwerów brzegowych
może zmieniać się bardzo dynamicznie. Dla przykładu, w wyniku awarii dany suro-
gat może stać się tymczasowo niedostępny. W takiej sytuacji DNS anycast powinno
zwrócić użytkownikowi adres IP innego, działającego serwera brzegowego. Problem
w tym, że DNS nie został zaprojektowany do dynamicznych zmian. Rozwiązaniem

www.example.com
www.example.com
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może być stosowanie odpowiednio niskich wartości TTL (ang. Time To Live). Nie-
stety, wiele implementacji klientów oraz lokalnych serwerów DNS bardzo często nie
przestrzega wartości TTL i buforuje wpisy dłużej niż to dopuszcza konfiguracja.

Po drugie, DNS anycast uwzględnia geograficzną lokalizację serwera DNS,
do którego odwołuje się resolver klienta. Lokalizacja geograficzna użytkownika
końcowego jest więc jedynie aproksymowana. Teoretycznie możliwa jest zatem
sytuacja, w której resolver użytkownika odwołuje się do odległego serwera DNS,
co skutkuje nieoptymalnym mapowaniem CDN.

Po trzecie, DNS anycast działa na wyższym poziomie niż IP anycast. Ten fakt
posiada dwie zasadnicze i negatywne konsekwencje: DNS anycast jest mniej wy-
dajny i mniej przezroczysty niż IP anycast. Niższa wydajność wynika z narzutu,
który jest wprowadzany przez dodatkowe kroki niezbędne do odwzorowania nazwy
hosta na adres IP. Z uwagi na to, że klient zawsze uzyskuje adres IP konkretnego
węzła, przezroczystość działania DNS anycast jest niższa, a zabezpieczenie przed
atakami DDoS mniej efektywne.

2.3. Sposoby dystrybucji treści

Treść serwowana przez autorytatywny serwer macierzysty powinna być możli-
wie efektywnie dostarczana użytkownikom końcowym. Implikuje to konieczność
replikacji treści na serwery brzegowe w taki sposób, aby jej koszt był minimalny.
Niestety optymalna replikacja treści jest trudna w realizacji [72]. Podstawowe de-
cyzje, które należy podjąć podczas projektowania algorytmu dystrybucji, to: co, jak
i dokąd replikować?

Nie można bowiem w każdym węźle sieci CDN przechowywać pełnej repliki za-
sobów serwera macierzystego. Jest tak chociażby ze względu na fakt, że pojemność
serwerów brzegowych jest z reguły ograniczona. Wobec tego, należy w odpowiedni
sposób replikować te treści, które w danej chwili przyniosą największą korzyść
(tzw. gorące treści, ang. hot content) i stosować wybrane techniki wymiatania da-
nych (takie jak LRU, ang. Least Recently Used). Ponadto, serwery brzegowe często
są dzielone na niezależne grupy, z których każda odpowiedzialna jest za buforo-
wanie danego typu treści. Dla przykładu, część surogatów buforuje pliki HTML
(ang. HyperText Markup Language), część — media strumieniowe.

Należy również pamiętać, że treści serwowane przez infrastrukturę macierzystą
zazwyczaj ulegają aktualizacji. Wymusza to potrzebę inwalidacji replikowanych
danych i wprowadza problem spójności (pkt. 2.4).

Istnieje wiele rozpraw na temat optymalnego sposobu dystrybucji treści w roz-
wiązaniach CDN. Najbardziej znane są trzy podejścia [60] [81]:
— uncooperative pull-based;
— cooperative pull-based;
— cooperative push-based.

2.3.1. Uncooperative pull-based

Jest to jeden z najprostszych sposobów dystrybucji treści w Content Delivery
Network. Polega na tym, że żądania klientów są zawsze przekierowywane do opty-
malnego (np. najbliższego) serwera brzegowego — bez względu na to czy posiada on
żądaną treść, czy też nie. W przypadku, gdy żądana treść nie znajduje się w pamięci
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podręcznej surogata (ang. cache miss), jest pobierana z serwera macierzystego, bu-
forowana i przekazywana klientowi.

Metoda uncooperative pull-based, m.in. ze względu na swoją prostotę, jest po-
wszechnie stosowana przez najbardziej popularnych dostawców CDN (w tym Aka-
mai). Jej wadą jest fakt, że nie zawsze pozwala wybrać najlepszy serwer brzegowy
do obsługi danego żądania. Może się bowiem okazać, że wybrany surogat nie po-
siada żądanych treści, a znajdują się one na sąsiednim serwerze brzegowym.

Artykuł [71] ukazuje kolejną słabość metody uncooperative pull-based. Mianowi-
cie, w niektórych sytuacjach jest ona podatna na zjawiska flash crowds i może sta-
nowić zagrożenie dla obciążenia infrastruktury macierzystej. Potencjalny atak może
wykorzystać fakt istnienia dużej liczby serwerów brzegowych (jest tak np. w przy-
padku Akamai), z których żaden lub zdecydowana większość nie posiada w swoich
buforach pewnej treści. W sytuacji, w której klienci jednocześnie pytają każdego
z surogatów akurat o tę samą treść, serwery brzegowe zalewają infrastrukturę ma-
cierzystą żądaniami jej przesłania.

2.3.2. Cooperative pull-based

Metoda cooperative pull-based różni się od podejścia uncooperative pull-based
tym, że w przypadku chybienia pamięci podręcznej, w celu uzyskania żądanej przez
klienta treści serwery brzegowe współpracują ze sobą. W podejściu uncooperative
pull-based serwer brzegowy, który nie posiada żądanej treści, odpytuje o nią serwer
macierzysty. W przypadku stosowania metody cooperative pull-based, w pierwszej
kolejności surogat poszukuje jej na sąsiadujących serwerach brzegowych. Dopiero
w sytuacji, w której sąsiedzi nie posiadają żądanej treści, wysyła on stosowne
żądanie do serwera macierzystego. Pobrana treść jest buforowana i przekazywana
klientowi.

Warto zauważyć, że niniejsza metoda wyklucza możliwość przeprowadzenia
ataku opisanego w artykule [71], ale tylko wówczas, gdy pobieranie treści przez ser-
wery brzegowe z infrastruktury macierzystej jest synchronizowane. Oznacza to,
że w sytuacji, w której wiele sąsiadujących serwerów brzegowych nie posiada tej
samej treści, a każdy z nich musi w tym samym momencie obsłużyć klienta żąda-
jącego jej przesłania, tylko jeden serwer brzegowy odpytuje infrastrukturę macie-
rzystą. Pozostali oczekują na przekazanie danych.

Sposób dystrybucji treści cooperative pull-based został zaimplementowany
w akademickim rozwiązaniu Content Delivery Network o nazwie Coral. W celu
identyfikacji węzła posiadającego poszukiwaną treść wykorzystano odmianę roz-
proszonej tablicy mieszającej (ang. Distributed Hash Table, w skrócie DHT)

2.3.3. Cooperative push-based

Ideą działania metody cooperative push-based jest replikacja treści z infra-
struktury macierzystej na serwery brzegowe jeszcze zanim będzie ona potrzeba
(ang. pre-fetching). Treści są wpychane (ang. pushed) z infrastruktury macierzystej
do surogatów, które następnie współpracują w celu minimalizacji kosztu replikacji
i aktualizacji. Content Delivery Network monitoruje, jaka treść jest buforowana
na poszczególnych serwerach brzegowych i przekierowuje żądania klientów do od-
powiednich surogatów (tj. tych, które posiadają żądaną treść).
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Obecnie metoda cooperative push-based jest wciąż w fazie badań i eksperymen-
tów [60]. Z tego też względu nie jest jeszcze komercyjnie wykorzystywana przez któ-
regoś z dostawców rozwiązań CDN.

2.4. Buforowanie treści

Buforowanie treści wprost wiąże się ze sposobem ich dystrybucji i replikacji.
Jednak ze względu na specyfikę problemu warto go omówić oddzielnie. Wraz z roz-
wojem technik internetowych, globalna sieć została wypełniona szerokim spektrum
rodzajów treści. W szczególności wiele serwisów internetowych migrowało z modelu
treści statycznych, w którym treści są serwowane z gotowych plików, do modelu
treści dynamicznych, w którym treści są generowane na żądanie [63].

Podział na treści statyczne i dynamiczne jest kluczowy w kontekście ich buforo-
wania w Content Delivery Network.

2.4.1. Treści statyczne

Treści statyczne są serwowane użytkownikom dokładnie w takiej formie, w ja-
kiej są przechowywane w pamięci masowej. W konsekwencji są generyczne — takie
same dla wszystkich użytkowników bez względu na kontekst żądania. Są zatem
jednoznacznie identyfikowane za pomocą URL, co ma kluczowe znaczenie dla reali-
zacji mechanizmów buforowania.

Treści statyczne nie zmieniają się w czasie, a jeśli już, to zmieniają się spora-
dycznie. Przykładem treści statycznych są pliki: obrazów, wideo, muzyki. Również:
statyczne strony WWW (czyli strony serwowane z gotowych plików HTML), pliki
stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets), pliki skryptów itp.

Buforowanie treści statycznych jest zagadnieniem powszechnie znanym i wspie-
ranym przez wszystkie rozwiązania CDN. Ponieważ treści statyczne rzadko ulegają
zmianom, a przy tym są łatwo i jednoznacznie identyfikowane za pomocą URL, to
ich dystrybucja i replikacja nie stanowią wyzwania pod względem zapewnienia ak-
tualności i spójności danych. Z tego względu treści te można replikować i dystrybu-
ować w praktycznie dowolny sposób, który gwarantuje wymaganą efektywność [72].

Treści statyczne mogą być dostarczane przez rozwiązania CDN za pomocą tech-
nik [69]:
— dostarczania obiektów (ang. object delivery);
— dostarczania całych stron internetowych (ang. whole site delivery).

Dostarczanie obiektów

Obiektem nazywa się statyczny zasób (obraz, skrypt, plik CSS itp.), do któ-
rego odwołuje się dany plik HTML. Dostarczanie obiektów wykorzystuje technikę
przepisywania adresów URL (ang. URL rewriting lub ang. navigation hyperlink),
która polega na zmianie adresów URL obiektów wbudowanych w plik HTML [60].
Dla przykładu, jeżeli plik HTML zawiera obrazek wstawiony za pomocą kodu
<img src=”http://www.example.com/logo.jpg”>,
w wyniku URL rewriting jest on zamieniany na
<img src=”http://coralize.net/http://www.example.com/logo.jpg”>
(przykład dla sieci CDN Coral [54]). Dzięki takiej zmianie adresów URL obiekty,
do których odwołuje się dany plik HTML mogą być buforowane na serwerach brze-
gowych sieci dostarczania treści i stamtąd pobierane przez klientów.
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Przykładowy proces pobierania strony, dla której zastosowano technikę dostar-
czania obiektów jest następujący [69]:
1. Użytkownik wpisuje do przeglądarki adres http://www.example.com.
2. Przeglądarka pobiera plik HTML strony z infrastruktury macierzystej.
3. Plik HTML instruuje przeglądarkę do pobrania obiektów z sieci dostarczania

treści.
4. Przeglądarka otrzymuje każdy obiekt z optymalnego serwera brzegowego CDN.

Warto zauważyć, że technika dostarczania obiektów może być stosowana dla dy-
namicznie generowanych plików HTML. Testy przeprowadzone przez Yahoo! [83]
wykazały 20% redukcję czasów odpowiedzi dla serwisu Yahoo! Shopping po prze-
niesieniu statycznych obiektów HTML do Content Delivery Network.

Dostarczanie kompletnych stron internetowych

Technika dostarczania kompletnych statycznych stron internetowych polega
na buforowaniu w Content Delivery Network nie tylko obiektów, ale również pli-
ków HTML. Z tego względu wszystkie żądania klientów są kierowane za pomocą
DNS anycast do optymalnego serwera brzegowego. Technika dostarczania komplet-
nych stron pozwala optymalnie rozproszyć natężenie ruchu i ograniczyć potrzebę
komunikacji serwerów brzegowych z infrastrukturą macierzystą do niezbędnego
minimum. Z oczywistych względów techniki tej nie można stosować dla treści ge-
nerowanych dynamicznie.

2.4.2. Treści dynamiczne

Wraz z upowszechnieniem się Web 2.0 [58], serwisy internetowe zaczęły wyko-
rzystywać aplikacje generujące treść dynamicznie, na żądanie. Dzięki temu strony
internetowe stały się interaktywne oraz spersonalizowane, przez co bardziej atrak-
cyjne dla użytkowników.

Dynamiczna generacja treści jest wspierana przez wiele dostępnych technologii.
Wszystkie działają na podobnej zasadzie: żądanie użytkownika jest przekazywane
przez serwer WWW do serwera aplikacji, który dynamicznie generuje plik HTML
z odpowiedzią, w razie potrzeby odwołując się do bazy danych.

Dynamiczna generacja treści oferuje szerokie możliwości. Wprowadza jednak
dodatkowe obciążenie dla infrastruktury i stanowi wyzwanie w kontekście bufo-
rowania. Buforowanie treści dynamicznych można zastosować na wielu pozio-
mach [79]. Z oczywistych względów, w rozwiązaniach Content Delivery Network
preferuje się buforowanie treści na poziomie gotowych, wygenerowanych plików
HTML.

Buforowanie całych plików HTML

Buforowanie całych plików HTML (ang. page-level caching) [63] w kontekście
treści dynamicznych jest z wielu względów problematyczne. Przede wszystkim
treści te ulegają częstym zmianom. W skrajnych przypadkach czas ich ważności
wyraża się w sekundach. Sens buforowania tak często zmieniających się plików
HTML jest wątpliwy, chociaż w przypadku dużego natężenia ruchu może być jednak
uzasadniony.

Niestety, treści dynamiczne bardzo często nie są generyczne. Oznacza to, że za-
równo wygląd, jak i zawartość danej strony internetowej może zależeć od zalo-
gowanego użytkownika i aktualnego stanu sesji. Dla przykładu, część serwisów

http://www.example.com
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umożliwia modyfikację wyglądu strony według własnych preferencji. Poza tym,
na stronach często umieszczane są produkty rekomendowane dla danego użyt-
kownika oraz reklamy odpowiadające jego zainteresowaniom (ang. targeted adver-
tising). Treść generowana dla konkretnego użytkownika jest określana jako sper-
sonalizowana i nie jest identyfikowana za pomocą URL. Wpisanie tego samego URL
w pasku adresu przeglądarki może pokazać zupełnie inny dokument.

W celu ilustracji problemu, niech będzie dany sklep internetowy oraz jego
podstrona dostępna pod adresem www.shop.example.com/products?category=
books. Wygląd i zawartość strony są inne dla użytkowników zalogowanych i nieza-
logowanych (rys. 2.3).

Rysunek 2.3.a: Użytkownik niezalogowany Rysunek 2.3.b: Użytkownik zalogowany

Rysunek 2.3: Schemat strony
www.shop.example.com/products?category=books

Zarówno częstość zmian treści dynamicznych, jak i fakt ich personalizacji spra-
wiają, że zastosowanie dla nich buforowania na poziomie całych plików HTML jest
bardzo ograniczone. Nawet drobna zmiana na dynamicznej stronie powoduje unie-
ważnienie całego pliku HTML, co jest bardzo nieefektywne. Z kolei personalizacja
wyklucza możliwość poprawnego buforowania, jeżeli jako identyfikator pliku uży-
wany jest wyłącznie adres URL.

Pomimo ograniczeń, Akamai posiada w swojej ofercie mechanizm zwany Dyna-
mic Page Caching [2]. Polega on na buforowaniu tych plików HTML, które odpowia-
dają generycznym treściom dynamicznym. Pliki te są z reguły buforowane z niskimi
wartościami TTL, które określają czas ich ważności. Po upływie tego czasu dany
plik musi być ponownie pobrany z serwera macierzystego. W momencie wykrycia
żądania treści spersonalizowanych (np. za pomocą analizy nagłówka HTTP w poszu-
kiwaniu ciasteczek oznaczających sesję, ang. cookies), ruch jest przekierowywany
bezpośrednio do infrastruktury macierzystej.

Buforowanie fragmentów plików HTML

Buforowanie fragmentów plików HTML, znane jako dynamiczne składanie stron
(ang. dynamic page assembly) [63], zostało spopularyzowane przez Akamai [86].
Polega na definiowaniu szablonu strony za pomocą opartego o XML (ang. eXtensible
Markup Language) języka znaczników ESI (ang. Edge Side Includes) [16]. Szablon
określa fragmenty, z których składa się strona. Pozwala to wyodrębnić jej części
statyczne, dynamiczne i spersonalizowane.

www.shop.example.com/products?category=books
www.shop.example.com/products?category=books
www.shop.example.com/products?category=books
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Każdy fragment strony jest odrębnie buforowany na serwerach brzegowych i po-
siada przypisaną własną wartość TTL. Fragment ten może być również oznaczony
jako nie nadający się do buforowania (wówczas za każdym razem jest pobierany
bezpośrednio z serwera macierzystego). Gdy użytkownik zgłasza żądanie, obsługu-
jący go surogat uzyskuje i składa niezależne fragmenty w kompletny plik HTML,
a następnie zwraca go jako odpowiedź.

Praktycznie każda dynamiczna strona posiada fragmenty statyczne. Ponadto,
niektóre z jej fragmentów dynamicznych zmieniają się bardzo często, podczas
gdy pozostałe stosunkowo rzadko. Według Akamai przy dużym natężeniu ruchu
opłacalnym jest buforowanie nawet bardzo często zmieniających się fragmentów.
Problemem są te spersonalizowane, których się nie buforuje. Pomimo tego, dyna-
miczne składanie stron pozwala optymalnie odciążyć infrastrukturę macierzystą,
jeżeli nie dopuszcza się buforowania na niższym poziomie niż HTML.

Oprócz unieważniania fragmentów na podstawie przypisanej im wartości TTL,
możliwe jest również ich jawne unieważnianie przez infrastrukturę macierzystą.
Stosowne mechanizmy komunikacji określa specyfikacja ESI Invalidation Proto-
col [17]. Dzięki nim fragmenty mogą być unieważniane np. w wyniku aktualizacji
bazy danych.

Wadą dynamicznego składania stron za pomocą języka ESI jest konieczność
jawnej definicji szablonu strony oraz zapewnienia, że infrastruktura macierzysta
potrafi generować pojedyncze fragmenty. Może być to dużą przeszkodą dla istnieją-
cych już portali, które cierpią z powodu niskiej wydajności, a dla których stosowa-
nie CDN wraz z techniką buforowania fragmentów HTML mogłoby być skutecznym
lekarstwem na usprawnienie ich działania.

Pewną — jakkolwiek niepełnowartościową — alternatywą lub uzupełnieniem dy-
namicznego składania stron jest technika zwana kodowaniem delta [78] (ang. delta
encoding). Polega ona na tym, że serwer brzegowy odpytuje serwer macierzysty
o daną stronę, podając jednocześnie informację o aktualnie posiadanej wersji.
Dzięki temu serwer macierzysty wysyła do serwera brzegowego jedynie informacje
o zmianach, jakie zaszły w żądanym pliku. Zmniejsza to ilość transmitowanych
danych, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia ruchu w sieci.

Techniki akceleracji stron dynamicznych

Buforowanie treści dynamicznych na poziomie plików HTML bez wątpienia przy-
nosi zysk w postaci zmniejszenia obciążenia infrastruktury macierzystej oraz zwięk-
szenia wydajności, niezawodności i dostępności danego serwisu internetowego.
Skalowalność tego rozwiązania jest jednak ograniczona. Chociażby dlatego, że nie
eliminuje potrzeby intensywnego zasilania treścią surogatów przez serwery macie-
rzyste, zwłaszcza wtedy, gdy serwują treści spersonalizowane. Rozwiązanie tego
problemu wydaje się być niewykonalne bez zastosowania replikacji infrastruktury
generującej treść (pkt. 2.5).

Podczas buforowania treści na poziomie plików HTML oczywista jest zatem
konieczność częstej komunikacji surogatów z serwerami macierzystymi. Z tego
względu dostawcy rozwiązań CDN starają się maksymalnie poprawić jej wydajność
i w ten sposób zaoszczędzić cenne milisekundy, jakie upływają podczas komunika-
cji serwerów brzegowych z infrastrukturą macierzystą. W tym celu stosują szereg
technik popularnie określanych jako akceleracja stron dynamicznych (ang. Dyna-
mic Site Acceleration, w skrócie DSA) [84].
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Stosują między innymi następujące techniki:
1. Optymalizacja połączeń protokołu TCP

Serwery brzegowe utrzymują stałe połączenia z serwerem macierzystym w celu
likwidacji narzutu rozpoczynania i kończenia komunikacji. Modyfikowana jest
również początkowa wielkość okna protokołu TCP.

2. Optymalizacja marszrutowania pakietów
System CDN monitoruje obciążenie sieci. Komunikacja przebiega przy wykorzy-
staniu najszybszych tras w danym momencie.

3. Kompresja danych w locie
Dane są kompresowane zaraz po opuszczeniu infrastruktury macierzystej.
Mniejszy rozmiar umożliwia bardziej efektywny transfer.

4. Przenoszenie obciążenia SSL poza serwer macierzysty
SSL (ang. Secure Socket Layer) wprowadza dodatkowy narzut wydajnościowy
na infrastrukturę macierzystą. Z tego względu połączenia SSL są nawiązywane
jedynie pomiędzy klientem a serwerem brzegowym. Ruch pomiędzy serwerem
macierzystym a surogatem jest jawny.

5. Obserwacja zachowania użytkownika i wcześniejsze pobieranie danych
Sieć dostarczania treści śledzi aktywność użytkownika i stara się przewidzieć,
jakiego zasobu informacji będzie żądał on w najbliższej przyszłości. Przy dosta-
tecznie dużym prawdopodobieństwie zasób ten jest pobierany z serwera macie-
rzystego przed jawnym żądaniem użytkownika.

2.5. Replikacja serwera aplikacji

Portale internetowe są wdrażane w wielowarstwowej architekturze (ang. multitier
architecture) klient-serwer [70]. Typowo stosuje się architekturę trójwarstwową,
która składa się z:
— warstwy prezentacji danych;
— warstwy przetwarzania danych;
— warstwy składowania danych.
W serwisie internetowym rolę warstwy prezentacji danych pełni przeglądarka inter-
netowa. W skład warstwy przetwarzania danych wchodzi serwer WWW oraz serwer
aplikacji, a warstwa składowania danych jest reprezentowana przez bazę danych.

Rozwiązania CDN wprowadzają dodatkową warstwę przekierowania ruchu,
która znajduje się pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą przetwarzania danych.
Ruch jest przekierowywany do serwerów WWW działających na surogatach, które
buforują dane na poziomie plików (np.: HTML, CSS, obrazów itp.). W przypadku
chybienia pamięci podręcznej systemu CDN żądanie jest przekazywane do serwera
WWW działającego w infrastrukturze macierzystej. Jeżeli na surogatach nie zre-
plikowano serwerów aplikacji (rys. 2.4.a), do infrastruktury macierzystej są rów-
nież przekierowywane żądania dostępu do niebuforowanych treści dynamicznych
(np. spersonalizowanych), gdzie serwer WWW przekazuje żądanie serwerowi apli-
kacji, który korzystając z zasobów bazy danych generuje odpowiedź.

Brak replikacji serwera aplikacji powoduje, że skalowalność rozwiązań CDN
dla portali serwujących dynamiczną i spersonalizowaną treść jest ograniczona.
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Rysunek 2.4.a: Klasyczne CDN Rysunek 2.4.b: Replikacja serwera aplikacji

Rysunek 2.4: Idea działania CDN bez oraz z replikacją serwera aplikacji

Duża część ruchu jest bowiem wciąż przekazywana do scentralizowanej infrastruk-
tury macierzystej, która może wydajnie obsługiwać określoną liczbę klientów. Po-
wyżej tej liczby należy wzmocnić infrastrukturę macierzystą (tj. skalować pionowo),
co zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami. Ma również swój limit.

W przypadku rozwiązań CDN o zasięgu globalnym, takich jak te dostarczane
przez Akamai czy CloudFlare, skalowanie poziome — czyli replikacja serwera apli-
kacji — jest o tyle problematyczne, że różne serwery aplikacji mogą funkcjonować
w oparciu o różnorodne technologie (np.: J2EE, ASP.NET, Python, C++ itp.). Mogą
też wymagać specyficznych konfiguracji sprzętu i oprogramowania. W przypadku
technologii J2EE rozwiązaniem może być na przykład produkt IBM WebSphere
działający w infrastrukturze Akamai [1].

Replikacja serwera aplikacji z reguły nie stanowi większego problemu podczas
stosowania rozwiązań ECDN (ang. Enterprise Content Delivery Network). Są to sieci
dostarczania treści o mniejszym zasięgu niż globalny, np. działające w obrębie
przedsiębiorstwa. Wdrożenie ECDN w danym przedsiębiorstwie może być zasadne
wówczas, gdy posiada ono swój wewnętrzny portal internetowy oraz kilka rozpro-
szonych geograficznie placówek, połączonych za pomocą wirtualnej sieci prywatnej
(ang. Virtual Private Network, w skrócie VPN). W każdej takiej placówce umieszcza
się serwer brzegowy, na którym działa zarówno serwer WWW, jak i zreplikowany
serwer aplikacji. Taką architekturę ilustruje rysunek 2.4.b.

Replikacja serwera aplikacji pozwala generować treść na serwerach brzegowych.
Przyczynia się przez to do znaczącego odciążenia infrastruktury macierzystej, pod-
niesienia niezawodności i dostępności serwisu internetowego. Jednak warunkiem
zwiększenia wydajności portalu jest zapewnienie wszystkim serwerom aplikacji
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efektywnego dostępu do warstwy składowania danych. Jeżeli tak nie jest, to uzy-
skuje się jedynie zmianę położenia wąskiego gardła (ang. bottle neck), bez widocz-
nych zysków wydajnościowych [63]. Sposoby zapewniania efektywnego dostępu
do danych opisuje kolejny rozdział niniejszej pracy.

2.6. Podsumowanie

Sieć dostarczania treści (ang. Content Delivery Network) to rozproszony geogra-
ficznie zbiór elementów sieciowych, rozmieszczonych w specjalny sposób w celu
efektywnego dostarczania treści użytkownikom Internetu. Przenosząc treść bli-
żej użytkowników, na tzw. serwery brzegowe, rozwiązania CDN przyczyniają się
do zmniejszenia natężenia ruchu i opóźnień sieci. Replikacja treści, jak również
mnogość punktów obsługi żądań pozwalają ponadto zmniejszyć obciążenie infra-
struktury macierzystej. W konsekwencji rozwiązania CDN podnoszą wydajność,
dostępność i niezawodność portali internetowych oraz zwiększają ich odporność
na zjawiska flash crowds.

Jednym z kluczowych elementów decydujących o sprawności rozwiązań CDN
jest buforowanie danych. Efektywne buforowanie stanowi duże wyzwanie w przy-
padku, w którym dany serwis internetowy dynamicznie generuje spersonalizowane
treści. Wówczas przy dużym natężeniu ruchu może okazać się konieczna replikacja
serwera aplikacji, czyli generacja treści na rozproszonych serwerach brzegowych.
Wydajność tego rozwiązania zależy jednak wprost od wydajności dostępu do danych
przez zreplikowane serwery aplikacji.



3. Sposoby zapewniania wydajnego dostępu
do danych

Termin relacyjnych baz danych pojawił się po raz pierwszy w czerwcu 1970 [44].
Użył go Edgar Codd, ówczesny pracownik IBM San Jose Research Laboratory.
Od tamtej pory minęło już ponad 40 lat, a relacyjne bazy danych wciąż są naj-
bardziej popularnym sposobem przechowywania i dostępu do danych. Do dzisiaj
ich pozycja jest tak silna, że większość architektów oprogramowania nawet nie
rozpatruje możliwości używania innego rodzaju baz danych w prowadzonych przez
siebie projektach informatycznych.

Nic dziwnego — na przestrzeni lat relacyjne bazy danych dojrzały i udowodniły
swoją ponadczasową wartość. Bez wątpienia takie cechy jak: dojrzałość, właściwo-
ści ACID [66] (ang. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), wysoka zgodność
rozwiązań różnych producentów oraz elastyczność prezentacji danych należą do ich
największych atutów. Niestety zalety te mają także i swój koszt — ograniczoną ska-
lowalność, która zwłaszcza w obecnych czasach okazuje się być szczególnie uciąż-
liwa.

Jak powszechnie wiadomo, relacyjne bazy danych dobrze się skaluje pionowo
— poprzez wzmacnianie sprzętu, na którym działają. Z kolei skalowalność po-
zioma, czyli uruchamianie bazy danych w rozproszonym systemie komputerowym
nastręcza sporo trudności [82]. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że efek-
tywna obsługa zapytań przez dany węzeł rozproszonego systemu wymaga unikania
komunikacji z innymi. Komunikacja węzłów podczas obsługi zapytań wprowadza
bowiem duże opóźnienia, których koszt może łatwo przekroczyć zyski, jakie są osią-
gane dzięki rozproszeniu danych. W przypadku relacyjnych baz danych, których
podstawową cechą są liczne związki pomiędzy poszczególnymi encjami, unikanie
takiej komunikacji jest trudne do osiągnięcia.

Niestety wraz ze wzrostem ilości danych i natężenia zapytań do serwera bazy da-
nych skalowanie pionowe staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Ma
też swój limit, ponieważ możliwości pojedynczej maszyny są ograniczone. Ponadto
w przypadku systemów rozproszonych opóźnienia sieci wynikające z potrzeby uzy-
skania informacji ze scentralizowanej bazy danych mogą być trudne do zaakcepto-
wania [67]. W takich sytuacjach należy poszukiwać sposobów na zwiększenie wy-
dajności dostępu do danych. Traktuje o tym niniejszy rozdział. Punkt 3.1 omawia
techniki dystrybucji danych w rozproszonym systemie komputerowym. Punkt 3.2
opisuje sposoby buforowania danych.

3.1. Sposoby dystrybucji danych

Dzięki dystrybucji treści możliwe jest pokonanie ograniczeń pojedynczej, scen-
tralizowanej bazy danych. Rozproszenie jej zasobów pozwala zwiększyć jej wydaj-
ność, dostępność oraz niezawodność. Z tego też względu struktura rozproszonej
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bazy danych bardzo często odpowiada strukturze zdecentralizowanego systemu,
który korzysta z jej zasobów. Przykładem takiego systemu są zreplikowane instan-
cje serwera aplikacji, z których każda funkcjonuje w węźle położonym w innym
punkcie geograficznym (pkt. 2.5).

W idealnym przypadku rozproszona baza danych powinna oferować:
— właściwości ACID:

— atomowość transakcji (ang. atomicity);
— spójność transakcji (ang. consistency);
— izolację transakcji (ang. isolation);
— trwałość danych (ang. durability);

— wysoką wydajność;
— wysoką dostępność;
— wysoką niezawodność (w tym odporność na awarie poszczególnych węzłów oraz

awarie połączeń pomiędzy nimi).
Innymi słowy, stosowanie rozproszonej bazy danych nie powinno wymagać rezy-
gnacji z żadnej z zalet scentralizowanej, relacyjnej bazy danych. Powinno natomiast
prowadzić do znaczącego zwiększenia wydajności, dostępności i niezawodności do-
stępu do danych.

Niestety w praktyce taki idealny model nie jest możliwy do osiągnięcia. Stosowa-
nie rozproszonej bazy danych praktycznie zawsze wiąże się bowiem z koniecznością
podejmowania trudnych decyzji i osiągania kompromisów — wyboru bardziej po-
żądanych właściwości bazy danych (np. wydajności i dostępności) kosztem innych,
w danym przypadku o mniejszym priorytecie (np. spójności danych pomiędzy po-
szczególnymi węzłami). (Uzasadnia to teoria CAP, która została omówiona w punk-
cie 3.1.1).

Istnieją dwa sposoby dystrybucji danych: replikacja (pkt. 3.1.2) oraz fragmen-
tacja (pkt. 3.1.3). Są to dwie niezależne techniki, z których każda pozwala osiągnąć
nieco inne cele. Można je stosować razem lub oddzielnie.

3.1.1. Teoria CAP

Teorię CAP po raz pierwszy zaproponował Eric Brewer w 2000 roku. Kilka lat
później jej formalny dowód przedstawili: Seth Gilbert oraz Nancy Lynch [68]. We-
dług niej baza danych, która funkcjonuje w rozproszonym systemie komputerowym
może jednocześnie spełniać tylko dwie spośród trzech właściwości:
— spójności (ang. consistency, dalej oznaczane przez C);
— dostępności (ang. availability, dalej oznaczane przez A);
— odporności na podział (ang. partition tolerance, dalej oznaczane przez P).

Kluczowe dla zrozumienia teorii CAP jest odpowiednie zdefiniowanie powyższych
właściwości. Spójność w świetle teorii CAP oznacza, że wszystkie węzły systemu
rozproszonego mają w tym samym czasie dostęp do dokładnie takich samych da-
nych. Dostępność mówi o tym, że jeżeli dany węzeł funkcjonuje poprawnie, to musi
on obsługiwać wszystkie żądania odczytu i zapisu. Sens odporności na podział
polega na tym, że system musi przetrwać awarie rozdzielające jego węzły na grupy,
które nie potrafią się ze sobą komunikować (ang. split brain).

System składający się z pojedynczego węzła (np. scentralizowana, relacyjna baza
danych) spełnia właściwości CA (spójność i dostępność). Ponieważ taki system nie
może ulec podziałowi to uznaje się, że nie spełnia on właściwości P (odporność
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na podział). Zapewnienie spójności i dostępności dla systemu działającego na po-
jedynczym węźle nie stanowi żadnego problemu.

Oczywistym jest, że system składający się z wielu węzłów może ulegać podzia-
łowi na kilka części, które nie mogą się ze sobą komunikować. Nie jest wtedy
możliwe spełnienie wszystkich właściwości CAP (spójności, dostępności i odporność
na podział). Rozważmy bazę danych księgarni internetowej, działającą na dwóch
węzłach: A i B. Niech użytkownik X komunikuje się z węzłem A, natomiast użyt-
kownik Y z węzłem B. Niech obaj użytkownicy zechcą w tym samym momencie na-
być ostatnią sztukę tej samej książki. Tuż przed złożeniem zamówień awarii ulega
połączenie między węzłem A i węzłem B, powodując tym samym podział systemu
na dwie części. W tej sytuacji możliwe są następujące scenariusze:
— system umożliwia złożenie zamówienia obu użytkownikom (naruszenie właści-

wości C — spójności);
— system pozwala złożyć zamówienie tylko użytkownikowi X, który komunikuje

się z nadrzędnym węzłem A (ang. master node) bazy danych (naruszenie wła-
ściwości A — dostępności, ponieważ węzeł B wciąż działa i pomimo to nie może
obsługiwać żądań)

— żaden z użytkowników nie może złożyć zamówienia (naruszenie właściwości P —
odporności na podział).

Znaczenie teorii CAP

Chociaż teoretycznie możliwa jest realizacja rozproszonej bazy danych spełnia-
jącej właściwości CA (spójność i dostępność), to w praktyce nie ma to większego
sensu. Powody są dwa. Po pierwsze, awarie węzłów systemów rozproszonych i połą-
czeń między nimi są dość powszechne, a przecież nie jest wskazane, by pojedyncza
awaria uniemożliwiała działanie całego systemu — wówczas awaryjność rozproszo-
nej bazy danych z pewnością byłaby większa od awaryjności bazy scentralizowanej.
Po drugie, taki system musiałby natychmiast wykrywać każdą awarię i zaprzesta-
wać swoje działania w celu nie dopuszczenia do niespójności, co wbrew pozorom
nie jest łatwe w realizacji.

Z powyższego wynika, że konieczne jest zapewnienie właściwości P — tolerancji
na podział. To z kolei oznacza, że należy dokonywać wyboru pomiędzy właściwo-
ściami C (spójnością) i A (dostępnością). Nie jest on binarny. Zazwyczaj poświęca
się trochę spójności by zyskać trochę dostępności.

Próbując osiągnąć kompromis pomiędzy spójnością a dostępnością rozproszonej
bazy danych, wygodnie jest postrzegać dostępność jako opóźnienie obsługi żądań.
Naturalnie model ścisłej spójności (ang. strict consistency) w rozproszonej bazie da-
nych jest bardzo drogi i z reguły powoduje znaczące zwiększenie opóźnień obsługi
żądań (spadek dostępności). Z drugiej strony, zbyt słaby model spójności danych
może prowadzić do konfliktów, np. w sytuacji, w której dwóch klientów obsługi-
wanych przez różne węzły systemu składa zamówienie na ostatnią sztukę tej samej
książki. Teoria CAP potwierdza i uwidacznia potrzebę osiągania kompromisów pod-
czas wdrażania rozproszonych baz danych.
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3.1.2. Replikacja danych

Replikacja to sposób dystrybucji treści, który polega na utrzymywaniu kilku
kopii tych samych danych na różnych węzłach systemu rozproszonego. Wyróżnia
się dwa podstawowe rodzaje replikacji [82]:
— replikację typu master-slave;
— replikację typu peer-to-peer (w skrócie p2p).

Rysunek 3.1.a: Replikacja master-slave Rysunek 3.1.b: Replikacja peer-to-peer

Replikacja typu master-slave

W replikacji typu master-slave dane są powielane na wiele węzłów, z których je-
den jest węzłem nadrzędnym (ang. master node lub ang. primary node), a pozostałe
podrzędnymi (ang. slaves lub ang. secondaries). Węzeł nadrzędny jest autorytatyw-
nym źródłem danych i tylko on może modyfikować dane. Wynika stąd, że wszystkie
żądania modyfikacji mogą być kierowane wyłącznie do niego. Węzły podrzędne ob-
sługują jedynie żądania odczytu. Proces replikacji synchronizuje węzły podrzędne
z węzłem nadrzędnym (rys. 3.1.a).

Replikacja master-slave jest korzystna w przypadku, w którym dominującym
typem żądań są żądania odczytu danych. Zwiększając liczbę węzłów podrzędnych
oraz rozdzielając pomiędzy te węzły wszystkie żądania odczytu, uzyskuje się system
zdolny do obsługi coraz to większej liczby klientów. Replikacja typu master-slave
nie usprawnia natomiast obsługi żądań modyfikacji danych, które wciąż muszą
być przetwarzane przez pojedynczy węzeł nadrzędny. Ten model dystrybucji treści
nie jest zatem korzystny dla systemów, które muszą przeprowadzać dużą liczbę
modyfikacji danych. Chociaż warto zaznaczyć, że zwolnienie węzła nadrzędnego
z konieczności obsługi żądań odczytu może być korzystne dla wydajności przepro-
wadzanych przez niego modyfikacji.

Zaletą replikacji master-slave jest również zwiększenie dostępności danych.
W przypadku awarii węzła nadrzędnego dane wciąż mogą być odczytywane z węzłów
podrzędnych. Do czasu naprawy węzła nadrzędnego nie mogą być jednak prze-
prowadzane operacje modyfikacji danych. Alternatywnie możliwe jest wyznacze-
nie nowego węzła nadrzędnego spośród działających węzłów podrzędnych. Elekcja
może odbyć się manualnie (tj. nowy węzeł nadrzędny jest wskazywany przez ad-
ministratora) lub automatycznie. Wybór nowego węzła nadrzędnego minimalizuje
czas niedostępności systemu (ang. downtime).



3.1. Sposoby dystrybucji danych 23

Replikacja typu master-slave pozwala zatem znacząco podnieść wydajność od-
czytu danych oraz zwiększyć ich dostępność w przypadku awarii. Niestety naj-
częściej kosztem spójności danych. Modyfikacje danych dokonywane przez węzeł
nadrzędny są bowiem najczęściej asynchronicznie (tj. z opóźnieniem) propagowane
do węzłów podrzędnych. Co więcej, propagacja może docierać do poszczególnych
węzłów z różnym opóźnieniem. W konsekwencji możliwe jest wystąpienie niespój-
ności odczytu tych samych danych z różnych replik. W najgorszym wypadku moż-
liwe jest również wystąpienie problemu braku widoczności dokonywanych zmian,
co objawia się tym, że klient wysyłający żądania modyfikacji danych nie obserwuje
efektów swych żądań w kolejnych odczytach (ang. read-your-write consistency).

Problemy może sprawiać również elekcja nowego węzła nadrzędnego po awarii
dotychczasowego. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której węzeł nadrzędny ulega
awarii akurat w momencie, w którym część zmodyfikowanych danych nie została
jeszcze rozpropagowana do węzłów podrzędnych. Wówczas wybór kolejnego (no-
wego) węzła nadrzędnego prowadzi do utraty tych danych lub — jeżeli po naprawie
awarii dopuszcza się propagację — konfliktów zapisu (ang. write-write conflicts).
Konflikt zapisu wystąpi wtedy, gdy w okresie niedostępności pierwotnego węzła
nadrzędnego nowy węzeł zmodyfikuje te same dane, które nie zdążyły zostać roz-
propagowane przed awarią pierwotnego.

Oczywiście istnieją sposoby przezwyciężenia tych problemów. Dla przykładu,
można zastosować rozproszone transakcje podczas obsługi żądań modyfikacji da-
nych lub podczas przeprowadzania synchronizacji replik. Wiąże się to jednak z do-
datkowym kosztem, który może skutecznie ograniczyć skalowalność replikacji typu
master-slave (a tym samym sens jej stosowania).

Replikację typu master-slave oferuje m.in. relacyjna baza danych MySQL [36].

Replikacja typu peer-to-peer

Omówiona powyżej replikacja typu master-slave dobrze się skaluje w przy-
padku, w którym liczba żądań modyfikacji danych jest niewielka. Nadrzędny wę-
zeł, który jako jedyny może zmieniać dane jest wciąż w pewnym sensie pojedyn-
czym punktem awarii (ang. single point of failure). Replikacja typu peer-to-peer [74]
nie posiada węzła nadrzędnego (rys. 3.1.b). Wszystkie węzły są tak samo ważne,
wszystkie mogą modyfikować dane, a awaria jednego z nich nie zakłóca (a przynaj-
mniej nie powinna) działania całego systemu. W efekcie replikacja typu peer-to-peer
przynosi duże korzyści — podnosi wydajność odczytu, zapisu i poprawia dostęp-
ność bazy danych.

Replikacja typu peer-to-peer wydaje się być zatem bardzo obiecująca. Niestety jej
realizacja jest bardzo kosztowna. Problemem jest spójność danych. Skoro wszyst-
kie węzły mogą modyfikować dane, to istnieje duże ryzyko wystąpienia konfliktów
zapisu, w których więcej niż jeden węzeł modyfikują te same dane w różny spo-
sób. Konieczne jest zatem wprowadzenie mechanizmów koordynacji modyfikacji,
co zazwyczaj skutkuje koniecznością komunikacji węzłów podczas obsługi żądań,
a to z kolei może łatwo ograniczyć skalowalność replikacji peer-to-peer.

Podsumowując, chociaż potencjał replikacji peer-to-peer wydaje się być wysoki,
to złożoność jej realizacji jest dużo wyższa niż złożoność realizacji replikacji typu
master-slave. Problemy spójności podczas odczytu dotyczą obu rozwiązań. Z pew-
nością stanowią niemały problem, jednak przynajmniej są tymczasowe. Konflikty
modyfikacji danych, które pojawiają się w replikacji typu peer-to-peer są trwałe
i przez to wydają się być o wiele trudniejsze do zaakceptowania.
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Przykładami rozwiązań, które oferują replikację typu peer-to-peer są: MySQL
Cluster [35] oraz Postgres-R [40]. W MySQL Cluster w celu zapobiegania konflik-
tom zapisu oraz zapewnienia spójności odczytów zastosowano algorytm blokowania
dwufazowego [85] (ang. two-phase locking, w skrócie 2PL). Wydajność rozwiązania
MySQL Cluster w dużej mierze zależy więc od szybkości komunikacji węzłów sys-
temu rozproszonego. Z tego powodu MySQL Cluster nie nadaje się do stosowania
w systemach o dużym rozproszeniu geograficznym, ponieważ węzły komunikują się
ze sobą zbyt mało wydajnie.

3.1.3. Fragmentacja danych

Innym sposobem dystrybucji treści od replikacji jest fragmentacja danych [80].
Idea fragmentacji polega na podziale zbioru danych na fragmenty, a następnie roz-
mieszczeniu ich na różnych węzłach. Fragmentacja może być szczególnie pożądana
w przypadku, w którym poszczególne dane można podzielić w naturalny sposób
na zbiory popularne w konkretnych regionach geograficznych. Pozwala to skrócić
dystans użytkowników do danych, którymi są zainteresowani. Należy przy tym
wyraźnie zaznaczyć, że rozmieszczone fragmenty wciąż stanowią logiczną całość.

Fragmentacja jest niekiedy konieczna dla dużych zbiorów danych — takich,
które stanowią problem pod względem objętości i sprawności przetwarzania dla po-
jedynczej, scentralizowanej bazy. Podział bazy na fragmenty umożliwia podniesie-
nie wydajności dostępu do danych. Trafne rozproszenie zasobów prowadzi rów-
nocześnie do rozproszenia żądań klientów pomiędzy węzły systemu. W wielu sy-
tuacjach skraca odległość, jaka dzieli klientów od interesujących ich informacji.
Pozwala również efektywnie skalować wydajność obsługi żądań modyfikacji danych.

Z natury rzeczy fragmentacja relacyjnych baz danych jest trudna do wykonania.
Liczne związki pomiędzy encjami sprawiają, że ciężko jest efektywnie podzielić dane
na możliwie niezależne fragmenty. Praktycznie zawsze wymaga to denormalizacji
schematu bazy danych. Trudność rozpraszania relacyjnych baz danych jest jed-
nym z głównych powodów narodzin ruchu NoSQL [82]. Specyfika przechowywania
danych w bazach określanych mianem NoSQL pozwala stosunkowo łatwo dzielić
i rozpraszać przechowywane w nich zasoby. (Część rozwiązań NoSQL oferuje nawet
automatyczną fragmentację).

Kolejną trudnością związaną ze stosowaniem fragmentacji jest konieczność sto-
sowania transakcji rozproszonych. Gwarantują one spójność danych, ale powo-
dują jednocześnie spadek wydajności systemu. Z drugiej strony, brak transak-
cji rozproszonych może prowadzić do logicznej niespójności danych (ang. logical
consistency). Objawia się to tym, że powiązane ze sobą wartości odczytane z róż-
nych węzłów w trakcie trwania procesu modyfikacji danych są ze sobą sprzeczne.
Brak transakcji może również prowokować negatywne w skutkach wyścigi podczas
współbieżnych modyfikacji tych samych danych.

Ciekawe rozwiązanie zastosowali inżynierowie firmy Google w rozproszonej bazie
danych o nazwie Google Spanner [50]. Wysoką wydajność rozproszonych transakcji
uzyskali dzięki zastosowaniu globalnego zegara bazującego na odbiornikach GPS
(ang. General Positioning System), który uwzględnia niedokładność pomiaru czasu.

W kontekście relacyjnych baz danych wyróżnia się (rys. 3.1):
— fragmentację poziomą;
— fragmentację pionową.
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Rysunek 3.1: Rodzaje fragmentacji tabel relacyjnych baz danych

Fragmentacja pozioma

Fragmentacja pozioma (ang. horizontal fragmentation) relacyjnej bazy danych
polega na podziale zbioru rekordów danej tabeli na rozłączne podzbiory. Rekordy
w poszczególnych podzbiorach są opisane za pomocą identycznych atrybutów. Wy-
bór podzbioru, do którego trafi dany rekord zazwyczaj zachodzi na podstawie war-
tości jednego lub kilku atrybutów, tzw. atrybutów partycjonujących.

Warunkiem poprawności fragmentacji poziomej są kryteria: kompletności, roz-
łączności oraz rekonstrukcji. Kompletność oznacza, że każdy rekord pierwotnej
tabeli musi się znaleźć w jednej z uzyskanych partycji. Rozłączność polega na tym,
że dany rekord może zostać przydzielony tylko do jednej partycji. Z kolei kryterium
rekonstrukcji mówi o tym, że łącząc fragmenty za pomocą operatora sumy zbiorów
uzyska się tabelę pierwotną.

Istnieje wiele potencjalnych sposobów przydziału rekordu do danej partycji.
Chyba najbardziej naiwnym jest losowy przydział rekordu do danego podzbioru.
Jego ulepszona wersja to metoda naprzemienna (ang. round-robin), w której kolejne
rekordy są cyklicznie przydzielane do kolejnych podzbiorów. Zaletą tej metody
jest równomierne obciążenie danymi poszczególnych węzłów. Istotną wadą jest
to, że rekordy są rozmieszczane przypadkowo i nie wiadomo, do którego podzbioru
przydzielono dany rekord.

Spośród sposobów bazujących na atrybutach partycjonujących najpopularniej-
sze są metody zakresowe oraz te, które wykorzystują funkcje mieszające (ang. hash
functions). W metodach zakresowych węzły przechowują rekordy, których dany
atrybut partycjonujący przyjmuje wartość z zadanego zakresu. Wykorzystanie
funkcji mieszających polega na obliczeniu wartości funkcji skrótu dla wybranych
atrybutów partycjonujących, a następnie na tej podstawie — np. po zastosowa-
niu operacji modulo dla danej liczby węzłów — wyborze danego podzbioru. Warto
zauważyć, że w tej metodzie możliwe jest automatyczne rozmieszczanie powiąza-
nych ze sobą rekordów z różnych tabel na tych samych węzłach, co ma kluczowe
znaczenie dla wydajności operacji łączenia tabel. Wystarczy dla dwóch tabel jako
atrybut partycjonujący wybrać ten, który jest używany podczas operacji łączenia.
Oczywiście jeżeli dana tabela może być łączona z kilkoma innymi, sytuacja jest
utrudniona. Przykładem systemu wykorzystującego metodę bazującą na funkcji
mieszającej jest MySQL Cluster.



3.1. Sposoby dystrybucji danych 26

Efektywna fragmentacja pozioma relacyjnej bazy danych jest trudna w realiza-
cji. W idealnym przypadku, uzyskane porcje danych byłyby umieszczane możli-
wie blisko punktów geograficznych, w których są najbardziej popularne. Ponadto
w wyniku fragmentacji żadne dwa węzły rozproszonej bazy danych nie posiadałyby
powiązanych ze sobą rekordów. Gwarantowałoby to brak operacji łączeń pomiędzy
zbiorami znajdującymi się na różnych węzłach (ang. cross-shard joins) [13]. Niestety
w praktyce jest to niemożliwe. Z tego względu powszechnym zjawiskiem jest denor-
malizacja schematu bazy danych pod kątem wykorzystującej jej aplikacji. W ten
sposób minimalizuje się potrzebę przeprowadzania łączeń rekordów przechowywa-
nych na różnych węzłach.

Ostatnio nowym trendem są bazy danych NoSQL. Zostały spopularyzowane
przez firmy, których systemy wymagają bardzo dużej skalowalności (np.: Google,
Amazon czy Facebook). Według wielu projektantów wykorzystanie bazy NoSQL
należy zawsze rozważyć w przypadku konieczności denormalizacji schematu bazy
danych pod kątem wykorzystującej jej aplikacji w celu przeprowadzenia fragmenta-
cji poziomej. Jest tak, ponieważ większość baz NoSQL przechowuje dane w postaci
tzw. agregatów (ang. aggregates), które można bardzo łatwo rozmieszczać na róż-
nych węzłach. Ogólnie rzecz ujmując, agregaty są to złożone byty zawierające dane
w najczęściej wykorzystywanej (a więc zdenormalizowanej) formie. Przykładem baz
danych określanych mianem NoSQL są: MongoDB [34] (baza zorientowana na prze-
chowywanie dokumentów), Redis [42] (baza klucz-wartość), Cassandra [11] (baza
zorientowana na kolumny, ang. column-family store).

Fragmentacja pionowa

Fragmentacja pionowa polega na podziale tabel relacyjnej bazy danych w pionie.
Tabele zostają podzielone na fragmenty składające się z podzbiorów atrybutów tabel
pierwotnych. Każdy uzyskany fragment posiada identyczną liczbę rekordów. Dany
atrybut może znajdować się tylko w jednym fragmencie. Wyjątkiem są atrybuty
kluczowe, które muszą znajdować się we wszystkich fragmentach. Są bowiem nie-
zbędne do przeprowadzenia operacji łączenia, dzięki której możliwe jest odtworzenie
tabeli pierwotnej.

Uzasadnieniem stosowania fragmentacji pionowej jest wyodrębnienie dokładnie
tych fragmentów tabel, które są wykorzystywane przez stosowane aplikacje. Uzy-
skane fragmenty mogą następnie podlegać procesowi replikacji. Mniejsza objętość
potrzebnych zasobów podnosi zarówno szybkość kopiowania treści, jak i wydajność
operacji na danych. Ponadto jeśli z bazy danych korzystają różne aplikacje, które
operują na różnych atrybutach tych samych tabel, to dzięki fragmentacji pionowej
możliwe jest uzyskanie wzrostu wydajności podczas modyfikacji rekordów, ponie-
waż mogą być one przeprowadzane równolegle.

Oczywiście możliwe jest stosowanie fragmentacji mieszanej — czyli stosowanie
dla tych samych tabel tak fragmentacji poziomej, jak i pionowej.

3.1.4. Podsumowanie

Dla systemów wymagających dużej skalowalności pojedyncza, scentralizowana
baza danych może być niewystarczająca. Niezbędne może okazać się wówczas
stosowanie technik dystrybucji treści: replikacji lub fragmentacji.

Replikacja pozwala łatwo skalować wydajność odczytu zasobów, podnosić do-
stępność oraz niezawodność bazy danych. Utrzymywanie wielu kopii tych samych
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danych stwarza jednak problemy związane z ich spójnością. Wynikają one ze zbyt
wysokiego kosztu przeprowadzania synchronicznej modyfikacji wszystkich kopii.
Koszt ten jest szczególnie wysoki dla systemów o dużym rozproszeniu geograficz-
nym (np. sieci dostarczania treści) i skutkuje zbyt dużymi opóźnieniami podczas
obsługi żądań. W takiej sytuacji należy obniżać stopień spójności danych, zyskując
tym samym na wydajności. Zjawisko to jest zgodne z teorią CAP, która mówi o tym,
że dystrybucja danych wiąże się z koniecznością osiągania kompromisu pomiędzy
uzyskiwanym modelem spójności zasobów a wydajnością systemu.

Fragmentacja jest korzystna zarówno dla wydajności odczytu, jak i modyfikacji
danych. Efektywna realizacja fragmentacji jest jednak trudna, zwłaszcza dla rela-
cyjnych baz danych. Potrzeba minimalizacji stopnia powiązania rekordów przecho-
wywanych w różnych węzłach systemu rozproszonego, często wymaga denormali-
zacji schematu bazy danych w celu dostosowania jej do najczęstszych przypadków
użycia. Fragmentacja w niektórych przypadkach może również wymagać stosowa-
nia transakcji rozproszonych, co może skutecznie ograniczać jej skalowalność.

Techniki replikacji i fragmentacji są często stosowane razem. Istnieje wiele kom-
binacji ich łączenia. Problematyka rozproszonych baz danych jest bardzo obszerna.
Z tego też względu podstawowym celem tej części pracy nie było jej kompleksowe
omówienie, lecz jedynie podkreślenie zalet i możliwości rozproszonych baz danych,
zasygnalizowanie ich złożoności i wielu kompilacji wynikających z ich stosowania.
Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że choć dystrybucja
treści jest niekiedy niezbędna i korzystna, to jednak ostateczna decyzja o rozpro-
szeniu bazy danych zawsze powinna być dobrze przemyślana.

3.2. Sposoby buforowania danych

Opisana w poprzednim punkcie pracy dystrybucja treści pozwala uzyskać za-
dowalające rezultaty nawet dla bardzo dużych systemów. Dowodem są aktualnie
działające portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Google+ [24]. Efektywna
dystrybucja treści nie jest jednak łatwa i wprowadza dużo komplikacji. Poza tym,
nie każdy system wymaga tak dużej skalowalności, jak to ma miejsce w przypadku
najpopularniejszych portali.

Innym sposobem podnoszenia wydajności dostępu do danych jest ich buforo-
wanie. Ideą buforowania jest maksymalne wykorzystanie uzyskanych już zasobów,
czyli minimalizacja odwołań do autorytatywnego źródła danych. Buforowanie może
być stosowane w dowolnej warstwie systemu. Może być używane razem z roz-
praszaniem bazy danych, jednak na potrzeby niniejszej pracy zostanie omówione
buforowanie zasobów relacyjnej, scentralizowanej bazy danych.

Podnoszenie wydajności dostępu do zasobów bez konieczności rezygnacji
ze scentralizowanej bazy danych jest bardzo pożądane. Znormalizowane, rela-
cyjne bazy danych są naturalnym wyborem dla systemów transakcyjnych (OLTP,
ang. Online Transaction Processing), takich jak e-commerce. Systemy te wyma-
gają dużej integralności danych oraz możliwie wysokiej efektywności. Kluczowa
jest również niezawodność i trwałość danych — czynniki, które umożliwiają płynne
prowadzenie procesów biznesowych. Spełnienie tych warunków podczas stosowa-
nia metod dystrybucji treści, aczkolwiek możliwe, jest często skomplikowane.



3.2. Sposoby buforowania danych 28

Z tego względu, przed podjęciem decyzji o rozproszeniu bazy danych warto
sprawdzić, czy buforowanie treści statycznych za pomocą rozwiązań CDN w po-
łączeniu z replikacją serwerów aplikacji oraz buforowaniem zasobów scentralizo-
wanej bazy danych nie zapewni wystarczającej skalowalności. Wśród metod bufo-
rowania zasobów relacyjnej bazy danych wyróżnia się:
— buforowanie danych po stronie aplikacji;
— buforowanie wyników zapytań do bazy danych;
— stosowanie pamięci podręcznej z silnikiem bazy danych.

3.2.1. Buforowanie danych po stronie aplikacji

Buforowanie danych po stronie aplikacji polega na jawnej implementacji w ko-
dzie źródłowym programu metod przechowywania informacji w pamięci podręcznej.
Wygodnym miejscem do realizacji buforowania jest warstwa DAO (ang. Data Access
Object) aplikacji. Przykładowy pseudokod funkcji pobierającej posty danego użyt-
kownika bez używania buforowania wygląda następująco:

1 Posts getUserPosts(User user) {
2 Posts posts = sql.getUserPosts(user);
3 return posts;
4 }

Odpowiednik powyższej funkcji z wykorzystaniem buforowania może wyglądać tak:

1 Posts getUserPosts(User user) {
2 Posts posts = cache.getUserPosts(user);
3 if (null == posts) {
4 posts = sql.getUserPosts(user);
5 cache.cacheUserPosts(user, posts);
6 }
7 return posts;
8 }

Jak widać, pierwsza wersja funkcji każdorazowo pobiera posty użytkownika
z relacyjnej bazy danych. Z kolei druga wersja w pierwszej kolejności sprawdza,
czy żądane informacje nie zostały już wcześniej wpisane do pamięci podręcznej.
Jeżeli tak, to zostają one pobrane z bufora. W ten sposób oszczędza się potrzebę
odwoływania do bazy danych. Jeżeli informacje nie znajdują się jeszcze w pamięci
podręcznej, to zostają one pobrane z bazy danych i zbuforowane w celu przyspie-
szenia przyszłych odwołań.

Niewątpliwie posty użytkownika mogą ulegać aktualizacji. Należy zatem również
zadbać o spójność informacji w pamięci podręcznej z tymi zapisanymi w bazie
danych. Może się wydawać, że wystarczy zaimplementować funkcję aktualizacji
postów użytkownika:

1 void updateUserPosts(User user, Posts posts) {
2 sql.updateUserPosts(user, posts);
3 cache.cacheUserPosts(user, posts);
4 }

Niestety takie postacie funkcji getUserPosts oraz updateUserPosts są nie-
prawidłowe. Istnieje bowiem ryzyko wyścigu. Niech początkowo bufor nie zawiera
postów danego użytkownika oraz niech współbieżnie wykonują się dwa przebiegi
sterowania: jeden dla funkcji getUserPosts, drugi dla funkcji updateUserPosts.
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Oba wykonują funkcje na rzecz tego samego użytkownika. Pierwszy z nich natrafia
na pusty bufor i w konsekwencji wykonuje linię nr 6 funkcji getUserPosts. Gdy
skończy, drugi wykonuje całość funkcji updateUserPosts. Następnie pierwszy
kontynuuje wykonanie i nadpisuje aktualne posty użytkownika już tymi nieaktu-
alnymi.

Powyższy wyścig może zostać wyeliminowany, jeżeli implementacja systemu pa-
mięci podręcznej wspiera operację CAS (ang. Compare And Set). Wówczas funkcja
getUserPosts wyglądałaby następująco:

1 Posts getUserPosts(User user) {
2 cas_t cas;
3 Posts posts = cache.getUserPosts(user, &cas);
4 while (null == posts) {
5 posts = sql.getUserPosts(user);
6 if (!cache.cacheUserPosts(user, posts, &cas)) {
7 // dane zostaly zmodyfikowane, pobierz nowe posty
8 posts = cache.getUserPosts(user);
9 }

10 }
11 return posts;
12 }

W linii nr 4 powyższej funkcji, oprócz postów użytkownika pobierana jest wartość
odpowiadającego im znacznika, która jest przypisywana do zmiennej cas. Wartość
znacznika zostanie zwrócona także wtedy, gdy w pamięci podręcznej nie znajdują
się żądane informacje. W linii nr 8 posty użytkownika zostaną zapisane w pamięci
bufora tylko wtedy, gdy wartość wcześniej pobranego znacznika nie uległa zmianie.
Zmiana znacznika następuje każdorazowo podczas modyfikacji postów użytkow-
nika i jest unikalna dla ich konkretnej wersji. Jeżeli znacznik uległ zmianie, nowa
wersja postów użytkownika jest pobierana z bufora (krok opcjonalny).

Wiele systemów pamięci podręcznej oferuje dwa rodzaje funkcji zapisu danych:
add oraz set. Różnią się one tym, że wykonanie funkcji add zakończy się sukcesem
tylko wtedy, gdy zapisywane dane nie znajdują się jeszcze w pamięci podręcznej.
Wówczas nie trzeba stosować operacji CAS w celu uniknięcia opisanego wyścigu:

1 Posts getUserPosts(User user) {
2 Posts posts = cache.getUserPosts(user);
3 if (null == posts) {
4 posts = sql.getUserPosts(user);
5 if (!cache.addUserPosts(user, posts)) {
6 // dane zostaly dodane, pobierz nowe posty
7 posts = cache.getUserPosts(user);
8 }
9 }

10 return posts;
11 }
12

13 void updateUserPosts(User user, Posts posts) {
14 sql.updateUserPosts(user, posts);
15 cache.setUserPosts(user, posts);
16 }

Implementacja systemu pamięci podręcznej może być dowolna. Dużą popular-
nością cieszą się systemy: Memcached oraz Redis.
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Memcached

Memcached [33] to wydajny system pamięci podręcznej typu klucz-wartość.
Umożliwia przechowywanie dowolnych wartości, które są identyfikowane za po-
mocą dowolnego, ale unikalnego klucza. W skład systemu wchodzą: serwer oraz
biblioteka kliencka, które komunikują się ze sobą poprzez sieć za pomocą TCP
lub UDP (ang. User Datagram Protocol).

Serwer Memcached oferuje dwa protokoły komunikacji:
— tekstowy ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange);
— bajtowy.
W protokole tekstowym klucz oraz odpowiadająca mu wartość mogą być zapisane
wyłącznie za pomocą znaków ASCII (z pominięciem znaków: nowej linii oraz spacji).
Protokół bajtowy nie narzuca takiego ograniczenia.

Protokół tekstowy wygodnie jest stosować podczas wykrywania błędów (ang. de-
bugging), ponieważ jest on czytelny dla użytkownika. Umożliwia przez to stosun-
kowo łatwą interakcję z serwerem za pomocą narzędzia telnet. W porównaniu z pro-
tokołem bajtowym jest jednak mniej wydajny. Problemem wynikającym ze stosowa-
nia protokołu tekstowego może być również konieczność zapisu danych przy użyciu
znaków ASCII. Chociaż możliwe jest stosowanie algorytmów konwersji dowolnego
ciągu bajtów do znaków ASCII (np. Base64), to jednak należy pamiętać, że każda
konwersja wnosi dodatkowy koszt.

Niezależnie od używanego protokołu, maksymalna długość klucza to 250 bajtów.
Odpowiadająca mu wartość może mieć rozmiar do 1MiB i nie jest w żaden sposób
interpretowana przez Memcached. Zapisywane dane muszą być wcześniej poddane
serializacji.

Memcached przechowuje wszystkie dane w pamięci RAM (ang. Random Access
Memory). To podstawowa przyczyna jego wysokiej wydajności, ponieważ składo-
wanie danych w pamięci masowej jest dużo bardziej kosztowne. Przechowywanie
danych w pamięci RAM sprawia jednak, że informacje zapisywane w Memcached
są ulotne, tj. znikają po zatrzymaniu serwera.

Dane mogą również zostać usunięte przez algorytm wymiatania z pamięci pod-
ręcznej. W Memcached tym algorytmem jest LRU, który w pierwszej kolejności
usuwa te informacje, które nie były używane przez najdłuższy czas. System Mem-
cached umożliwia również określenie czasu ważności dla każdej przechowywanej
pary klucz-wartość. Po upływie tego czasu dana para jest usuwana z pamięci (o ile
wcześniej nie została usunięta przez algorytm LRU).

System Memcached udostępnia szereg poleceń do zarządzania pamięcią pod-
ręczną. Wykonanie każdego z nich ma złożoność O(1), co jest możliwe dzięki wyko-
rzystaniu tablicy mieszającej w implementacji słownika klucz-wartość. Pełny opis
poleceń można znaleźć w dokumentacji serwera oraz bibliotek klienckich.

Istnieje wiele bibliotek klienckich dla wielu języków programowania (w tym:
Java, C/C++, Python, C# itp.). Udostępniana przez nie funkcjonalność może
się nieco różnić, jednak każda powinna co najmniej oferować podstawowe ko-
mendy, takie jak: polecenia CRUD (ang. Create, Read, Update, Delete) dla par
klucz-wartość, operacje CAS oraz funkcje atomowego zwiększania i zmniejszania
wartości całkowitoliczbowych (liczników identyfikowanych za pomocą klucza —
jest to jedyny przypadek, w którym Memcached interpretuje przechowywane dane).
Niektóre biblioteki implementują również algorytm Consistent Caching [15], który



3.2. Sposoby buforowania danych 31

jest wykorzystywany w metodach kooperatywnego buforowania (ang. cooperative
caching, pkt. 3.2.1).

Pierwsza wersja Memcached została zaimplementowana w 2003 roku przez
Brada Fitzpatricka dla portalu Livejournal [32]. System ten od samego początku był
tworzony z myślą o wydajnym buforowaniu zasobów bazy danych w celu akcelera-
cji aplikacji internetowych. Aktualnie Memcached jest wykorzystywany przez wiele
mniej lub bardziej popularnych serwisów, takich jak: YouTube [59], Bebo [6], Twit-
ter, Wikipedia itp. Do używania Memcached przyznał się również Facebook [48].

Redis

Redis jest potocznie określany przez wielu użytkowników jako Memcached
na sterydach [43]. Jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy, bowiem Redis oferuje
rozszerzoną funkcjonalność Memcached. Podstawowe cechy są identyczne:
1. Redis jest systemem wydajnej pamięci typu klucz-wartość.
2. Serwer Redis komunikuje się z klientami poprzez sieć za pomocą TCP lub UDP.
3. Dostępnych jest wiele bibliotek klienckich dla wielu języków programowania.
4. Komendy systemu Redis są nadzbiorem poleceń systemu Memcached.

Długość klucza w systemie Redis jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar
przechowywanych wartości to 512MiB. Zarówno klucz, jak i wartość mogą się skła-
dać z dowolnych bajtów (nie tylko ASCII). Brak ograniczeń długości klucza może
być zachęcający, jednak należy pamiętać, że używanie długich kluczy skutkuje
spadkiem wydajności.

Oprócz funkcjonalności Memcached, Redis oferuje dodatkowo:
1. Obsługę struktur danych:

— łańcuchów znakowych;
— list;
— zbiorów;
— zbiorów uporządkowanych;
— słowników.
W odróżnieniu od Memcached, Redis potrafi interpretować przechowywane war-
tości i oferuje dla nich zbiór stosownych operacji. Każda struktura jest identy-
fikowana za pomocą klucza. Oczywiście, podobnie jak w Memcached, po odpo-
wiedniej serializacji każdy rodzaj danych można przechowywać w formie łańcu-
chów znakowych.

2. Trwałość danych.
Redis umożliwia okresowe robienie migawek (ang. snapshots) danych przecho-
wywanych w pamięci RAM i zapisywanie ich w pamięci masowej. Możliwe jest
również wpisywanie każdej operacji zapisu do dziennika w celu możliwości od-
tworzenia danych po awarii.

3. System powiadomień publikuj/subskrybuj (ang. publish/subscribe).
4. Replikację typu master-slave.
5. Obsługę transakcji.

Redis umożliwia grupowanie poleceń, które będą niepodzielnie wykonane w ob-
rębie jednej instancji serwera.

6. Obsługę skryptów LUA po stronie serwera.
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Jak widać, Redis jest czymś więcej niż pamięcią podręczną — jest bazą danych
NoSQL typu klucz-wartość. Niektórzy określają go mianem serwera struktur da-
nych. Dodatkowa funkcjonalność nie zmienia jednak faktu, że Redis — podobnie
jak Memcached — znakomicie nadaje się do wykorzystania jako pamięć podręczna.

Projekt Redis jest sponsorowany przez VMWare [57]. Pierwsza wersja systemu
powstała w 2009 roku. Od tamtej pory jest aktywnie rozwijany. Przykładowe
serwisy internetowe, które go wykorzystują to: Github [21], Disqus [14], Insta-
gram [28], Stack Overflow [53].

Buforowanie kooperatywne

Używając systemów pamięci typu klucz-wartość, takich jak Memcached czy Re-
dis, często wdraża się więcej niż jedną instancję serwera. Ponadto robi się to w taki
sposób, by fizycznie niezależne serwery pamięci podręcznej funkcjonowały jako
jedna, logiczna całość. Ta technika nazywa się buforowaniem kooperatywnym.

Realizacja buforowania kooperatywnego wykorzystuje rozproszoną tablicę mie-
szającą [15]. Tablica mieszająca jest rodzajem tablicy asocjacyjnej, która wiąże
klucze z odpowiadającymi im wartościami. Zarówno klucz, jak i odpowiadająca mu
wartość mogą być dowolnym typem danych. Tablica mieszająca korzysta z funkcji
skrótu w celu obliczenia dla danego klucza odpowiadającego mu indeksu w tablicy,
pod którym zostanie zapisana odpowiadająca kluczowi wartość. W idealnym przy-
padku dany indeks jest wyznaczany tylko dla jednej wartości klucza. Wówczas
złożoność operacji tablicy mieszającej wynosi O(1).

Celem rozproszonej tablicy mieszającej jest jej rozbicie na mniejsze, niezależne
części (czyli niezależne tablice mieszające, z których każda posiada stosowny pod-
zbiór wartości tablicy pierwotnej). Każda z tych części jest następnie umieszczana
w innym węźle systemu rozproszonego. Prostym sposobem realizacji takiej tablicy
jest użycie operacji modulo dla wartości skrótu obliczonej dla danego klucza oraz
liczby węzłów, na których tablica ma być przechowywana. Uzyskuje się wówczas
numer węzła, który odpowiada danemu kluczowi.

nr_wezla(klucz) = hash(klucz) mod liczba_wezlow

Ten sposób jest efektywny, jeżeli liczba węzłów nie ulega zmianie. Niestety wę-
zły systemu rozproszonego mogą ulegać awariom, być dołączane itp. — słowem,
w wielu przypadkach liczba węzłów może się zmieniać. Łatwo zauważyć, że po zmia-
nie liczby węzłów prawie wszystkie odwzorowania kluczy na odpowiadające im nu-
mery węzłów będą się różnić. Jeżeli system pierwotnie składa się z n węzłów, po do-
daniu jednego węzła unieważnionych zostanie n

n+1 ∗ 100% odwzorowań (dla idealnej
funkcji skrótu).

Dlatego potrzebny jest inny sposób odwzorowywania kluczy na odpowiadające
im numery węzłów. Do tego celu efektywnym algorytmem jest ten, który nazywa
się Consistent Hashing. Idea tego algorytmu polega na rzutowaniu na okrąg nu-
merów węzłów oraz wartości funkcji skrótu dla poszczególnych kluczy. Poruszając
się od punktu odpowiadającego danemu kluczowi zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, klucz zostaje przypisany do tego węzła, którego punkt zostanie napotkany
w pierwszej kolejności (rys. 3.2).

Łatwo sprawdzić, że ten sposób odwzorowań jest dużo mniej podatny na zmianę
liczby węzłów niż poprzedni. Usunięcie jednego węzła powoduje zmianę odwzoro-
wań jedynie tych kluczy, które mu odpowiadały. Z kolei dodanie węzła powoduje
zmianę odwzorowań 1

n+1 ∗ 100% kluczy, gdzie n to początkowa liczba węzłów.
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Podczas wdrażania metod kooperatywnego buforowania, algorytm Consistent
Hashing jest najczęściej implementowany po stronie klienckiej. Dzięki temu ser-
wery pamięci podręcznej są zupełnie niezależne i nie mają świadomości, że ze sobą
współpracują. Każdy z klientów za pomocą algorytmu Consistent Hashing wyzna-
cza numer węzła, który odpowiada danemu kluczowi. Potrafi również reagować
w sytuacji, w której dany serwer nie odpowiada (np. z powodu awarii). Algorytm
Consistent Hashing jest zaimplementowany między innymi w libmemcached [30] —
bibliotece klienckiej systemu Memcached dla języka C.

Rysunek 3.2: Idea algorytmu Consistent Hashing

Zalety i wady buforowania po stronie aplikacji

Niewątpliwą zaletą buforowania danych po stronie aplikacji jest jego drobnoziar-
nistość. Implementacja odwołań do pamięci podręcznej w kodzie aplikacji pozwala
buforować dokładnie te dane, które przyniosą największą korzyść. Co więcej, w pa-
mięci podręcznej można zapisywać nie tylko dane odczytane wprost z bazy danych,
ale również dane przetworzone przez kod aplikacji.

Implementując buforowanie w kodzie aplikacji możliwe jest również unieważnia-
nie dokładnie tych informacji w pamięci podręcznej, których dotyczy dana modyfi-
kacja zasobów bazy danych. Programista powinien bowiem mieć najlepszą wiedzę
o powiązaniach pomiędzy zasobami bazy danych a danymi znajdującymi się w bu-
forze.

Główną wadą buforowania danych po stronie aplikacji jest brak przezroczysto-
ści tego rozwiązania. Każda ingerencja w kod jest okazją do popełnienia błędów.
Zwłaszcza, że manualne, poprawne unieważnianie wpisów w pamięci podręcznej
może być trudne. Nie tylko wymaga dokładnej analizy powiązań pomiędzy zaso-
bami bazy danych a tym, co jest zapisywane w buforze, ale również wymaga uni-
kania wyścigów podczas modyfikacji pamięci podręcznej. Unikanie wyścigów może
być wyzwaniem podczas stosowania buforowania kooperatywnego — wartości od-
powiadające różnym kluczom mogą być przechowywane na kilku węzłach. Zazwy-
czaj nie opłaca się stosować transakcji rozproszonych w systemach pamięci typu
klucz-wartość (zwłaszcza, gdy są wykorzystywane jako wydajna pamięć cache).
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Implementacja buforowania po stronie aplikacji może być również problema-
tyczna w przypadku używania gotowych aplikacji internetowych open-source. Pro-
blemem może być: naruszenie licencji, modyfikacja obcego (nieznajomego) kodu
bądź też fakt, że wielu użytkowników korzystających z tego typu produktów nie zna
się na programowaniu.

3.2.2. Buforowanie wyników zapytań do bazy danych

Relacyjne bazy danych charakteryzują się różnym kosztem obsługi poszczegól-
nych zapytań. Wykonanie niektórych z nich jest proste i szybkie — przykładem jest
projekcja danych z pojedynczej tabeli. Inne mogą być natomiast dowolnie złożone
— mogą wymagać wielokrotnych złączeń, zawierać wiele warunków, operacji agre-
gujących, zapytań rekursywnych itp. Zarówno stopień złożoności zapytań, jak i ich
natężenie przekłada się wprost na obciążenie bazy danych, z którym wzrasta czas
obsługi wszystkich żądań.

Innym sposobem podnoszenia wydajności dostępu do zasobów jest buforowanie
wyników zapytań do bazy danych. Polega na zapamiętywaniu w pamięci podręcznej
wyniku, który został zwrócony przez bazę danych w odpowiedzi na dane zapytanie.
W ten sposób odciąża się bazę danych oraz zmniejsza średni czas obsługi zapytań.
Jeżeli wyniki są przechowywane w pamięci podręcznej typu klucz-wartość, kluczem
jest zapytanie, wartością — zwrócony wynik.

Buforowanie wyników zapytań jest korzystne w sytuacji, w której zapytania kie-
rowane do bazy danych są powtarzalne. Jest to zrozumiałe, bowiem tylko powtarza-
jące się zapytania przyczyniają się do wzrostu współczynnika trafień pamięci pod-
ręcznej (ang. cache hits), którego odpowiednio wysoka wartość jest podstawowym
miernikiem opłacalności stosowania tego mechanizmu. Z analizy zapytań kiero-
wanych przez aplikacje internetowe do bazy danych wynika, że większość aplikacji
spełnia powyższy warunek, przez co staje się dobrym kandydatem do wdrożenia tej
techniki buforowania.

Przewagą buforowania wyników zapytań nad buforowaniem danych po stronie
aplikacji jest możliwość zapewnienia pełnej przezroczystości pierwszego rozwiąza-
nia. Nie jest wymagana wówczas ingerencja w kod aplikacji. Dla przykładu, wdro-
żenie buforowania wyników zapytań może polegać jedynie na podmianie sterownika
dostępu do bazy danych [62] [67].

Kluczowe dla efektywności buforowania wyników zapytań do bazy danych są:
topologia pamięci podręcznej oraz sposoby unieważniania informacji przechowy-
wanych w buforze.

Topologia pamięci podręcznej wyników zapytań

Rozpatrując możliwe topologie pamięci podręcznej dla wyników zapytań, należy
brać pod uwagę: liczbę wykorzystywanych buforów, ich położenie oraz sposób
połączeń z klientami. Zakłada się przy tym całkowitą niezależność poszczególnych
instancji buforów. Topologia ma kluczowy wpływ zarówno na stopień skalowalności
danego rozwiązania, jak i na możliwe w realizacji metody unieważniania wpisów
w pamięci podręcznej.

Najprostszym rodzajem topologii jest pojedyncza instancja bufora, który może
znajdować się na serwerze bazy danych lub na oddzielnej, dedykowanej maszynie
(rys. 3.3.a). Bufor jest wspólny dla wszystkich klientów, co sprawia, że teoretycz-
nie możliwa jest realizacja dokładnego unieważniania wpisów i zapewnienie pełnej
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Rysunek 3.3.a: Jeden wspólny bufor Rysunek 3.3.b: Wiele niezależnych buforów

Rysunek 3.3.c: Wiele wspólnych buforów

spójności pamięci podręcznej z bazą danych. Pojedyncza instancja bufora nega-
tywnie wpływa jednak na skalowalność oraz dostępność tego rozwiązania. Z tego
względu zazwyczaj nie opłaca się go stosować wraz z replikacją serwerów aplikacji.
Przykładem rozwiązania, które działa w oparciu o opisaną topologię jest buforowa-
nie wyników zapytań oferowane przez bazę danych MySQL [55].

Inna topologia składa się z wielu instancji buforów, z których każda jest do-
stępna tylko i wyłącznie dla jednego klienta (rys. 3.3.b). Z oczywistych względów
jest to bardzo dobre rozwiązanie pod względem skalowalności oraz dostępności sys-
temu pamięci podręcznej. Niestety niezależność poszczególnych instancji buforów
sprawia, że niemożliwa jest realizacja dokładnego unieważniania wpisów w pamięci
podręcznej. Oznacza to, że bufory, z których korzystają poszczególni klienci mogą
być ze sobą niespójne, ponieważ dany klient, który modyfikuje zasoby bazy danych,
może jedynie unieważnić odpowiednią część własnej pamięci podręcznej [62]. Za-
wartość buforów innych klientów stanie się natomiast niespójna z zawartością bazy
danych. Z tego względu, używając niniejszej topologii możliwe jest unieważnianie
wpisów za pomocą przypisanych im czasów ważności (wartości TTL) lub za po-
mocą asynchronicznych powiadomień multicast. Drugie rozwiązanie polega na tym,
że po modyfikacji autorytatywnej bazy danych do węzłów buforujących wysyłana
jest wiadomość o przeprowadzonej aktualizacji.

Topologia pośrednia składa się z wielu instancji buforów, które są wspólne
dla wszystkich klientów (rys. 3.3.c). Możliwa jest wówczas realizacja buforowania
kooperatywnego, gdzie wiele fizycznie niezależnych buforów stanowi jedną, logiczną
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całość. Rozwiązanie to przyzwoicie się skaluje. Charakteryzuje się również wysoką
dostępnością. Skalowalność jest uzależniona od sprawności komunikacji węzłów
systemu rozproszonego oraz rozkładu odwołań do buforów. Spada, jeżeli klienci
często korzystają z odległych pamięci podręcznych, z którymi komunikacja jest
mało wydajna. Buforowanie kooperatywne z reguły powoduje jednak wzrost liczby
trafień pamięci podręcznej oraz umożliwia zachowanie spójności buforów z zaso-
bami bazy danych. Topologia ta jest wykorzystywana w projekcie DHBDC [76].

Istnieją również próby wykorzystania wielopoziomowej pamięci podręcznej. Ar-
chitektura projektu Ferdinand [67] uwzględnia dwie warstwy buforów. Pierwsza
warstwa składa się z niezależnych pamięci podręcznych, do których odwołują się
klienci. Druga warstwa jest zbudowana ze współpracujących węzłów, które za po-
mocą rozproszonej tablicy mieszającej realizują buforowanie kooperatywne. Jeżeli
bufor pierwszej warstwy nie posiada żądanego zasobu, odwołuje się do warstwy
drugiej, która z kolei w przypadku chybienia wysyła żądanie do scentralizowanej
bazy danych. Zastosowanie wielopoziomowej pamięci podręcznej wymaga zazwy-
czaj użycia systemu powiadomień typu multicast w celu asynchronicznego unie-
ważniania zawartości buforów. Nie inaczej jest w przypadku projektu Ferdinand,
który wykorzystuje system powiadomień publikuj-subskrybuj.

Sposoby unieważniania zasobów pamięci podręcznej

W idealnym przypadku stosowanie pamięci podręcznej znacząco podnosiłoby
wydajność dostępu do danych, natomiast zasoby znajdujące się w pamięci pod-
ręcznej byłyby zawsze spójne z tymi, które znajdują się w bazie danych. Niestety
w rzeczywistości zapewnienie pełnej spójności treści w buforach jest kosztowne,
a niekiedy nawet niemożliwe.

Zapytania kierowane do relacyjnej bazy danych są zapytaniami SQL (ang. Struc-
tured Query Language). W celu automatycznego i przezroczystego unieważniania
wyników, które znajdują się w pamięci podręcznej wymagana jest implementacja
parsera w celu analizy zapytań. Dla przykładu, analizując wyniki parsera należa-
łoby stwierdzić, że wynik zapytania:

1 select bar from foo where foo_id=12

Zostanie unieważniony przez zapytanie:

1 update foo set bar=’foobar’ where foo_id=12

Natomiast nie zostanie unieważniony przez zapytanie:

1 update foo set bar=’foobar’ where foo_id=13

Niestety dokładna analiza zapytań SQL jest kosztowna i trudna, o czym świad-
czy złożona gramatyka tego języka [51]. Ponadto istnieje wiele dialektów języka
SQL. Co prawda na poziome ogólnym wersje SQL używane przez bazy danych po-
szczególnych producentów są zgodne, jednak na wyższym poziomie szczegółowości
istnieją między nimi różnice. Utrudnia to implementację generycznych rozwiązań.

Kolejny problem sprawia fakt, że podczas buforowania wyników zapytań wygod-
nie jest stosować pamięć typu klucz-wartość. Kłopotliwe jest wówczas efektywne
unieważnianie dokładnie tych informacji w buforze, które są powiązane z danym
żądaniem modyfikacji zasobów. Zazwyczaj wymaga to wielu odwołań do buforów
pamięci podręcznej, co może wymuszać stosowanie transakcji. Transakcje oraz
dodatkowe odwołania wprowadzają dodatkowy koszt.
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Z powyższych względów najczęściej stosuje się unieważnianie:
— czasowe, które polega na definiowaniu czasu ważności poszczególnych wyników;
— na poziomie tabel;
— na poziomie kolumn.

Unieważnianie na poziomie tabel polega na tym, że zapytania SQL są parsowane
i analizowane w celu odnalezienia tabel, od których zależą. Na tej podstawie
zapytanie modyfikujące dane tabele bazy danych powoduje unieważnienie wyników
tych zapytań SQL, które zależą od zmienianych tabel. Wadą tego rozwiązania jest
gruboziarnistość, przez co niepotrzebnie unieważnionych zostaje wiele wyników.
Unieważnianie na poziomie tabel jest wykorzystywane przez buforowanie wyników
zapytań w MySQL. Zastosowano je również w projekcie opisanym w artykule [62].

Unieważnianie na poziomie kolumn jest analogiczne do tego na poziomie tabel.
Charakteryzuje się jednak mniejszą ziarnistością, a zatem potencjalnie wyższą wy-
dajnością. Niestety nie jest możliwa implementacja w pełni przezroczystego unie-
ważniania na poziomie kolumn. Narzędzie wspierające tę metodę musi bowiem
posiadać informacje o schemacie bazy danych. To rozwiązanie zastosowano w pro-
jekcie, który został zaprezentowany w artykule [62].

3.2.3. Pamięć podręczna z silnikiem bazy danych

Kolejnym sposobem zapewniania wydajnego dostępu do danych jest stosowanie
systemów pamięci podręcznej z silnikiem relacyjnej bazy danych [79]. Ideą tej tech-
niki jest dynamiczna replikacja zasobów autorytatywnej bazy danych do wybranych
węzłów systemu rozproszonego, które obsługują żądania klientów. Na zreplikowa-
nych zasobach operuje przygotowany do tego celu silnik bazy danych, który zapew-
nia jednocześnie automatyczną synchronizację z autorytatywnym źródłem danych.
Przykładem tego typu systemu jest Oracle TimesTen [39].

Oracle TimesTen

Oracle TimesTen jest relacyjną bazą danych działającą w pamięci RAM. Z tego
względu charakteryzuje się dużo wyższą wydajnością niż tradycyjna baza danych
i jest przez to dobrym sposobem zwiększania wydajności dostępu do zasobów.
Wdrożenie polega na przekierowaniu żądań klientów do produktu Oracle Time-
sTen, który przechowuje w pamięci RAM zreplikowane tabele autorytatywnej bazy
danych. Oracle TimesTen obsługuje otrzymywane żądania i w miarę potrzeby ko-
munikuje się z autorytatywną bazą danych.

Operacje na danych w pamięci RAM są obarczone ryzykiem utraty wyników,
np. w przypadku awarii danej maszyny. Z tego względu Oracle TimesTen oferuje
kilka sposobów przeciwdziałania tego typu sytuacjom. Pierwszy z nich polega na za-
pisywaniu modyfikacji zasobów do dziennika. Drugi polega na asynchronicznej,
okresowej propagacji zmian do autorytatywnej bazy danych (ang. asynchronous
write-through). Trzeci, zapewniający największe bezpieczeństwo lecz jednocześnie
najbardziej obniżający wydajność operacji zapisu, pozwala te zmiany propagować
w sposób synchroniczny (ang. synchronous write-through).

Oracle TimesTen może również funkcjonować w trybie tylko do odczytu. W takim
przypadku dane przechowywane w Oracle TimesTen są synchronizowane z auto-
rytatywną bazą danych co określony przez administratora czas. Tryb tylko do od-
czytu można wykorzystać do realizacji dynamicznej replikacji typu master-slave
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(pkt. 3.1.2). Wydajność odczytu można skalować poziomo wdrażając wiele instancji
Oracle TimesTen.

Istnieje również możliwość połączenie wielu instancji Oracle TimesTen w jeden
klaster, który obsługuje operacje odczytu i zapisu oraz zapewnia automatyczną
synchronizację z autorytatywną bazą danych. Dane przechowywane w tym kla-
strze cechuje przezroczystość lokalizacji. Klaster wspiera transakcje oraz umożliwia
dynamiczne dołączanie i odłączanie węzłów systemu rozproszonego. Więcej infor-
macji na ten temat — choć bez szczegółów implementacyjnych — można znaleźć
na stronie internetowej producenta [38].

3.3. Podsumowanie

Istnieje wiele sposobów zapewniania wydajnego dostępu do danych. Można je
podzielić na dwie grupy:
— sposoby dystrybucji treści;
— sposoby buforowania danych.

Wśród sposobów dystrybucji treści wyróżnia się: replikację oraz fragmentację.
Stosowanie tych technik pozwala uzyskać zadowalające rezultaty nawet dla bar-
dzo dużych systemów. Często wiąże się to jednak z wieloma komplikacjami oraz
koniecznością osiągania kompromisów. W szczególności, zgodnie z teorią CAP, nie
jest możliwa realizacja rozproszonej bazy danych, która cechuje się ścisłą spójno-
ścią zasobów, dostępnością oraz odpornością na podział węzłów systemu. W syste-
mach o dużym rozproszeniu geograficznym powszechne jest zatem osłabianie mo-
delu spójności danych na rzecz wyższej wydajności i większej dostępności.

W wielu przypadkach wystarczającą skalowalność systemu można zapewnić
dzięki zastosowaniu odpowiednich technik buforowania. Jest to możliwe bez re-
zygnacji ze scentralizowanej bazy danych. Wśród sposobów buforowania danych
można wyróżnić: buforowanie danych na poziomie aplikacji, buforowanie wyników
zapytań do bazy danych, stosowanie pamięci podręcznych z silnikiem bazy danych.
Każde z wymienionych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Z wielu względów inte-
resujące są techniki buforowania danych przezroczyste dla aplikacji. Buforowanie
wyników zapytań do bazy danych jest przedmiotem rozważań prowadzonych w ko-
lejnych rozdziałach niniejszej pracy.



4. Biblioteka DDBC jako metoda zwiększania
wydajności dostępu do danych

Replikacja instancji serwera aplikacji jest bez wątpienia skutecznym sposobem
zwiększania wydajności i niezawodności serwisów internetowych. Pod warunkiem,
że serwery aplikacji posiadają wystarczająco wydajny dostęp do zasobów, których
potrzebują. Niestety w większości przypadków tego warunku nie spełnia scentrali-
zowana baza danych, która nie potrafi sprostać obciążeniu, jakie jest generowane
przez wielu klientów. W takiej sytuacji często stosuje się jedną z omówionych wcze-
śniej (w poprzednim rozdziale) metod buforowania danych (pkt. 3.2).

Celem części praktycznej niniejszej pracy magisterskiej jest analiza opłacalności
buforowania wyników zapytań do relacyjnej bazy danych w rozproszonym środo-
wisku komputerowym. Chociaż metoda buforowania wyników zapytań na jednej
maszynie jest powszechnie znana, to jednak przechowywanie wyników zapytań
w rozproszonej pamięci podręcznej nie jest już tak popularne. W szczególności
brakuje ogólnodostępnych rozwiązań, które czyniłyby to w sposób w pełni przezro-
czysty dla aplikacji — taki, by ich zastosowanie wiązało się jedynie z koniecznością
zmiany sterownika lub konfiguracji biblioteki dostępu do bazy danych.

Przezroczyste buforowanie wyników zapytań ma wiele zalet. Przede wszystkim
nie wymaga jawnej implementacji metod buforowania w kodzie źródłowym aplika-
cji. Jest to szczególnie korzystne w przypadku już istniejących programów, ponie-
waż nie trzeba modyfikować ich kodu źródłowego. Poza tym, jak uzasadnia rozdział
drugi niniejszej pracy, w przypadku dużych zależności w modelu danych aplikacji
jawna implementacja metod buforowania nie jest łatwa, głównie ze względu na ko-
nieczność utrzymywania spójności danych w pamięci podręcznej z zasobami bazy
danych. Wielu programistów decyduje się wówczas na osłabianie modelu spójno-
ści, stosując unieważnianie danych za pomocą przypisywanych im wartości TTL.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób unieważniać przezroczyście buforo-
wane wyniki zapytań SQL do bazy danych, osiągając podobne zyski bez potrzeby
ingerencji w kod aplikacji.

Zadaniem stworzonej w ramach niniejszej pracy magisterskiej biblioteki DDBC
(ang. Distributed DataBase Cache) jest przezroczyste i rozproszone buforowanie wy-
ników zapytań oraz ich automatyczne unieważnianie w celu utrzymania zdefinio-
wanego w konfiguracji stopnia spójności zawartości pamięci podręcznej z zasobami
bazy danych. Jej główny cel polega na podniesieniu wydajności dostępu do bazy
danych przez aplikacje, które używają ograniczonego zbioru powtarzających się za-
pytań SQL. Stworzyłem ją na podstawie wiedzy zdobytej w wyniku analizy sposobu
działania proponowanych oraz istniejących rozwiązań i metod buforowania. Za-
implementowałem w języku C++ oraz zintegrowałem z biblioteką dostępu do bazy
danych SOCI [49]. Biblioteka DDBC buforowane dane przechowuje w systemie
pamięci Memcached lub Redis.
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Niniejszy rozdział omawia architekturę (pkt. 4.1) oraz sposób implementacji
(pkt. 4.2) biblioteki DDBC. Opisuje również sposób jej użycia (pkt. 4.3).

4.1. Architektura

Ponieważ podstawowym założeniem, jakie przyjąłem przy projektowaniu biblio-
teki był minimalny koszt jej działania, to celem stworzonego przeze mnie narzę-
dzia nie była realizacja silnika relacyjnej bazy danych. Biblioteka DDBC nie szuka
zatem powiązań pomiędzy wynikami różnych zapytań SQL. Wszystkie zapytania
i odpowiadające im wyniki są dla niej niezależne.

Konsekwencją powyższego założenia była możliwość wykorzystania wydajnej pa-
mięci typu klucz-wartość w roli bufora wyników zapytań. Ponieważ kolejnym wy-
maganiem było wsparcie dla buforowania kooperatywnego (pkt. 3.2.1), zdecydowa-
łem się wykorzystać systemy Memcached i Redis. Miałem nadzieję, że zastosowanie
buforowania kooperatywnego będzie korzystne dla wartości współczynnika trafień
pamięci podręcznej, a tym samym dla ogólnej wydajności dostępu do zasobów bazy
danych.

Praktycznie każdy system pamięci podręcznej musi zapewniać określony poziom
spójności buforowanych informacji z zawartością autorytatywnego źródła danych.
Konsekwencją powyższego było kolejne założenie — automatyczne unieważnianie
buforowanych wyników zapytań SQL. Jak już wspomniałem w drugim rozdziale
niniejszej pracy, często wymagane jest osiąganie kompromisu pomiędzy spójnością
danych a uzyskiwaną wydajnością. Stąd moja decyzja o realizacji trzech trybów
unieważniania, z których każdy różni się między sobą gwarantowanym modelem
spójności, a w konsekwencji sprawnością dostępu do danych.

Realizując bibliotekę DDBC dążyłem do tego, by jej działanie było przezroczyste
dla aplikacji, które ją wykorzystują. Wyjaśniam, że przez przezroczystość rozu-
miem brak świadomości aplikacji o zachodzącym procesie buforowania. Z tego też
względu biblioteka DDBC udostępnia typowy interfejs dostępu do zasobów bazy
danych — nie oferuje on możliwości jawnego kontrolowania procesu buforowania.
Proces ten można kontrolować jedynie za pomocą pliku konfiguracyjnego, który jest
jednorazowo wypełniany przez administratora. Umożliwia to integrację DDBC z już
istniejącymi narzędziami. W ramach tej pracy zintegrowałem ją z biblioteką SOCI.
Dodam, że możliwe jest również opakowanie DDBC w sterownik JDBC (ang. Java
DataBase Connectivity) przy użyciu JNI (ang. Java Native Interface).

Architektura biblioteki została przeze mnie omówiona w trzech punktach. Pierw-
szy zawiera opis modułów, z których składa się DDBC. Drugi przedstawia ofe-
rowane przez bibliotekę tryby unieważniania buforowanych wyników zapytań.
Ostatni opisuje wspierane topologie pamięci podręcznej wyników zapytań.

4.1.1. Moduły DDBC

W skład DDBC wchodzi pięć logicznych modułów (rys. 4.1):
— warstwa interfejsu (fasada);
— koordynator;
— parser zapytań SQL;
— brama dostępu do bazy danych;
— zarządca pamięci podręcznej.
Każdy z nich jest odpowiedzialny za realizację konkretnej funkcjonalności.
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Rysunek 4.1: Moduły biblioteki DDBC

Warstwa interfejsu (fasada)

Warstwa interfejsu udostępnia API (ang. Application Programming Interface),
za pomocą którego możliwe jest korzystanie z biblioteki DDBC. Wszystkie żądania
są bezpośrednio przekazywane modułowi koordynatora. Fasada jest zatem cienką
warstwą pełniącą rolę punktu komunikacji z innymi, zewnętrznymi systemami. Nie
odpowiada za logikę działania DDBC i nie umożliwia kontroli procesu buforowania
wyników zapytań SQL. Udostępniany interfejs jest typowy dla standardowych,
niebuforujących bibliotek dostępu do zasobów bazy danych.

Parser zapytań SQL

Obecność tego modułu jest niezbędna w celu realizacji automatycznego unie-
ważniania buforowanych wyników zapytań. Jego funkcjonalność polega na parso-
waniu i analizie zapytań SQL. Moduł rozpoznaje typ poszczególnych zapytań oraz
odnajduje nazwy tabel, których dotyczą. Parser wskazuje jeden z pięciu typów:
— zapytanie SELECT;
— zapytanie INSERT;
— zapytanie DELETE;
— zapytanie UPDATE;
— niewspierany rodzaj zapytania.

Zapytanie typu SELECT jest żądaniem odczytu danych z bazy. Wyniki tych zapy-
tań są buforowane przez bibliotekę DDBC. Zapytania INSERT, DELETE oraz UPDATE
to zapytania modyfikujące. Na ich podstawie przeprowadzane jest unieważnianie
wyników zapytań SELECT. Inne polecenia są przydzielane do klasy niewspieranych
i bezpośrednio przekazywane do bazy danych. Przykładem takiego polecenia jest
CREATE lub DROP.

Kluczowe dla realizacji unieważniania buforowanych wyników zapytań są nazwy
tabel, jakie pojawiają się w zapytaniach SQL. Są one wykorzystywane w każdym try-
bie unieważniania, także w tym wykorzystującym wartości TTL (jest on omówiony
w dalszej części pracy). Istotne jest zatem poprawne wykrywanie tabel w parsowa-
nych zapytaniach. Niestety, ze względu na złożoną gramatykę języka SQL nie jest
to łatwe. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że bazy danych różnych producentów
używają własnych dialektów SQL.

Przykładowym zadaniem parsera SQL jest analiza następującego zapytania:

1 select *
2 from person
3 natural join profession
4 natural join membership
5 natural join team
6 where team_uid in
7 ( select team_uid from supported_teams )
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Dla powyższego zapytania parser powinien zwrócić typ SELECT oraz nazwy tabel:
— person;
— profession;
— membership;
— team;
— supported_teams.
Należy zauważyć, że tabela supported_teams występuje w podzapytaniu. Podza-
pytania muszą być uwzględnione w zapytaniach typu SELECT. Nie mogą być jednak
uwzględniane w zapytaniach modyfikujących, takich jak np.:

1 delete from team
2 where team_uid not in
3 ( select team_uid
4 from supported_teams )

Typ powyższego zapytania to DELETE, z kolei jedyną modyfikowaną tabelą jest ta-
bela team. Z tego względu tabela supported_teams nie może zostać uwzględniona
w wyniku zwróconym przez moduł parsera SQL.

Koszt parsowania i analizy zapytań SQL jest stosunkowo wysoki. Ponieważ
jednym z podstawowych założeń biblioteki DDBC jest powtarzalność zapytań SQL,
moduł parsera zapisuje efekty swojej pracy we własnej pamięci podręcznej. Dzięki
temu konkretne zapytanie jest przetwarzane tylko jeden raz. Jeśli się powtarza,
moduł wykorzystuje zapamiętany rezultat poprzedniej analizy. Zawartość pamięci
podręcznej parsera jest prywatna dla danej sesji z bazą danych i jest czyszczona
w wyniku jej zakończenia.

Brama dostępu do bazy danych

Ten moduł jest odpowiedzialny za komunikację z bazą danych. Udostępnia
interfejs, z którego w łatwy sposób może korzystać koordynator. Oprócz typowej
funkcjonalności, która umożliwia wysyłanie żądań do bazy danych oraz odbieranie
ich rezultatów, brama dostępu do bazy danych umożliwia również uzupełnianie
zapytań SQL za pomocą przekazanych parametrów. Rozważmy zapytanie:

1 select *
2 from person
3 where person_uid=?

Po przekazaniu bramie danych powyższego zapytania oraz parametru 123 zwróci
ona wynik:

1 select *
2 from person
3 where person_uid=123

Powyższa funkcjonalność jest niezbędna w celu wykorzystania tego typu zapy-
tań jako klucza w systemie pamięci klucz-wartość. Polega na zamianie dwuwy-
miarowego klucza składającego się z zapytania SQL oraz odpowiadających mu pa-
rametrów na jednowymiarowy, będący kompletnym zapytaniem SQL, które może
być wykorzystane przez system pamięci podręcznej. Funkcjonalność ta jest imple-
mentowana przez bramę dostępu do bazy danych, ponieważ bazy danych różnych
producentów w różny sposób obsługują parametry w zapytaniach SQL.
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Zarządca pamięci podręcznej

Moduł zarządcy pamięci podręcznej pełni analogiczną funkcję jak brama do-
stępu do bazy danych. Udostępnia interfejs zapewniający funkcjonalność CRUD
dla wyników zapytań przechowywanych w pamięci podręcznej. Wyniki zapytań są
wymiatane zgodnie z algorytmem LRU. W buforze przechowuje się również aktu-
alne numery wersji tabel schematu bazy danych. (Ich rola omówiona jest w opisie
trybów unieważniania wyników zapytań). Zarządca pamięci podręcznej umożliwia
inicjację, odczyt oraz atomowe zwiększanie tych numerów.

Jak już wspomniano, pamięć wykorzystywana przez bibliotekę DDBC jest typu
klucz-wartość. Naturalnym kluczem wyników zapytań do bazy danych są oczy-
wiście same zapytania SQL. Używanie zapytań SQL jako kluczy ma jednak swoje
wady:
— Niektóre zapytania mogą być długie, co wprost przekłada się na wydajność do-

stępu do odpowiadających im wyników przechowywanych w systemach Memca-
ched lub Redis. Co więcej, w przypadku Mamcached zabronione jest stosowanie
kluczy, których długość przekracza 250 znaków.

— Semantycznie takie samo zapytanie SQL może być zapisane na kilka różnych
sposobów. Język SQL ignoruje wielkość znaków (jest ang. case insensitive).
Umożliwia również opcjonalne stosowanie znaków cudzysłowu (np. dla nazw ta-
bel) i dopuszcza występowanie nadmiarowych, białych znaków. Te właściwości
muszą być brane pod uwagę podczas porównywania kluczy. Dla przykładu,
poniższe zapytania są równoważne:

1 select *
2 from person
3 where person_name=’Bartosz’;
4

5 select *
6 from "person"
7 where person_name=’Bartosz’;
8

9 SELECT *
10 FROM "PERSON"
11 WHERE person_name=’Bartosz’;

Z powyższych względów zarządca pamięci podręcznej jako klucza wyników zapy-
tań używa skrótu, który jest obliczany za pomocą funkcji mieszającej dla znorma-
lizowanej postaci zapytania. Normalizacja polega na usunięciu nadmiarowych bia-
łych znaków i opcjonalnych znaków cudzysłowu oraz sprowadzenia znaków do ma-
łej wielkości (oczywiście z pominięciem wartości kolumn).

Ponieważ teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której funkcja skrótu zwróci
taką samą wartość dla dwóch różnych zapytań, znormalizowane zapytania SQL
są przechowywane w pamięci podręcznej razem z odpowiadającymi im wynikami.
Umożliwia to sprawdzenie, czy z bufora odczytano wynik żądanego zapytania.

Topologia buforów, z których korzysta moduł zarządcy pamięci podręcznej, za-
leży od konfiguracji biblioteki DDBC i jest przezroczysta dla innych modułów. Do-
stępne opcje omawia pkt. 4.1.3.
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Koordynator

Koordynator jest odpowiedzialny za wykorzystanie pozostałych modułów w celu
realizacji pełnej funkcjonalności biblioteki DDBC. Jest zatem głównym komponen-
tem stworzonego narzędzia. Odpowiada za przebieg procesu buforowania wyników
zapytań SQL, uzyskiwanie ich z pamięci podręcznej oraz automatyczne unieważ-
nianie.

Każda akcja koordynatora jest inicjowana żądaniem przekazanym przez war-
stwę interfejsu (fasadę). Następnie koordynator przekazuje modułowi parsera od-
powiadające żądaniu zapytanie SQL. W ten sposób koordynator uzyskuje informa-
cje o typie zapytania oraz zawartych w nim tabelach schematu bazy danych. Dalsze
kroki, jakie są podejmowane przez moduł koordynatora zależą od wskazanego przez
parser typu zapytania SQL oraz używanego trybu unieważniania wyników zapytań
SELECT. Ich przebieg został opisany w kolejnym punkcie.

4.1.2. Tryby unieważniania buforowanych wyników zapytań

Biblioteka DDBC implementuje trzy tryby unieważniania wyników zapytań:
— tryb pełny;
— tryb czasowy wykorzystujący wartości TTL;
— tryb mieszany (czasowy z pełnym unieważnianiem przy akceptacji transakcji).
Każdy z powyższych trybów różni się gwarantowanym modelem spójności danych.

Tryb pełnego unieważniania zapewnia ścisłą spójność informacji znajdują-
cych się w pamięci podręcznej z zasobami bazy danych. Polega na stwierdzaniu
ważności wyników zapytań SELECT na podstawie numerów wersji odpowiadających
im tabel. Stąd wraz z wynikiem danego zapytania w pamięci podręcznej przecho-
wywane są również numery wersji tabel, dla których jest ono ważne. W buforze
oddzielnie utrzymywane są także aktualne numery wersji tabel, które są stosownie
zwiększane podczas obsługi zapytań modyfikujących zasoby bazy danych. Zapyta-
nia te są zawsze przekazywane bezpośrednio do bazy danych (ang. write-through),
a następnie wykonywane jest zwiększenie aktualnych numerów wersji tych tabel,
które uległy zmianie.

Warunkiem poprawnego działania tego trybu jest przeprowadzanie wszystkich
operacji modyfikujących bazę danych za pośrednictwem biblioteki DDBC. Jeżeli
spełnienie tego wymagania nie jest możliwe, tryb pełnego unieważniania umożliwia
opcjonalną definicję wartości TTL dla wyników zapytań. Po upływie czasu odpowia-
dającego przypisanej wartości TTL, wynik danego zapytania jest usuwany z pamięci
podręcznej.

Zapytania SELECT w trybie pełnego unieważniania są obsługiwane następująco:
1. Koordynator otrzymuje żądanie od warstwy interfejsu.
2. Jeżeli wraz z zapytaniem SQL przekazano odpowiadające mu parametry, koor-

dynator zleca bramie dostępu do bazy danych uzupełnienie nimi zapytania.
3. Koordynator przekazuje zapytanie do parsera SQL w celu analizy.
4. Koordynator próbuje pobrać wynik danego zapytania za pośrednictwem za-

rządcy pamięci podręcznej. Jeżeli zarządca pamięci podręcznej nie posiada żą-
danego wyniku, wykonywanie algorytmu jest kontynuowane od pkt. 7.

5. Koordynator pobiera — za pośrednictwem zarządcy pamięci podręcznej — aktu-
alne numery wersji tych tabel, których dotyczy dane zapytanie.
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6. Koordynator porównuje aktualne numery wersji tabel z numerami wersji tabel,
które zostały zbuforowane wraz z wynikiem zapytania. Jeżeli numery są zgodne,
koordynator zwraca wynik zapytania fasadzie i kończy obsługę żądania.

7. Koordynator sprawdza, czy aktualne numery wersji tabel, których dotyczy dane
zapytanie zostały zainicjowane w pamięci podręcznej. Jeśli nie, nakazuje ich
inicjację zarządcy pamięci podręcznej.

8. Koordynator pobiera — za pośrednictwem zarządcy pamięci podręcznej — aktu-
alne numery wersji tych tabel, których dotyczy dane zapytanie.

9. Koordynator pobiera wynik zapytania za pośrednictwem modułu bramy dostępu
do bazy danych.

10. Koordynator zleca zarządcy pamięci podręcznej zbuforowanie wyniku zapyta-
nia wraz z pobranymi wcześniej, aktualnymi numerami wersji tabel. Następnie
zwraca wynik zapytania warstwie interfejsu. Jeżeli dla tabel zostały zdefinio-
wane wartości TTL, to zarządca pamięci podręcznej jest odpowiedzialny za obli-
czenie i przestrzeganie wartości TTL zbuforowanego zapytania. Sposób definio-
wania i obliczania TTL jest omówiony wraz z trybem unieważniania czasowego.

Obsługa zapytania, które modyfikuje zasoby bazy danych polega na przekazaniu
żądania do serwera bazy danych, a następnie zleceniu modułowi zarządcy pamięci
podręcznej zwiększenia aktualnych numerów wersji tych tabel, na które ma wpływ
dane zapytanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obsługiwane zapytanie modyfi-
kujące jest częścią jawnej transakcji (tj. pojawiło się pomiędzy poleceniami BEGIN
oraz COMMIT). Wtedy koordynator zapamiętuje nazwy modyfikowanych tabel, a nu-
mery ich wersji są zwiększane dopiero przy akceptacji transakcji. Należy zaznaczyć,
że podczas transakcji wszystkie zapytania (także i te typu SELECT) są przekazywane
bezpośrednio do bazy danych.

Tryb pełnego unieważniania działa na poziomie tabel, przez co jest dość grubo-
ziarnisty i niepotrzebnie unieważnia sporą liczbę wyników. Z tego względu opłaca
się go stosować dla systemów, które częściej odczytują dane niż je modyfikują.
Częsta modyfikacja może skutecznie zmniejszać liczbę trafień pamięci podręcznej,
co przyczynia się do spadku wydajności buforowania. Zaletą unieważniania na po-
ziomie tabel jest jednak stosunkowo mały koszt analizy zapytań SQL i niewielka
ilość metadanych przechowywanych w pamięci podręcznej. Obie te cechy mają
pozytywny wpływ na ogólną wydajność biblioteki DDBC.

Tryb unieważniania czasowego polega na unieważnianiu wyników zapytań
SELECT na podstawie przypisanej im wartości TTL. Wartość ta jest wyznaczana
na podstawie konfiguracji, w której administrator określa:
— domyślną wartość TTL tabel;
— wartości TTL tych tabel, których czas ważności nie jest równy domyślnemu.
Wyznaczenie wartości TTL dla danego zapytania polega na wybraniu minimalnej
wartości TTL spośród tych, które odpowiadają zależnym mu tabelom.

Zapytania SELECT w omawianym trybie są obsługiwane następująco:
1. Koordynator otrzymuje żądanie od warstwy interfejsu.
2. Jeżeli wraz z zapytaniem SQL przekazano odpowiadające mu parametry, koor-

dynator zleca bramie dostępu do bazy danych uzupełnienie nimi zapytania.
3. Koordynator przekazuje zapytanie do parsera SQL w celu analizy.
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4. Koordynator próbuje pobrać wynik danego zapytania za pośrednictwem za-
rządcy pamięci podręcznej. Jeżeli zarządca pamięci podręcznej nie posiada żą-
danego wyniku, wykonywanie algorytmu jest kontynuowane od pkt. 6.

5. Koordynator odczytuje lokalne czasy modyfikacji tych tabel, od których zależy
obsługiwane zapytanie. Jeżeli suma największego z tych czasów oraz wartości
TTL zapytania jest większa niż czas aktualny, wykonywanie algorytmu jest
kontynuowane od pkt. 6. W przeciwnym wypadku koordynator zwraca wynik
zapytania fasadzie i kończy obsługę żądania. Realizacja niniejszego punktu
gwarantuje spójność typu czytaj-swój-zapis (ang. read-your-write).

6. Koordynator pobiera wynik zapytania za pośrednictwem bramy dostępu do bazy
danych.

7. Koordynator zleca zarządcy pamięci podręcznej zbuforowanie wyniku zapytania
i zwraca go warstwie interfejsu. Moduł zarządcy pamięci podręcznej jest odpo-
wiedzialny za obliczenie i przestrzeganie wartości TTL zbuforowanego zapytania.

Obsługa zapytania, które modyfikuje zasoby bazy danych polega na przekazaniu
żądania do serwera bazy danych oraz aktualizacji czasów lokalnej modyfikacji tych
tabel, na które ma wpływ dane zapytanie. Tak samo jak w trybie pełnego unie-
ważniania, podczas transakcji wszystkie zapytania są bezpośrednio przekazywane
do bazy danych.

W przeciwieństwie do trybu unieważniania pełnego, tryb unieważniania czaso-
wego nie wykorzystuje numerów wersji tabel i nie zapisuje w pamięci podręcznej
dodatkowych metadanych. Nie gwarantuje też ścisłej spójności wyników zapytań
z zasobami bazy danych. Mniejsza spójność przekłada się jednak na wysoką wy-
dajność dostępu do danych. Uwidoczniły to wyniki testów wydajnościowych, które
zostały opisane w kolejnym rozdziale pracy.

Tryb mieszany (czasowy z pełnym unieważnianiem przy akceptacji transakcji)
jest połączeniem trybu unieważniania pełnego z trybem unieważniania czasowego.
Obsługa zapytań SELECT jest następująca:
1. Koordynator otrzymuje żądanie od warstwy interfejsu.
2. Jeżeli wraz z zapytaniem SQL przekazano odpowiadające mu parametry, koor-

dynator zleca bramie dostępu do bazy danych uzupełnienie nimi zapytania.
3. Koordynator przekazuje zapytanie do parsera SQL w celu analizy.
4. Koordynator próbuje pobrać wynik danego zapytania za pośrednictwem za-

rządcy pamięci podręcznej. Jeżeli zarządca pamięci podręcznej nie posiada żą-
danego wyniku, wykonywanie algorytmu jest kontynuowane od pkt. 7.

5. Koordynator pobiera — za pośrednictwem zarządcy pamięci podręcznej — aktu-
alne numery wersji tych tabel, których dotyczy dane zapytanie.

6. Koordynator porównuje aktualne numery wersji tabel z numerami wersji tabel,
które zostały zbuforowane wraz z wynikiem zapytania. Jeżeli numery nie są
zgodne, wykonywanie algorytmu jest kontynuowane od pkt. 7. W przeciwnym
wypadku koordynator odczytuje lokalne czasy modyfikacji tych tabel, od których
zależy obsługiwane zapytanie. Jeżeli suma największego z tych czasów oraz
wartości TTL zapytania jest większa niż czas aktualny, wykonywanie algorytmu
jest kontynuowane od pkt. 7. W przeciwnym razie koordynator zwraca wynik
zapytania fasadzie i kończy obsługę żądania.
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7. Koordynator sprawdza, czy aktualne numery wersji tabel, których dotyczy dane
zapytanie zostały zainicjowane w pamięci podręcznej. Jeśli nie, nakazuje ich
inicjację zarządcy pamięci podręcznej.

8. Koordynator pobiera — za pośrednictwem zarządcy pamięci podręcznej — aktu-
alne numery wersji tych tabel, których dotyczy dane zapytanie.

9. Koordynator pobiera wynik zapytania za pośrednictwem modułu bramy dostępu
do bazy danych.

10. Koordynator zleca zarządcy pamięci podręcznej zbuforowanie wyniku zapyta-
nia wraz z pobranymi wcześniej, aktualnymi numerami wersji tabel. Następnie
zwraca wynik zapytania warstwie interfejsu. Moduł zarządcy pamięci podręcznej
jest odpowiedzialny za obliczenie i przestrzeganie wartości TTL zbuforowanego
zapytania.

Obsługa zapytania, które modyfikuje zasoby bazy danych — tak jak w trybie
unieważniania czasowego — polega na przekazaniu żądania do serwera bazy da-
nych oraz aktualizacji czasów lokalnej modyfikacji tych tabel, na które ma wpływ
dane zapytanie. Z kolei obsługa transakcji jest identyczna jak w przypadku trybu
unieważniania pełnego — akceptacja transakcji powoduje zwiększenie numerów
wersji zmodyfikowanych tabel.

4.1.3. Wspierane topologie pamięci podręcznej wyników zapytań

Jak już wspomniano, jednym z podstawowych wymagań podczas projektowa-
nia biblioteki DDBC była możliwość buforowania kooperatywnego. Celem było za-
pewnienie wysokiego współczynnika trafień pamięci podręcznej podczas funkcjo-
nowania wielu identycznych klientów, którzy wysyłają do bazy danych powtarzalne
zapytania SQL. Buforowanie kooperatywne to preferowana przez DDBC topologia
pamięci podręcznej wyników zapytań. Umożliwia wykorzystanie pełnej funkcjonal-
ności biblioteki DDBC, w tym wszystkich dostępnych trybów unieważniania.

Rysunek 4.2: DDBC — buforowanie kooperatywne
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Buforowanie kooperatywne jest realizowane przez moduł zarządcy pamięci pod-
ręcznej. W tym celu implementuje on algorytm Consistent Hashing, dzięki któremu
klienci korzystają z wielu wspólnych instancji buforów, które logicznie stanowią
jedną pamięć podręczną. Ilustruje to rysunek 4.2. Szczególnym przypadkiem tej to-
pologii jest pamięć podręczna, która składa się z jednego wspólnego bufora.

Rysunek 4.3: DDBC — niezależne bufory

Biblioteka DDBC pozwala również stosować topologię wielu niezależnych bufo-
rów. Rozwiązanie to może być korzystne w sytuacji, w której poszczególni klienci
nie mogą się efektywnie komunikować ze wszystkimi buforami. Wtedy każdy z nich
może posiadać własną, lokalną pamięć podręczną (rys. 4.3). Z oczywistych wzglę-
dów jedynym dostępnym w tej topologii trybem globalnego unieważniania zawarto-
ści buforów jest unieważnianie czasowe.

4.2. Implementacja

Bibliotekę DDBC zaimplementowałem w najnowszym standardzie języka C++
(C++11 [10]). Napisałem ją w sposób obiektowy, z dbałością o jakość oraz efek-
tywność kodu źródłowego. Niniejsza cześć pracy omawia sposób implementacji
DDBC. Punkt 4.2.1 opisuje biblioteki, które wykorzystuje DDBC. Punkt 4.2.2 oma-
wia klasy biblioteki DDBC, z kolei punkt 4.2.3 dotyczy integracji DDBC z biblioteką
SOCI.
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4.2.1. Wykorzystywane biblioteki

W implementacji DDBC wykorzystałem następujące biblioteki:
— STL (ang. Standard Template Library);
— Boost [7] (wersja 1.52);
— libmemcached [30] (wersja 1.0.16);
— hiredis [26] (wersja 0.11.0);
— General SQL Parser [20] (wersja 0.1.2);
— libpq [31] (wersja dostarczana z PostgreSQL [41] 9.2.3).

STL to standardowa biblioteka języka C++. DDBC korzysta między innymi z za-
wartych w niej: kolekcji, sprytnych wskaźników, funkcji mieszających, strumieni,
funktorów, łańcuchów znakowych itp.

Boost to wysokiej jakości kolekcja bibliotek, które często stawiane są za wzor-
cowy przykład nowoczesnego programowania. Zawiera wiele udogodnień, z których
niektóre zostały włączone do najnowszej wersji biblioteki STL. DDBC wykorzystuje
np.: algorytmy operujące na łańcuchach znakowych, obsługę formatu XML itp.

libmemcached to dojrzała biblioteka napisana w języku C, która służy do ko-
munikacji z serwerami Memcached. Oferuje szeroką funkcjonalność — oprócz
podstawowych operacji dostępu do zasobów serwerów Memcached implementuje
również algorytm Consistent Hashing oraz potrafi automatycznie podejmować sto-
sowne działania w sytuacji, w której jeden z serwerów ulega awarii.

Biblioteka hiredis umożliwia komunikację z serwerami Redis. Podobnie jak bi-
blioteka libmemcached została napisana w języku C. hiredis oferuje jedynie podsta-
wową funkcjonalność dostępu do zasobów serwerów Redis. Nie zawiera algorytmów
niezbędnych do realizacji buforowania kooperatywnego. Z tego względu algorytm
Consistent Hashing został zaimplementowany w DDBC.

General SQL Parser to biblioteka służąca do parsowania zapytań SQL. Im-
plementuje pełną gramatykę standardu SQL oraz wspiera różne dialekty tego ję-
zyka. Jest biblioteką komercyjną, jednak producent udostępnia 90-dniową wersję
próbną. General SQL Parser został wykorzystany w DDBC obok autorskiego par-
sera, który implementuje podzbiór gramatyki SQL.

Biblioteka libpq zapewnia dostęp do bazy danych PostgreSQL. Napisana w ję-
zyku C, wydajna, aczkolwiek mało wygodna w użyciu. Umożliwia wysyłanie za-
pytań do serwera bazy danych oraz odbiór ich wyników. Jest oficjalną biblioteką
dostarczaną wraz z PostgreSQL.

4.2.2. Klasy biblioteki DDBC

Struktura klas biblioteki DDBC odpowiada przyjętej architekturze opisanej
w punkcie 4.1. Diagram klas został przedstawiony na rysunku 4.4. Niniejszy
punkt omawia jedynie ogólną strukturę klas DDBC. Dokładny opis każdej z klas
i ich metod został udokumentowany w kodzie źródłowym.

Klasą udostępniającą interfejs biblioteki jest Ddbconnection (rys. 4.5). Imple-
mentuje ona funkcjonalność modułu fasady. Interfejs Ddbconnection nie został
zaprojektowany pod kątem wygody użycia. Celem była możliwość łatwego opako-
wania biblioteki DDBC w taki sposób, by umożliwić jej integrację z już istniejącymi
bibliotekami dostępu do zasobów bazy danych, takimi jak SOCI.

Klasa Ddbconnection implementuje interfejs IConnection, który jest również
realizowany przez abstrakcyjną klasę Connection. Instancja klasy Connection
jest zawierana przez Ddbconnection w celu delegacji do niej wywołań wszystkich
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Rysunek 4.4: Diagram klas biblioteki DDBC
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Rysunek 4.5: Interfejs klasy Ddbconnection

metod. Klasa Connection umożliwia dostęp do zasobów bazy danych. Dziedziczą
z niej klasy: PostgresqlConnection oraz CachingConnection.

Klasa PostgresqlConnection odpowiada modułowi bramy dostępu do bazy da-
nych. Implementuje funkcjonalność komunikacji z serwerem bazy danych Postgre-
SQL. Wykorzystuje bibliotekę libpq. Warto zauważyć, że istnieje możliwość łatwego
rozszerzenia biblioteki DDBC o wsparcie dla innych baz danych. Wystarczy zaim-
plementować odpowiednią klasę dziedziczącą z Connection.

Klasa CachingConnection implementuje funkcjonalność modułu koordyna-
tora. W tym celu korzysta z pozostałych modułów — agreguje obiekty klas: Cache,
SqlParser oraz Connection. Klasa Cache realizuje funkcjonalność modułu za-
rządcy pamięci podręcznej, klasa SqlParser odpowiada modułowi parsera SQL,
natomiast klasa Connection to brama dostępu do bazy danych.

Biblioteka DDBC dostarcza implementację klasy Cache dla systemów pa-
mięci Memcached (klasa MemcachedCache) oraz Redis (klasa RedisCache). Klasa
MemcachedCache wykorzystuje bibliotekę libmemcached, która implementuje al-
gorytm Consistent Hashing umożliwiający realizację buforowania kooperatywnego.
Klasa RedisCache używa natomiast biblioteki hiredis. Ponieważ ta biblioteka nie
implementuje algorytmu Consistent Hashing, klasa RedisCache zawiera obiekt
klasy ConsistentHashRing, który jest autorską implementacją tego algorytmu.
Klasa LocalCache jest prostą implementacją pamięci podręcznej, która została
zrealizowana w oparciu o nieuporządkowany słownik z biblioteki STL.

Z abstrakcyjnej klasy SqlParser dziedziczą: GSqlParser i SimpleSqlParser.
Klasa GSqlParser wykorzystuje komercyjną bibliotekę General SQL Parser, która
implementuje pełną gramatykę języka SQL. Klasa SimpleSqlParser jest autor-
ską implementacją parsera SQL, która jedynie wspiera podzbiór gramatyki SQL.
Została zaimplementowana przy wykorzystaniu biblioteki Boost Spirit [9].

Pozostałe klasy przedstawione na diagramie pełnią funkcje pomocnicze. Klasa
ResultSet reprezentuje odpowiedź bazy danych na zadane zapytanie. Obiekt
tej klasy jest tworzony przez instancję klasy ResultSetBuilder. Obiekt klasy
ResultSet jest agregowany przez klasę QueryData, która zawiera również wysłane
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do bazy danych zapytanie SQL oraz obiekt klasy TableVersionSet, który przecho-
wuje numery wersji tabel bazy danych, na podstawie których stwierdza się waż-
ność wyniku danego zapytania. Klasa Serializer służy do serializacji i deseria-
lizacji obiektów QueryData, co umożliwia przechowywanie ich w pamięciach typu
klucz-wartość. Klasa ParseResult zawiera rezultat parsowania zapytania SQL.
Klasa FileConfig, dziedzicząca z abstrakcyjnej klasy Config, umożliwia dostęp
do konfiguracji przechowywanej w pliku XML.

Istotną rolę spełnia klasa Factory, która na podstawie zawartości pliku kon-
figuracyjnego XML wstrzykuje zależności obiektowi klasy CachingConnection.
Oznacza to, że w pliku konfiguracyjnym definiuje się, które z klas dziedziczących
z abstrakcyjnych: Cache, SqlParser oraz Connection będą używane przez obiekt
klasy CachingConnection. W pliku konfiguracyjnym podaje się również:
— dane dostępu do bazy danych:

— adres IP serwera;
— nazwę bazy danych;
— nazwę użytkownika;
— hasło;
— itp.

— dane serwerów Memcached lub Redis:
— adresy IP i porty;
— parametry określające zachowanie biblioteki klienckiej.

— maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (dla klasy LocalCache).

4.2.3. Integracja DDBC z biblioteką SOCI

SOCI to przyjazna w użyciu biblioteka dostępu do zasobów bazy danych dla ję-
zyka C++. Sposób jej użytkowania sprawia wrażenie wbudowywania zapytań SQL
w kod języka C++. SOCI jest kompatybilna z bibliotekami STL i Boost oraz wspiera
odwzorowania obiektowo-relacyjne (ang. object-relational mapping). Poniższy kod
celowo został pozostawiony bez komentarza:

1 int id = 123;
2 string firstname;
3 string lastname;
4

5 sql << "select person_firstname, person_lastname "
6 "from person where person_uid = :id",
7 use(id), into(firstname), into(lastname);

Wersja 3.1.0 biblioteki współpracuje z następującymi bazami danych:
— Oracle [37];
— PostgreSQL;
— MySQL;
— DB2 [27];
— Firebird [19];
— SQLite3 [52].

SOCI jest rozwiązaniem open-source udostępnianym na zasadach licencji Boost
Software License w wersji 1.0 [8]. Możliwe jest zatem wprowadzanie własnych mo-
dyfikacji do kodu źródłowego biblioteki, np. w celu rozszerzenia jej funkcjonalno-
ści. W szczególności struktura kodu źródłowego pozwala w wygodny sposób dodać
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wsparcie dla innych baz danych. Ta cecha została wykorzystana w celu integracji
SOCI z biblioteką DDBC.

Wybór SOCI jako biblioteki do integracji z DDBC nie był przypadkowy. Ce-
lem była możliwość zastosowania DDBC w już istniejącym systemie, który korzysta
z SOCI oraz bazy danych PostgreSQL. Schemat bazy danych systemu oraz znajdu-
jące się w niej informacje zostały również wykorzystane podczas przeprowadzania
testów wydajnościowych biblioteki DDBC. (Wyniki zostały omówione w kolejnym
rozdziale niniejszej pracy).

W kodzie źródłowym biblioteki SOCI został wyodrębniony tzw. back-end, który
jest wykorzystywany do komunikacji z bazą danych. Każdy back-end implementuje
taki sam interfejs. Integracja SOCI z biblioteką DDBC wymagała implementacji
własnej warstwy back-end. Ilustruje to rysunek 4.6. Elementem spajającym dwie
biblioteki jest soci_ddbcpostgresql_backend.

Rysunek 4.6: Schemat integracji biblioteki DDBC z biblioteką SOCI
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4.3. Sposób użycia

Integracja z biblioteką SOCI sprawia, że użycie DDBC w istniejących aplikacjach
napisanych w języku C++ i wykorzystujących SOCI jest trywialne. Wymaga zmiany
jednej linii kodu, która definiuje sposób komunikacji SOCI z bazą danych. Poniższy
fragment kodu pobiera dane osoby z bazy danych PostgreSQL bez pośrednictwa
DDBC:

1 session sql("postgresql", "host=10.10.10.2 dbname=mgr "
2 "user=postgres password=postgres");
3 int id = 123;
4 string firstname, lastname;
5

6 sql << "select person_firstname, person_lastname "
7 "from person where person_uid = :id",
8 use(id), into(firstname), into(lastname);

Z kolei poniższy kod wykorzystuje DDBC:

1 session sql("ddbcpostgresql", "/home/bartull/configuration.xml");
2 int id = 123;
3 string firstname, lastname;
4

5 sql << "select person_firstname, person_lastname "
6 "from person where person_uid = :id",
7 use(id), into(firstname), into(lastname);

Jak widać wykorzystanie DDBC wymagało jedynie zmiany linii nr 1, która
wstrzyknęła pomiędzy aplikację a bazę danych buforującą warstwę pośredniczącą
(rys. 4.7.a). Dalsza ingerencja w kod źródłowy programu nie jest wymagana. Fakt
buforowania wyników zapytań przez bibliotekę DDBC jest przezroczysty dla apli-
kacji, tj. korzysta ona z zasobów bazy danych w dokładnie taki sam sposób, jak
poprzednio. Jej kod źródłowy nie zawiera poleceń specyficznych dla DDBC i jest
w całości zgodny z dokumentacją biblioteki SOCI [49]. Została zmieniona ta sama
linia, która byłaby zmodyfikowana podczas zmiany wykorzystywanego serwera bazy
danych na rozwiązanie innego producenta.

Rysunek 4.7.a: Użycie SOCI z DDBC Rysunek 4.7.b: Standardowe użycie SOCI
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Komentarza wymaga argument "/home/bartull/configuration.xml" prze-
kazany konstruktorowi obiektu klasy session. Jest to ścieżka do pliku konfigura-
cyjnego biblioteki DDBC. Przykładowy plik konfiguracyjny ma postać:

1 <Configuration>
2 <Cache>
3 <Instance>Memcached</Instance>
4 <Servers>
5 <Server>10.10.10.1:11211</Server>
6 <Server>10.10.10.2:11211</Server>
7 <Server>10.10.10.3:11211</Server>
8 <Server>10.10.10.4:11211</Server>
9 </Servers>

10

11 <Arguments>
12 <CONNECT-TIMEOUT>5</CONNECT-TIMEOUT>
13 <TCP-KEEPALIVE />
14 </Arguments>
15

16 <Mode>InvalidateAll</Mode>
17 <Expiration>
18 <Default>240</Default>
19 <Tables>
20 <Person>120</Person>
21 <Profession>360</Profession>
22 </Tables>
23 </Expiration>
24 </Cache>
25

26 <DbConnection>
27 <Instance>PostgreSQL</Instance>
28 <ConnectionString>
29 host=10.10.10.2 dbname=mgr_ap user=postgres password=postgres
30 </ConnectionString>
31 </DbConnection>
32

33 <SqlParser>
34 <Instance>GeneralSQL</Instance>
35 </SqlParser>
36 </Configuration>

W powyższym pliku można wyodrębnić trzy części:
— konfigurację modułu zarządcy pamięci podręcznej (linie 2-24);
— konfigurację modułu bramy dostępu do bazy danych (linie 26-31);
— konfigurację modułu parsera SQL (linie 33-35).

Konfiguracja parsera SQL polega jedynie na wskazaniu wykorzystywanej im-
plementacji modułu. W podanym przykładzie używa się modułu korzystającego
z komercyjnej biblioteki General SQL Parser. Możliwe jest również wykorzystanie
prostej implementacji parsera biblioteki DDBC. Nie wspiera ona jednak pełnej gra-
matyki języka SQL (została bowiem napisana jedynie do celów testowych).

Konfiguracja modułu bramy dostępu do bazy danych wymaga specyfikacji wyko-
rzystywanej implementacji oraz podania danych dostępu do serwera bazy danych
(linia nr 29). Format danych dostępu jest zgodny z dokumentacją wykorzystywanej
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bazy danych. W ramach niniejszej pracy magisterskiej zaimplementowałem jedy-
nie wsparcie dla PostgreSQL. W tym miejscu trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć,
że dodanie wsparcia dla innych baz nie jest bynajmniej zbyt trudne.

Podana przykładowa konfiguracja modułu zarządcy pamięci podręcznej defi-
niuje wykorzystanie czterech serwerów Memcached do realizacji buforowania ko-
operatywnego. Każdy z serwerów nasłuchuje na porcie 11211 i różnych adresach
IP w tej samej sieci lokalnej.

Możliwe jest również wykorzystanie serwerów Redis. Należy wówczas zamienić
linię nr 3 na następującą: <Instance>Redis</Instance>
Istnieje także opcja korzystania z lokalnej pamięci podręcznej implementowanej
bezpośrednio w kodzie biblioteki DDBC. W tym celu linię nr 3 należy zastąpić
następującymi:

1 <Instance>Local</Instance>
2 <Size>512</Size> <!-- rozmiar bufora w MiB --!>

W sekcji <Arguments> można zdefiniować dowolne parametry, które są wspie-
rane przez bibliotekę libmemcached lub hiredis (w zależności od wykorzystywanych
serwerów). Opis dostępnych opcji znajduje się w dokumentacji bibliotek [29]. Przy-
kładowe parametry definiują maksymalny czas nawiązywania połączenia z serwe-
rem Memcached (5 sekund) oraz nakazują bibliotece libmemcached utrzymywanie
sesji TCP.

Sekcja <Mode> określa wykorzystywany tryb unieważniania pamięci podręcznej
wyników zapytań. Możliwe wartości:
— InvalidateAll — tryb unieważniania pełnego;
— Expire — tryb unieważniania czasowego;
— InvalidateTransactions – tryb unieważniania mieszanego.

Sekcja <Expiration> zawiera definicję wartości TTL. Jest ona opcjonalna
dla trybu pełnego unieważniania, ale wymagana dla dwóch pozostałych. Znacznik
<Default> definiuje domyślną wartość TTL. Można ją nadpisać dla konkretnych
tabel w sekcji <Tables>. Zerowa wartość oznacza brak unieważniania.

Plik konfiguracyjny definiuje się dla każdego klienta korzystającego z DDBC.
W przypadku buforowania kooperatywnego każdy z nich powinien mieć identyczną
postać. Dla innych topologii pamięci podręcznej wyników zapytań należy wskazać
każdemu klientowi odpowiedni serwer Memcached lub Redis, bądź podjąć decyzję
o wykorzystaniu lokalnego bufora implementowanego przez DDBC. Trzeba jednak
pamiętać, że tryby unieważniania będą funkcjonowały jedynie w obrębie wskaza-
nych buforów. W przypadku trybu unieważniania czasowego nie stanowi to żad-
nego problemu.

4.4. Podsumowanie

DDBC (ang. Distributed DataBase Cache) to stworzona w ramach niniejszej
pracy magisterskiej autorska biblioteka komunikacji z bazą danych, której celem
jest zwiększenie wydajności dostępu do zasobów za pomocą rozproszonego buforo-
wania wyników zapytań SQL. Została napisana w języku C++ i zintegrowana z bi-
blioteką SOCI. Proces tworzenia i testowania odbywał się w systemie operacyjnym
Linux. Buforowanie wyników zapytań przeprowadzane przez bibliotekę DDBC jest
w pełni przezroczyste dla używających jej aplikacji.



4.4. Podsumowanie 57

Biblioteka DDBC implementuje algorytm Consistent Hashing w celu umożliwie-
nia buforowania kooperatywnego. Do przechowywania danych w pamięci podręcz-
nej wykorzystuje serwery Memcached lub Redis. Oferuje trzy tryby unieważniania
wyników zapytań SQL:
— pełny;
— czasowy;
— mieszany (czasowy z pełnym unieważnianiem przy akceptacji transakcji).

Tryb pełnego unieważniania zapewnia ścisłą spójność danych znajdujących się
w pamięci podręcznej z zasobami bazy danych. W tym trybie wyniki zapytań
SQL są unieważniane na poziomie tabel. Oznacza to, że zapytania modyfikujące
bazę danych unieważniają wyniki tych zapytań, które zależą od zmienianych tabel.
Stosowanie tego rozwiązania jest korzystne w przypadku, w którym zasoby bazy
danych są częściej odczytywane niż modyfikowane oraz wymagana jest przy tym
wysoka spójność danych.

Tryb unieważniania czasowego polega na unieważnianiu wyników zapytań SQL
na podstawie przypisanych im wartości TTL. Biblioteka DDBC gwarantuje za-
chowanie spójności czytaj-swój-zapis. Obniżenie modelu spójności przekłada się
na większą liczbę trafień pamięci podręcznej, co w konsekwencji skutkuje zwięk-
szeniem wydajności dostępu do danych.

Tryb unieważniania mieszanego jest połączeniem dwóch poprzednich rozwiązań.
Zapytania są unieważniane na podstawie ich wartości TTL. Dopiero jawna akcepta-
cja transakcji (ang. commit) powoduje unieważnienie wyników tych zapytań, które
zależą od zmodyfikowanych w trakcie transakcji tabel.

Oprócz buforowania kooperatywnego DDBC umożliwia również wdrożenie topo-
logii niezależnych buforów. Może być to korzystne w przypadku, w którym klienci
nie mogą się efektywnie komunikować ze wszystkimi buforami. Naturalnie nie jest
wówczas możliwe stosowanie trybu pełnego, globalnego unieważniania. Jedynym
dostępnym wtedy trybem jest unieważnianie czasowe.



5. Testy biblioteki DDBC

Okres testowania jest jednym z najistotniejszych momentów procesu tworze-
nia każdego projektu informatycznego. Pozwala zweryfikować poprawność dzia-
łania powstającego systemu, umożliwia sprawdzenie jego wydajności i zgodności
z przyjętymi założeniami. Dobra organizacja tego etapu zapewnia nie tylko wysoką
skuteczność wykrywania błędów, ale również znacznie usprawnia rozwój oprogra-
mowania.

Bardzo pożytecznym nawykiem jest testowanie oprogramowania współbieżnie
z jego tworzeniem. Takie postępowanie w istotny sposób ułatwia bowiem wykry-
wanie błędów już w fazie implementacji. Pozwala także na wstępną weryfikację
poprawności działania tworzonej funkcjonalności. Z tych względów przy tworze-
niu biblioteki DDBC korzystałem z techniki TDD (ang. Test Driven Development).
Polegało to na tworzeniu testów jednostkowych (ang. unit tests) zaraz po zakoń-
czonym etapie określania interfejsów klas, jeszcze przed ich właściwą implementa-
cją. Ta technika bardzo dobrze sprawdziła się przy realizacji DDBC, ponieważ już
na wczesnym etapie projektu w kodzie źródłowym biblioteki zostały wyodrębnione
klasy abstrakcyjne odpowiadające poszczególnym modułom. Udostępniany przez
nie interfejs stanowił podstawę do stworzenia odpowiednich testów. Dalsze prace
polegały na implementacji poszczególnych klas dziedziczących z zapewnionych abs-
trakcji, których poprawność — dzięki obecności testów — mogła być na bieżąco
weryfikowana.

Oprócz testów jednostkowych przeprowadziłem również testy integracyjne. Ich
celem było sprawdzenie poprawności współpracy zaimplementowanych modułów.
Po ukończeniu implementacji DDBC oraz zintegrowaniu jej z biblioteką SOCI prze-
prowadziłem systemowe testy funkcjonalne. Do ich realizacji wykorzystałem już
istniejący, autorski system sportowy. Było to możliwe, ponieważ system ten do ko-
munikacji z bazą danych wykorzystuje bibliotekę SOCI. W pierwszym kroku spraw-
dziłem, czy po zastosowaniu DDBC testy warstwy DAO wykorzystywanego systemu
wciąż kończą się powodzeniem. Następnie uruchomiłem system oraz zweryfikowa-
łem poprawność jego działania w sposób eksperymentalny.

Naturalnie na wszystkich etapach testowania biblioteki DDBC wykrywałem
błędy w jej kodzie źródłowym, co jest nieodłącznym elementem przy realizacji każ-
dego, rzeczywistego projektu informatycznego. Przyjęta metodyka testowania po-
zwoliła jednak na minimalizację kosztu naprawy wykrywanych usterek. Po ukoń-
czeniu implementacji oraz eliminacji wszystkich defektów przeprowadziłem testy
wydajnościowe. Wyniki tych testów są kluczowe, bowiem ich analiza pozwala pod-
jąć decyzję o zastosowaniu biblioteki DBBC bądź też o potrzebie poszukiwania
innych rozwiązań. Traktuje o nich niniejszy rozdział. Punkt 5.1 opisuje wyko-
rzystywane środowisko testowe. Punkt 5.2 omawia scenariusze przeprowadzonych
testów wydajnościowych, a także przedstawia i omawia ich wyniki.
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5.1. Środowisko testowe

Testy wydajnościowe biblioteki DDBC przeprowadziłem na czterech platformach
o następującej konfiguracji:
1. Procesor Intel Core i7-3770K, 16GiB RAM.
2. Procesor Intel Core i3-2330M, 6GiB RAM.
3. Procesor Intel Core i5-2450M, 4GiB RAM.
4. Procesor Intel Core2Duo P8400, 4GiB RAM.

Wszystkie maszyny komunikowały się ze sobą za pomocą lokalnej sieci Fast
Ethernet o przepustowości 100 Mb/s. Rolę przełącznika pełniło urządzenie Linksys
WRT54G. Platformy nr 1 oraz nr 4 pracowały pod kontrolną natywnego systemu
operacyjnego Arch Linux z jądrem w wersji 3.7.9. Na maszynach nr 2 oraz nr 3
pracował natywny system operacyjny Windows 7. System Arch Linux urucho-
miłem dzięki wirtualizacji realizowanej przez produkt Oracle VirtualBox w wersji
4.2.12. Wirtualnym maszynom przydzieliłem całą dostępną moc procesora oraz
50% fizycznej pamięci RAM.

Podczas każdego z testów serwer bazy danych pracował na maszynie nr 4. Był
to PostgreSQL w wersji 9.2.3. Dołożyłem starań, by komputer nie był obciążony
żadnymi innymi zadaniami. W tym celu zatrzymałem zbędne procesy, łącznie z ser-
werem X. Na pozostałych maszynach uruchomiłem klientów korzystających z bi-
blioteki DDBC używanej za pośrednictwem SOCI oraz serwery Memcached w wer-
sji 1.4.15. Klienci komunikowali się z serwerami Memcached za pomocą protokołu
bajtowego. Dokładna liczba klientów i serwerów Memcached działających na po-
szczególnych platformach zależała od przeprowadzanego testu.

Podczas wszystkich testów korzystałem ze schematu bazy danych wspomnia-
nego już wcześniej systemu sportowego. Zadaniem tego systemu jest dostarczanie
wyników piłkarskich na żywo. W tym celu przechowuje on między innymi informa-
cje o: terminach meczów, wynikach, statystykach, zdarzeniach na boisku (w tym:
golach, żółtych i czerwonych kartkach, rzutach karnych itp.), drużynach, składach
drużyn, zawodnikach, turniejach, klubach, miastach, stadionach, federacjach pił-
karskich itp. (Poglądowy, logiczny diagram bazy danych został umieszczony w do-
datku A). Podczas przeprowadzania testów baza zawierała dane dotyczące:
— 18155 zdarzeń na boisku;
— 2690 meczów (w tym 2493 rozegranych);
— 4981 zawodników;
— 5429 przynależności klubowych;
— 14 turniejów;
— 14 edycji turniejów;
— 406 faz turniejów;
— 175 miast;
— 23 krajów;
— 186 klubów;
— 202 drużyn;
— 185 stadionów;
— 27 federacji piłkarskich.
W kontekście testów wydajnościowych ważną cechą wykorzystywanego schematu
bazy danych jest możliwość tworzenia zróżnicowanych zapytań — zarówno tych
prostych, jak i tych bardzo złożonych.
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5.2. Testy wydajnościowe

Buforowanie wyników zapytań jest korzystne w sytuacji, w której żądania wysy-
łane do bazy danych są powtarzalne. Powtarzalność zapytań prowadzi do wzrostu
współczynnika trafień pamięci podręcznej. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony,
tj. żądania SQL są unikalne lub powtarzają się w niewielkim stopniu, metoda bu-
forowania wyników zapytań nie przynosi korzyści. W skrajnym przypadku może
nawet zmniejszyć wydajność dostępu do bazy danych.

Ponieważ z całą pewnością można stwierdzić, że buforowanie wyników unikal-
nych, niepowtarzających się zapytań nigdy nie przyniesie korzyści, w ramach te-
stów wydajnościowych wykonałem tylko testy spełniające warunek powtarzalności
żądań. Uzasadnieniem tej decyzji jest również fakt, że bibliotekę DDBC projek-
towałem dla aplikacji internetowych, z których większość cechuje się wysoką po-
wtarzalnością zapytań SQL wysyłanych do bazy danych. Takie aplikacje są zatem
dobrym kandydatem do zastosowania metody buforowania wyników zapytań w celu
zwiększenia wydajności dostępu do danych.

Na potrzeby testów przygotowałem zbiór szablonów zapytań SQL. Podczas wy-
konywania testów były one uzupełniane losowymi, aczkolwiek powtarzalnymi war-
tościami. Dla przykładu, niech będzie zapytanie:

1 select person_firstname, person_lastname,
2 to_char(person_birthday, ’YYYY-MM-DD’) as date
3 from person
4 natural join profession
5 natural join membership
6 natural join team
7 where team_uid >= :lower and team_uid <= :upper
8 order by person_lastname

Wyrażenie count(team) oznacza liczbę rekordów w tabeli team. Podczas testów
wartości lower oraz upper były wylosowanymi wartościami spełniającymi warunki:

upper = lower + 5
5 <= upper <= count(team)

upper (mod 5) = 0

Takie uzupełnianie szablonów pozwoliło w łatwy sposób zwiększyć efektywną liczbę
rodzajów powtarzających się zapytań, przez co przeprowadzane testy dobrze od-
zwierciedlały rzeczywistość.

Przygotowane szablony podzieliłem na dwie grupy:
— prostych zapytań SQL;
— złożonych zapytań SQL.
Grupy te różnią się kosztem obsługi przez bazę danych. Moim celem było spraw-
dzenie, czy koszt wysyłanych żądań SQL ma widoczny wpływ na zysk wynikający
z buforowania ich wyników. Przeprowadziłem również testy, które wykorzystywały
wszystkie przygotowane szablony, tj. szablony należące do obu grup.

Aplikację testującą z oczywistych względów napisałem w języku C++. Testy wy-
konywałem dwukrotnie. Za pierwszym razem dany test uruchamiałem dla klien-
tów nie korzystających z biblioteki DDBC. Za drugim razem wykonywali go klienci
używający biblioteki DDBC. Każdy z przeprowadzonych testów składał się z 200 ty-
sięcy iteracji. W każdej z nich klienci uzupełniali wszystkie, dostępne im szablony
zapytań konkretnymi, losowymi wartościami i tak uzyskane żądania SQL wysyłali
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do bazy danych. Co 1000 iteracji każdy z klientów rejestrował wartości następują-
cych parametrów:
— liczbę zapytań obsłużonych w ciągu minuty;
— czas wykonania;
— współczynnik trafień pamięci podręcznej (rejestrowany tylko podczas używania

DDBC).
Wartość każdego z powyższych parametrów dotyczy wyłącznie danego pomiaru
(danego tysiąca iteracji). Oznacza to, że po pobraniu: liczby zapytań obsłużonych
w ciągu minuty, czasu wykonania oraz współczynnika trafień pamięci podręcznej,
liczby te były zerowane i rozpoczynano nowy pomiar dla następnego tysiąca iteracji.

Podczas wykonywania testów monitorowałem też stopień obciążenia serwera
bazy danych. Ponadto każdy z klientów mierzył również:
— całkowity czas wykonania testu;
— średni współczynnik trafień pamięci podręcznej;
— średnią liczbę zapytań obsłużonych w ciągu minuty.
Wyniki wszystkich testów zostały przedstawione w formie wykresów.

Oprócz klientów, którzy wysyłali zapytania SELECT funkcjonował również klient
modyfikujący zasoby bazy danych. W zależności od rodzaju i etapu testu modyfiko-
wał on bazę: co 15 sekund, co 1 sekundę lub co 0.25 sekundy. Za każdym razem
losowo zmieniał jedną z tabel schematu bazy danych. Dla każdej przeprowadza-
nej modyfikacji istniało 5% prawdopodobieństwa, że zostanie ona przeprowadzana
w ramach jawnej transakcji (tj. będzie wykonana pomiędzy BEGIN oraz COMMIT).

Celem przeprowadzonych testów wydajnościowych było sprawdzenie potencjału
stworzonej przeze mnie biblioteki. Z tego też względu podczas testów zdecydowałem
się nie uwzględniać procesu wymiatania danych z pamięci podręcznej. Na taką de-
cyzję wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze, chciałem przetestować bibliotekę
w optymalnych warunkach. Po drugie, koszt przydzielenia buforom takiej ilości
pamięci RAM, by proces wymiatania nie był aktywowany lub był uruchamiany spo-
radycznie jest niewielki, zwłaszcza podczas stosowania buforowania kooperatyw-
nego. Po trzecie, algorytm wymiatania jest realizowany przez serwery Memcached
lub Redis — są one wykorzystywane przez bibliotekę DDBC, ale nie są częścią jej
implementacji. Po czwarte, wcześniejsze przeprowadzenie kilku roboczych testów
uwzględniających proces wymiatania dało oczekiwany rezultat — spadek współ-
czynnika trafień pamięci podręcznej. I po piąte, klienci wykorzystywani podczas
testowania wysyłają zapytania SQL w sposób losowy, natomiast miarodajny po-
miar wpływu algorytmu wymiatania LRU na efektywność buforowania powinien
uwzględniać charakter konkretnego, docelowego serwisu internetowego.

Poszczególne testy zostały omówione oddzielnie. Punkt 5.2.1 zawiera i opisuje
wyniki testów, w których jeden klient wysyła do bazy danych powtarzające się
zapytania SQL. Punkt 5.2.2 dotyczy natomiast testów, w których wielu klientów
wysyła do bazy danych powtarzające się zapytania SQL.
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5.2.1. Test nr 1: powtarzające się zapytania SQL, jeden klient

Głównym celem biblioteki DDBC jest zwiększanie wydajności dostępu do zaso-
bów w przypadku, w którym z bazy danych korzysta wielu takich samych klientów
(np. uzyskanych w wyniku replikacji instancji serwera aplikacji, pkt. 2.5). Sce-
nariusz pierwszego, przeprowadzonego testu zakładał jednak wykorzystanie tylko
jednego klienta wysyłającego żądania do bazy danych. Schemat środowiska te-
stowego przedstawia rysunek 5.1. Klient został uruchomiony na maszynie nr 1,
na której pracował również serwer pamięci podręcznej Memcached. Rozmiar pa-
mięci RAM przydzielonej serwerowi Memcached był na tyle duży (512MiB), że nie
było wymagane przeprowadzanie procesu wymiatania.

Rysunek 5.1: Schemat środowiska testowego

Uzasadnieniem przeprowadzenia takiego testu była potrzeba sprawdzenia po-
tencjału biblioteki DDBC. Jeżeli dostęp do zasobów bazy danych przez jednego
klienta używającego biblioteki DDBC byłby mniej wydajny niż dostęp bezpośredni
(tj. bez wykorzystania DDBC), oznaczałoby to, że podczas realizacji biblioteki przy-
jąłem złe założenia lub zaimplementowałem ją niezbyt efektywnie. Obawy okazały
się uzasadnione — pierwsza wersja biblioteki była dużo mniej wydajna niż dostęp
bezpośredni, z pominięciem DDBC. Wąskim gardłem okazała się implementacja
klasy odpowiedzialnej za serializację wyników zapytań. Początkowo formatem za-
pisu był JSON (ang. JavaScript Object Notation). Jego niska wydajność była spo-
wodowana tym, że zakłada on dowolną kolejność występujących w nim elementów.
Po zaimplementowaniu własnego formatu serializacji, w którym kolejność elemen-
tów jest ściśle określona, wydajność biblioteki DDBC znacząco wzrosła.

Test wykorzystywał wszystkie przygotowane grupy szablonów zapytań SQL (pro-
ste, złożone oraz zróżnicowane — będące połączeniem dwóch poprzednich). Pierw-
sze wykonanie testu nie używało klienta modyfikującego zasoby bazy danych. Prze-
prowadziłem je dla wszystkich grup zapytań SQL. Kolejne powtórzenia zakładały
modyfikację zasobów i korzystały wyłącznie z grupy zapytań zróżnicowanych. Jak
już wcześniej wspomniałem, w zależności od numeru testu losową tabelę bazy da-
nych zmieniano co:
— 15 sekund;
— 1 sekundę;
— 0.25 sekundy.
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Test wykonałem dla wszystkich dostępnych w DDBC trybów unieważniania pamięci
podręcznej:
— unieważniania pełnego (oznaczane jako InvalidateAll);
— unieważniania czasowego (oznaczane jako Expire);
— unieważniania czasowego z pełnym unieważnianiem przy akceptacji transakcji

(oznaczane jako InvalidateTransactions).
Ostatni tryb testowano tylko podczas modyfikacji tabel co 0.25 sekundy.

Wyniki testu bez modyfikacji danych, proste zapytania SQL

Celem przeprowadzenia testu bez modyfikacji danych było uzyskanie odpowie-
dzi na pytanie o zysk wynikający z buforowania wyników zapytań do bazy danych
w najbardziej sprzyjającym przypadku — takim, kiedy wyniki zapytań nigdy nie
są unieważniane. Test powtórzyłem dla trzech rodzajów zapytań SQL: prostych,
złożonych oraz zróżnicowanych. Niniejszy punkt omawia rezultaty uzyskane w te-
ście buforowania wyników prostych zapytań SQL. Dwa kolejne dotyczą zapytań
złożonych oraz zróżnicowanych.

Rysunek 5.2.a Rysunek 5.2.b

Jak widać na wykresach z rysunków 5.2.a oraz 5.2.b, współczynnik trafień pa-
mięci podręcznej wzrastał wraz z czasem trwania testu i ostatecznie osiągnął war-
tość ok. 95% dla każdego z testowanych trybów unieważniania wyników zapytań.
Nie osiągnięcie wartości 100% jest konsekwencją losowego uzupełniania szablonów
zapytań SQL.

Wzrost współczynnika trafień bezpośrednio przekładał się na wydajność uzy-
skiwania wyników zapytań, co potwierdzają wykresy na rysunkach 5.2.c oraz
5.2.d. Dla każdego testowanego trybu unieważniania wyników zapytań odnotowa-
łem maksymalnie ponad dwukrotny zysk wydajnościowy: ponad dwukrotnie wzro-
sła liczba zapytań obsłużonych w ciągu minuty (rys. 5.2.c) oraz ponad dwukrotnie
zmalał czas wykonania 1000 iteracji (rys. 5.2.d). Zgodnie z oczekiwaniami tryb
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Rysunek 5.2.c Rysunek 5.2.d

unieważniania czasowego okazał się nieco bardziej wydajny od trybu unieważnia-
nia pełnego. Wynika to stąd, że nie korzysta on z numerów wersji tabel, a zatem
rzadziej odwołuje się do pamięci podręcznej i nie przeprowadza operacji porówny-
wania tychże numerów.

Rysunek 5.2.e

Rysunek 5.2: Wyniki testu bez modyfikacji danych, proste zapytania SQL
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Na rysunku 5.2.e można zaobserwować znaczący spadek obciążenia serwera
bazy danych po zastosowaniu biblioteki DDBC. Jest to skutek dużo mniejszej
liczby żądań docierających do serwera PostgreSQL. Widoczne jest również znaczące
skrócenie czasu wykonywania testów, w którym klient korzysta z biblioteki DDBC.

Wyniki testu bez modyfikacji danych, złożone zapytania SQL

Złożone zapytania SQL bardziej obciążają serwer bazy danych, a ich obsługa
wymaga więcej czasu niż w przypadku zapytań prostych. Wynika stąd, że buforo-
wanie złożonych zapytań SQL powinno przynosić jeszcze większe korzyści, zarówno
w kontekście wydajności uzyskiwania ich wyników, jak i odciążenia bazy danych.

Rysunek 5.3.a Rysunek 5.3.b

Tak jest w istocie, co potwierdzają wyniki testów. Wykresy na rysunkach 5.3.a
oraz 5.3.b wskazują na aż pięciokrotny zysk wydajnościowy dla trybu unieważnia-
nia czasowego oraz czterokrotny dla trybu unieważniania pełnego. Doprowadziło
to do znaczącego skrócenia czasu wykonania testu. Klient nie korzystający z DDBC
pracował aż 6124 sekund, natomiast klient korzystający z biblioteki w trybie unie-
ważniania czasowego zakończył swoje działania po upływie 1298 sekund. Test
klienta używającego DDBC w trybie unieważniania pełnego trwał 1614 sekund.

Podczas korzystania z każdego z trybów unieważniania odnotowałem wysoki,
wynoszący ponad 99% średni współczynnik trafień pamięci podręcznej. Ponadto
wartość tego współczynnika stosunkowo szybko osiągnęła 100% (rys.: 5.3.c, 5.3.d).
Wynika to z mniejszego zróżnicowania złożonych zapytań SQL od zapytań prostych.

Podobnie jak poprzednio — w teście korzystającym z prostych zapytań SQL —
zastosowanie DDBC skutkowało znaczącym spadkiem obciążenia serwera bazy da-
nych (rys. 5.3.e). Co więcej, osiągnięcie 100% trafień pamięci podręcznej sprawiło,
że od momentu wypełnienia bufora wynikami wszystkich używanych zapytań SQL,
serwer bazy danych PostgreSQL nie obsługiwał żadnych żądań. Wszystkie wyniki
były pobierane z pamięci podręcznej.
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Rysunek 5.3.c Rysunek 5.3.d

Rysunek 5.3.e

Rysunek 5.3: Wyniki testu bez modyfikacji danych, złożone zapytania SQL

Wyniki testu bez modyfikacji danych, zapytania SQL o różnej złożoności

W kolejnych testach korzystałem wyłącznie z zapytań zróżnicowanych, tj. o róż-
nym stopniu złożoności. Zbiór zapytań zróżnicowanych jest sumą zbiorów zapytań
prostych oraz zapytań złożonych. Wyniki niniejszego testu, w którym nie modyfi-
kowano zasobów bazy danych jest punktem odniesienia dla kolejnych, w których
dane zmieniano z coraz większą częstotliwością.
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Rysunek 5.4.a Rysunek 5.4.b

Wykorzystanie zapytań SQL o różnym stopniu złożoności pozwoliło uzyskać
większy wzrost wydajności niż w przypadku wykorzystywania wyłącznie zapytań
prostych, ale mniejszy niż w przypadku stosowania wyłącznie zapytań złożonych
(rys.: 5.4.a, 5.4.b). Odnotowałem również znaczący spadek obciążenia serwera bazy
danych (rys. 5.4.e).

Rysunek 5.4.c Rysunek 5.4.d
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Rysunek 5.4.e

Rysunek 5.4: Wyniki testu bez modyfikacji danych, zapytania SQL o różnej
złożoności

Wyniki testu z modyfikacją danych co 15 sekund

Modyfikacja zasobów bazy danych wprowadza potrzebę unieważniania zbuforo-
wanych wyników zapytań. Przekłada się to wprost na zmniejszenie współczynnika
trafień pamięci podręcznej, co z kolei prowadzi do spadku zysków wydajnościowych
wynikających ze stosowania biblioteki DDBC. Wzrasta również poziom obciążenia
serwera bazy danych.

Niniejszy test sprawdzał zachowanie biblioteki DDBC w przypadku, w którym
modyfikacja bazy danych zachodziła stosunkowo rzadko — co 15 sekund modyfiko-
wana była jej losowa tabela. Test przeprowadziłem dla dwóch trybów unieważnia-
nia: czasowego oraz pełnego. (Wartości TTL poszczególnych tabel wykorzystywane
przez tryb unieważniania czasowego znajdują się w dodatku B).

Jak widać na wykresach z rysunków 5.5.a oraz 5.5.b, potrzeba unieważniania
wyników zapytań wywołała spadek wartości współczynnika trafień pamięci pod-
ręcznej. Był on niższy niż w poprzednim teście, w którym nie modyfikowano zaso-
bów bazy danych (rys. 5.4.c, 5.4.d). W trybie unieważniania czasowego (rys. 5.5.a)
oscylował w okolicy 85%. Z kolei w trybie unieważniania pełnego wahania były
znacznie większe: od około 65% do nawet około 95% (rys. 5.5.b). Nic dziwnego
— w trybie unieważniania czasowego wyniki zapytań są obecne przez stały, okre-
ślony czas, natomiast w trybie unieważniania pełnego ich obecność jest determi-
nowana przez tabele, które są modyfikowane. Interesująca sytuacja miała miejsce
pod koniec testu trybu unieważniania pełnego — zmieniane były te tabele, które
nie unieważniały wyników wysyłanych do bazy danych zapytań SQL. Była to przy-
czyna nagłego wzrostu współczynnika trafień pamięci podręcznej i, konsekwentnie,
nagłego wzrostu liczby zapytań obsłużonych w ciągu minuty (rys. 5.5.c).
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Rysunek 5.5.a Rysunek 5.5.b

Wykresy przedstawione na rysunkach 5.5.c oraz 5.5.d ukazują znaczący przy-
rost wydajności spowodowany zastosowaniem biblioteki DDBC (chociaż zyski są
mniejsze niż te widoczne na wykresach 5.4.a oraz 5.4.b). Jak widać, wyższy i bar-
dziej przewidywalny poziom wydajności oferuje tryb unieważniania czasowego.

Rysunek 5.5.c Rysunek 5.5.d

Nie zapewnia on jednak ścisłej spójności danych. Natomiast tryb unieważniania
pełnego oferuje nieco niższą wydajność, której poziom zależy ponadto od modyfiko-
wanych tabel, ale w zamian gwarantuje ścisłą spójność danych. Dla testowanej
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częstotliwości przeprowadzania zmian tryb unieważniania pełnego wciąż oferuje
duży przyrost wydajności względem dostępu do danych bez użycia DDBC.

Rysunek 5.5.e

Rysunek 5.5: Wyniki testu z modyfikacją danych co 15 sekund

Wartości pokazane na wszystkich wykresach są ze sobą powiązane. Stąd prze-
bieg stopnia obciążenia bazy danych (rys. 5.5.e) cechuje się podobną charaktery-
styką jak przebieg liczby zapytań obsłużonych w ciągu minuty (rys. 5.5.c). Mia-
nowicie, tryb unieważniania czasowego powoduje przewidywalne, regularne odcią-
żenie bazy danych, z kolei tryb unieważnienia pełnego charakteryzuje się dużymi,
nagłymi oscylacjami.

Wyniki testu z modyfikacją danych co 1 sekundę

Zwiększanie częstotliwości modyfikacji zasobów bazy danych prowadzi do po-
trzeby coraz częstszego unieważniania wyników zapytań. To z kolei powoduje co-
raz większy spadek współczynnika trafień pamięci podręcznej oraz mniejsze zyski,
które wynikają ze stosowania biblioteki DDBC. W konsekwencji odpowiednio wy-
soka częstotliwość zmian zawartości tabel bazy danych skutkuje brakiem opłacal-
ności stosowania DDBC, zwłaszcza w trybie pełnego unieważniania.

Jak widać na wykresach z rysunków 5.6.a oraz 5.6.b, w stosunku do wyników
poprzedniego testu odnotowałem kolejny spadek współczynnika trafień pamięci
podręcznej. Szczególnie jest widoczny dla trybu unieważniania pełnego — osiągnął
wartość od 45% do nieco ponad 70%. Wciąż widoczna jest zatem jego duża nieregu-
larność. Ponownie dużą regularnością cechował się tryb unieważniania czasowego,
w którym współczynnik trafień był skupiony wokół poziomu 80%. (Wykorzystane
w tym teście wartości TTL tabel dla trybu unieważniania czasowego znajdują się
w dodatku B).

Wykresy na rysunkach 5.6.c oraz 5.6.d pokazują znaczący spadek wydajno-
ści trybu unieważniania pełnego w stosunku do poprzedniego testu (rys.: 5.5.c,
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Rysunek 5.6.a Rysunek 5.6.b

5.5.d). Należy jednak zauważyć, że w stosunku do wyników klienta nie używają-
cego biblioteki DDBC wydajność była wciąż bardzo wysoka (średnia liczba zapytań
obsłużonych w ciągu minuty była większa o około 2500). Duży spadek wydajności
odnotowałem również w trybie unieważniania czasowego (o około 3500 zapytań
obsłużonych w ciągu minuty w stosunku do wyników poprzedniego testu). Jednak
jego ogólna sprawność wciąż była na bardzo wysokim poziomie.

Rysunek 5.6.c Rysunek 5.6.d
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Rysunek 5.6.e

Rysunek 5.6: Wyniki testu z modyfikacją danych co 1 sekundę

Tak jak w poprzednich testach, klienci używający biblioteki DDBC generowali
mniejsze obciążenie serwera bazy danych od tych, którzy z jej nie korzystali. Jed-
nak poziom spadku obciążenia był tym razem niższy. Na wykresie z rysunku 5.6.e
widać również, że czas wykonania testów przez klienta stosującego DDBC w trybie
unieważniania pełnego zbliżył się do czasu osiąganego przez klienta nie używają-
cego DDBC.

Wyniki testu z modyfikacją danych co 0.25 sekundy

Jak już wspomniałem, bardzo częsta modyfikacja zasobów bazy danych wyklu-
cza sens stosowania trybu pełnego unieważniania. Potwierdzają to wyniki niniej-
szego testu — współczynnik trafień pamięci podręcznej dla trybu pełnego unie-
ważniania wyniósł zaledwie około 40% (rys. 5.7.b). Przełożyło się to na zbliżoną
(a niekiedy nawet niższą) wydajność niż podczas braku stosowania biblioteki DDBC
(rys.: 5.7.c, 5.7.d). Oczywistym jest, że nie odnotowałem też znaczącego odciążenia
serwera bazy danych (rys. 5.7.f).

W takiej sytuacji, przy zastosowaniu metody buforowania wyników zapytań,
należy poświęcić spójność danych w celu uzyskania wysokiej wydajności dostępu
do zasobów. Tryb unieważniania czasowego osiągnął w niniejszym teście wartość
ponad 55% współczynnika trafień pamięci podręcznej (rys. 5.7.a). To wystarczająco
do zapewnienia prawie dwukrotnego wzrostu wydajności (rys.: 5.7.c, 5.7.d) i zna-
czącego odciążenia serwera bazy danych (rys. 5.7.f). Zyski te są jednak uzyskiwane
przy założeniu ciągłej, intensywnej liczby żądań zgłaszanych przez klientów — przy-
pisane wartości TTL tabel są bardzo niewielkie (zamieszczone w dodatku B), przez
co wyniki zapytań są przetrzymywane w buforach przez krótki czas.
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Rysunek 5.7.a Rysunek 5.7.b

Rysunek 5.7.c Rysunek 5.7.d

Kolejnym trybem, który poddałem testom jest tryb unieważniania mieszanego.
Tryb ten cechuje się mocniejszym modelem spójności niż tryb unieważniania cza-
sowego, ale słabszym od trybu unieważniania pełnego. Jego współczynnik trafień
pamięci podręcznej wyniósł nieco ponad 50% (rys. 5.7.e), co pozwoliło mu być bar-
dziej wydajnym od trybu unieważniania pełnego, ale mniej sprawnym od trybu
unieważniania czasowego (rys.: 5.7.c, 5.7.d). Interesujące jest generowane w tym
trybie obciążenie bazy danych, którego wartość okazała się najniższa ze wszystkich
(rys. 5.7.f).
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Rysunek 5.7.e Rysunek 5.7.f

Rysunek 5.7: Wyniki testu z modyfikacją danych co 0.25 sekundy

Podsumowanie wyników testu nr 1

Wyniki testu nr 1 udowadniają, że w aplikacjach wysyłających powtarzalne
zapytania SQL opłaca się stosować bibliotekę DDBC. Osiągane zyski są widoczne
nawet wtedy, gdy z zasobów bazy danych korzysta tylko jeden klient. Dzięki
bibliotece DDBC aplikacje szybciej uzyskują wyniki poszczególnych zapytań SQL,
a serwer bazy danych jest mniej obciążony.

Największy wzrost wydajności jest widoczny w przypadku, w którym większość
zapytań to żądania odczytu danych. Nie trzeba wówczas zbyt często unieważniać
zawartości pamięci podręcznej, co przekłada się wprost na jej wysoki współczynnik
trafień. Analogicznie, wraz ze wzrostem częstotliwości unieważniania wyników za-
pytań SQL spada poziom osiąganych zysków. Zjawisko to jest szczególnie widoczne
w wynikach osiąganych przez tryb unieważniania pełnego. Pozostałe tryby unie-
ważniania (czasowego oraz mieszanego) w każdej sytuacji oferują stosunkowo duży
wzrost wydajności. Kosztem jest jednak spójność danych.

Tabela 5.1 zawiera zestawienie wyników testu nr 1. Wyniki obejmują:
— całkowity czas trwania testu;
— średnią liczbę zapytań obsłużonych w ciągu minuty;
— średni współczynnik trafień pamięci podręcznej;
— współczynnik wydajności α.
Współczynnik wydajności α jest to stosunek średniej liczby zapytań obsłużonych
w ciągu minuty uzyskanej przez danego klienta do średniej liczby zapytań obsłu-
żonych w ciągu minuty uzyskanej przez klienta referencyjnego (nie używającego
DDBC, dla którego α = 1).

Każdy test został oznaczony za pomocą kodu, którego format jest następujący:

rodzaj klienta - rodzaj zapytań - częstość modyfikacji
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Każdej części kodu odpowiada jedna litera. Ostatnia część kodu (częstość modyfi-
kacji) ma znaczenie jedynie dla klientów korzystających z biblioteki DDBC i została
pominięta w pozostałych przypadkach. Znaczenie liter:
— rodzaj klienta:

— N — brak DDBC;
— E — DDBC, tryb unieważniania czasowego;
— I — DDBC, tryb unieważniania pełnego;
— T — DDBC, tryb unieważniania mieszanego;

— rodzaj zapytań:
— P — zapytania proste;
— Z — zapytania złożone;
— M — zapytania zróżnicowane;

— częstość modyfikacji
— B — brak;
— R — co 15 sekund;
— S — co 1 sekundę;
— C — co 0.25 sekundy.

Tablica 5.1: Wyniki testu nr 1

Kod testu Czas trwania [s] Zapytań / min Traf. cache [%] α

N-P 1038 18498 — 1.00
E-P-B 436 44021 91.45 2.38
I-P-B 490 39214 91.45 2.12
N-Z 6124 6511 — 1.00

E-Z-B 1298 30719 99.41 4.72
I-Z-B 1614 24687 99.41 3.79
N-M 3503 8432 — 1.00

E-M-B 869 33991 95.80 4.03
I-M-B 1065 27758 95.81 3.29
E-M-R 1089 27127 85.93 3.22
I-M-R 1539 19178 80.90 2.27
E-M-S 1250 23613 80.16 2.80
I-M-S 2693 10964 53.63 1.30
E-M-C 2076 14227 57.24 1.69
I-M-C 3422 8624 40.64 1.02
T-M-C 2600 11350 53.97 1.35
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5.2.2. Test nr 2: powtarzające się zapytania SQL, wielu klientów

Głównym powodem, dla którego stworzyłem bibliotekę DDBC była potrzeba pod-
niesienia wydajności dostępu do zasobów bazy danych po zreplikowaniu instancji
serwera aplikacji (pkt. 2.5). Z tego względu w niniejszym teście wykorzystałem wielu
identycznych klientów, którzy wysyłali do bazy danych powtarzalne zapytania SQL.
Schemat środowiska testowego przedstawia rysunek 5.8.

Rysunek 5.8: Schemat środowiska testowego

Tak jak poprzednio, serwer bazy danych PostgreSQL uruchomiłem na maszy-
nie nr 4. Na pozostałych platformach funkcjonowali klienci wysyłający zapytania
SQL. Na maszynach nr 2 oraz nr 3 działało jednocześnie dwóch klientów oraz dwa
serwery Memcached. Najbardziej wydajną platformę nr 4 wykorzystałem do uru-
chomienia czterech klientów i czterech serwerów Memcached. Wszystkie serwery
pamięci podręcznej były wykorzystywane w trybie buforowania kooperatywnego.
Każdemu buforowi udostępniono 512MiB pamięci RAM, dzięki czemu proces wy-
miatania z pamięci podręcznej nigdy nie został uruchomiony.

Test wykorzystywał wszystkie przygotowane szablony zapytań SQL. Podobnie
jak w teście nr 1, pierwsze wykonanie testu nie używało klienta modyfikującego
zasoby bazy danych. Kolejne wykonania modyfikowały bazę danych. W zależności
od numeru testu losową tabelę zmieniano co 15 sekund lub co 1 sekundę. Przete-
stowałem wszystkie tryby unieważniania pamięci podręcznej. Tryb unieważniania
mieszanego sprawdziłem tylko podczas modyfikacji tabel co 1 sekundę.

Wyniki testu bez modyfikacji danych

W poprzednich testach serwer Memcached oraz klient wysyłający zapytania SQL
do bazy danych znajdowali się na tej samej maszynie. Bez wątpienia miało to pozy-
tywny wpływ na koszt ich wzajemnej komunikacji. W niniejszym teście wykorzysta-
łem buforowanie kooperatywne, w którym wielu klientów używa wielu wspólnych
serwerów Memcached. Wynika stąd, że tym razem odwołanie klienta do pamięci
podręcznej w wielu przypadkach wymagało komunikacji z inną maszyną. Celem
testu bez modyfikacji danych była weryfikacja maksymalnej efektywności biblioteki
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DDBC pracującej w trybie buforowania kooperatywnego w systemie, którego węzły
mogą się ze sobą sprawnie komunikować.

Rysunek 5.9.a Rysunek 5.9.b

Buforowanie kooperatywne jest korzystne nie tylko dlatego, że umożliwia reali-
zację pełnego unieważniania pamięci podręcznej, z której korzysta wielu klientów.
Przede wszystkim przyczynia się do wzrostu współczynnika trafień pamięci pod-
ręcznej, którego wysoka wartość przekłada się wprost na zyski osiągane w wyniku
buforowania wyników zapytań SQL. Klienci, którzy używają tego samego zbioru
powtarzalnych żądań pomagają sobie wzajemnie, gdyż każdy z nich buforuje dane,
które są potrzebne również pozostałym.

Wykresy na rysunkach 5.9.a oraz 5.9.b potwierdzają powyższą tezę. Dla dwóch
testowanych trybów unieważniania współczynnik trafień szybko osiągnął maksy-
malny możliwy poziom. Należy przy tym zauważyć, że w teście przeprowadzonym
dla jednego klienta wartość tego współczynnika wzrastała znacznie wolniej i nigdy
nie osiągnęła 100% (rys. 5.4.c, 5.4.d).

Zyski wynikające ze stosowania biblioteki DDBC są widoczne na wykresach z ry-
sunków 5.9.c oraz 5.9.d. Wykres 5.9.c przedstawia średnią liczbę zapytań obsłużo-
nych w ciągu minuty. Liczba ta została uśredniona na podstawie wyników wszyst-
kich klientów. Wykres 5.9.d ukazuje średni czas wykonania mierzony dla każdego
tysiąca iteracji wykonywanego testu. Również i ten czas został uśredniony na pod-
stawie wyników wszystkich klientów. Na wykresach widać, że tryb unieważniania
czasowego zapewnił około siedmiokrotny wzrost wydajności, natomiast tryb unie-
ważniania pełnego ponad trzykrotny. Różnica wydajności tych trybów była większa
niż w poprzednim teście (rys.: 5.4.a, 5.4.b). Przyczyną był wyższy koszt komuni-
kacji z pamięcią podręczną, ponieważ tryb pełnego unieważniania oprócz wyników
zapytań przechowuje w niej także numery wersji tabel bazy danych, co skutkuje
potrzebą częstszego odwoływania się do buforów aniżeli w przypadku stosowania
trybu unieważniania czasowego.
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Rysunek 5.9.c Rysunek 5.9.d

Rysunek 5.9.e

Rysunek 5.9: Wyniki testu bez modyfikacji danych

Wykres na rysunku 5.9.e wskazuje na wyraźny spadek obciążenia bazy da-
nych. Bez stosowania biblioteki DDBC, ośmiu klientów wysyłających zapytania
do serwera PostgreSQL powodowało jego pełne obciążenie. W przypadku, w którym
klienci korzystali z biblioteki DDBC poziom użycia bazy danych zmalał, niekiedy
nawet o ponad 50%. Tryb unieważniania czasowego generował początkowo większe
obciążenie serwera PostgreSQL. Było tak ze względu na większe natężenie zapytań,
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których wyniki były jednak efektywnie buforowane i test ukończył się szybciej niż
test trybu unieważniania pełnego.

Na wykresach z rysunków: 5.9.c, 5.9.d oraz 5.9.e, w końcowym etapie testu
widać skoki przedstawianych wartości. Wynikają one z różnej wydajności plat-
form, na których pracowali testowani klienci. Jako pierwsi zakończyli testy klienci
uruchomieni na najszybszej maszynie nr 1. Następni byli klienci działający na plat-
formie nr 3. Jako ostatni testy ukończyli klienci z maszyny nr 2. Nierównomierne
kończenie testów przekładało się na spadek obciążenia sieci, bazy danych i ser-
werów Memcached pod koniec tych badań, co jest widoczne na wspomnianych
wykresach.

Wyniki testu z modyfikacją danych co 15 sekund

Wydajność dostępu do danych podczas stosowania trybu buforowania koopera-
tywnego powinna być mniej wrażliwa na unieważnianie wyników zapytań niż pod-
czas używania klientów korzystających z niezależnych, własnych buforów. Wspólna
dla wielu klientów pamięć podręczna sprzyja wspólnemu, szybkiemu buforowa-
niu wyników zapytań SQL. Zysk buforowania kooperatywnego jest widoczny nawet
na wykresie z rysunku 5.10.a. Pod koniec testu, kiedy część klientów ukończyła
już swoją pracę, współczynnik trafień pamięci podręcznej spadł o około 5%.

Dla trybu unieważniania czasowego, podczas pracy wszystkich klientów, war-
tość współczynnika trafień wynosiła ponad 90%. Zgodnie z oczekiwaniami jest
to więcej niż podczas przeprowadzania takiego samego testu tylko dla jednego
klienta (tam wartość oscylowała wokół 85% a odchylenia były dużo bardziej wy-
raźne, rys. 5.5.a). Dla trybu unieważniania pełnego wartość współczynnika trafień
wahała się w granicach 80-90% (rys. 5.10.b). Ponownie jest to więcej niż poprzednio
(rys. 5.5.b). (Wartości TTL tabel wykorzystywane przez tryb unieważniania czaso-
wego w niniejszym teście znajdują się w dodatku B).

Rysunek 5.10.a Rysunek 5.10.b
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Rysunek 5.10.c Rysunek 5.10.d

Rysunek 5.10.e

Rysunek 5.10: Wyniki testu z modyfikacją danych co 15 sekund

W porównaniu do wyników testu bez modyfikacji danych, wydajność dostępu
do zasobów nieco spadła, jednak dla obu trybów unieważniania wciąż była na bar-
dzo wysokim poziomie (rys.: 5.10.c, 5.10.d). Duża intensywność zapytań w połącze-
niu z kooperatywnym buforowaniem spowodowała, że unieważniane wyniki żądań
były szybko ponownie buforowane. Z tego też względu, dla trybu unieważniania
pełnego oscylacje liczby zapytań obsłużonych w ciągu minuty były dużo mniejsze
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niż podczas przeprowadzania takiego samego testu dla jednego klienta (rys. 5.5.c).
Analogiczna sytuacja ma miejsce dla średniego czasu wykonania (rys. 5.5.d).

Jak widać na wykresie z rysunku 5.10.e, stopień odciążenia bazy danych był
mniejszy i charakteryzował się większymi oscylacjami niż w poprzednim teście
(rys. 5.9.e), tj. w tym w którym nie modyfikowano danych. Wynikało to z potrzeby
unieważniania wyników zapytań, przez co baza danych musiała obsłużyć więcej
żądań niż poprzednio. Zysk wynikający ze stosowania biblioteki DDBC jest jednak
wciąż bardzo wyraźny.

Wyniki testu z modyfikacją danych co 1 sekundę

Częsta potrzeba unieważniania pamięci podręcznej przekłada się na spadek jej
współczynnika trafień. Stosowanie buforowania kooperatywnego pozwala jednak
częściowo zniwelować to niekorzystne zjawisko a tym samym zmniejszyć straty
wynikające z wysokiej częstotliwości modyfikacji bazy danych.

Poziom współczynnika trafień pamięci podręcznej dla trybu unieważniania cza-
sowego był niewiele niższy niż w poprzednim teście i wciąż oscylował wokół 90%.
Na wykresie z rysunku 5.11.a wyraźnie widać, że efekt wywoływany przez nie-
równomierne kończenie pracy przez klientów testujących jest jednak bardziej wi-
doczny niż poprzednio. Niewielki spadek wartości współczynnika trafień przełożył
się na wciąż bardzo wysoką wydajność dostępu do danych, co widać na wykresach
z rysunków 5.11.e oraz 5.11.f. W konsekwencji wyraźnie zmniejszyło się również
obciążenie bazy danych (rys. 5.11.d).

Rysunek 5.11.a Rysunek 5.11.b

Tryb unieważniania pełnego jest dużo mniej odporny na częstotliwość modyfi-
kacji danych. Buforowanie kooperatywne tylko w niewielkim stopniu zapobiega
spadkowi wartości współczynnika trafień pamięci podręcznej, która wahała się
od 60% do nieco ponad 70% (rys. 5.11.b). Chociaż wynikający ze stosowania bi-
blioteki DDBC zysk wydajnościowy jest wciąż bardzo widoczny (rys.: 5.11.e, 5.11.f),
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to z całą pewnością można stwierdzić, że dalsze zwiększanie częstotliwości modyfi-
kacji danych doprowadziłoby do sytuacji, w której stosowanie trybu unieważniania
pełnego nie miałoby sensu.

Rysunek 5.11.c Rysunek 5.11.d

Rysunek 5.11.e Rysunek 5.11.f

Rysunek 5.11: Wyniki testu z modyfikacją danych co 1 sekundę

Z tego też względu w niniejszym teście zweryfikowano także i sprawność po-
średniego trybu unieważniania (czasowego z pełnym unieważnianiem przy akcep-
tacji transakcji). Zgodnie z przewidywaniami, jego wydajność była niższa niż trybu
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unieważniania czasowego, ale wyższa niż trybu unieważniania pełnego. Wartość
współczynnika trafień oscylowała wokół 80% (rys. 5.11.c), co w stosunku do braku
stosowania biblioteki DDBC pozwoliło na około trzykrotny zysk wydajnościowy
(rys.: 5.11.e, 5.11.f) i znaczne odciążenie serwera bazy danych (rys. 5.11.d). (War-
tości TTL tabel wykorzystywane przez tryb unieważniania czasowego i tryb unie-
ważniania mieszanego w niniejszym teście znajdują się w dodatku B).

Ze względu na dużą czasochłonność takich testów, nie przeprowadzono badań
z wykorzystaniem klienta modyfikującego zasoby bazy danych co 0.25 sekundy.
Ich wyniki są jednak łatwe do przewidzenia — opłacalne byłoby tylko stosowanie
trybów unieważniania czasowego oraz mieszanego. Tak intensywny poziom mo-
dyfikacji wymaga bowiem osiągania kompromisu i rezygnacji ze spójności danych
na rzecz wysokiej wydajności.

Podsumowanie wyników testu nr 2

Wyniki testu nr 2 udowodniły zasadność stosowania buforowania kooperatyw-
nego przy replikacji instancji serwera aplikacji. Buforowanie kooperatywne przy-
czynia się do wzrostu wartości współczynnika trafień pamięci podręcznej, co w kon-
sekwencji skutkuje znaczącym wzrostem wydajności. Wyniki potwierdziły również
konieczność osiągania kompromisu — wyboru między spójnością danych a wydaj-
nością — w przypadku potrzeby intensywnej modyfikacji zasobów bazy danych.

Tabela 5.2 zawiera zestawienie wyników testu nr 2. Wyniki obejmują takie same
wartości jak w podsumowaniu testu nr 1. Format kodu:

rodzaj klienta - częstość modyfikacji

Tak jak poprzednio, ostatnia część kodu (częstość modyfikacji) ma znaczenie jedy-
nie dla klientów korzystających z biblioteki DDBC. Znaczenie liter:
— rodzaj klienta:

— N — brak DDBC;
— E — DDBC, tryb unieważniania czasowego;
— I — DDBC, tryb unieważniania pełnego;
— T — DDBC, tryb unieważniania mieszanego;

— częstość modyfikacji
— B — brak;
— R — co 15 sekund;
— S — co 1 sekundę;

Tablica 5.2: Wyniki testu nr 2

Kod testu Czas trwania [s] Zapytań / min Traf. cache [%] α

N 12207 2419 — 1.00
E-B 2128 14220 97.68 5.88
I-B 4053 7514 97.45 3.11
E-R 2326 13415 91.58 5.55
I-R 4791 6382 86.64 2.64
E-S 2485 12552 88.10 5.19
I-S 7317 4129 63.59 1.71
T-S 4994 6131 82.88 2.53
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5.3. Podsumowanie

Wyniki testów wydajnościowych wykazały, że stosowanie biblioteki DDBC po-
zwala znacząco zwiększyć sprawność dostępu do zasobów i odciążyć serwer bazy
danych. Zyski są widoczne zarówno w sytuacji, w której klient posiada własną,
prywatną pamięć podręczną, jak i podczas buforowania kooperatywnego. Korzyści
wynikające z używania buforowania kooperatywnego to nie tylko możliwość reali-
zacji pełnego unieważniania pamięci podręcznej, ale również możliwość osiągnięcia
wzrostu wartości współczynnika trafień, który ma kluczowy wpływ na wydajność
biblioteki DDBC.

Biblioteka DDBC nie spełni jednak swej pozytywnej roli w przypadku, w którym
powtarzalność zapytań wysyłanych przez klientów do bazy danych jest niewielka.
W takiej sytuacji należy szukać innych sposobów zapewniania wydajnego dostępu
do zasobów, np. wśród metod rozpraszania bazy danych (pkt. 3.1) lub pamięci
podręcznych z silnikiem bazy danych, które replikują informacje na poziomie tabel
(pkt. 3.2.3). Korzystną może okazać się także jawna implementacja buforowania
po stronie aplikacji (pkt. 3.2.1).

Warunkiem efektywnego buforowania kooperatywnego jest wydajna komunika-
cja wszystkich węzłów systemu rozproszonego. Każdy klient musi bowiem posiadać
sprawny dostęp do wszystkich serwerów pamięci podręcznej. Jeżeli ten warunek
nie jest spełniony, biblioteka DDBC umożliwia klientom używanie własnych, pry-
watnych buforów. Nie jest jednak wtedy możliwe stosowanie trybu pełnego, global-
nego unieważniania pamięci podręcznej, co skutkuje niższym, możliwym do osią-
gnięcia modelem spójności danych.

Biblioteka DDBC oferuje trzy tryby unieważniania pamięci podręcznej. Każdy
z nich zapewnia określoną wydajność oraz spójność danych. Wysoka wydajność
trybu unieważniania czasowego jest uzyskiwana kosztem najniższej spójności za-
sobów, z kolei ścisła spójność trybu unieważniania pełnego powoduje, że nie nadaje
się on do zastosowania w aplikacjach, które intensywnie modyfikują zasoby bazy
danych. Trybem pośrednim jest unieważnianie mieszane, które może stanowić
kompromis pomiędzy wymaganą spójnością danych a wydajnością.
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Dla większości współczesnych portali internetowych lawinowy wzrost liczby
użytkowników sieci jest realną szansą na dotarcie do coraz to szerszego kręgu po-
tencjalnych klientów. Przy technicznie dobrej realizacji świadczonej usługi może się
to przełożyć na istotne pomnożenie zysków. Z tego też względu zapotrzebowanie
rynku informatycznego na coraz to wydajniejsze działanie serwisów internetowych
jest znaczące.

Problem ten został przeze mnie zauważony i dlatego celem niniejszej pracy ma-
gisterskiej była analiza obecnie funkcjonujących sposobów zwiększania wydajności
serwisów internetowych oraz zaprojektowanie i zbadanie zupełnie nowej, autorskiej
metody przyspieszania portali serwujących treść dynamiczną. W pierwszej kolejno-
ści omówiłem znane już techniki wspomagania serwisów internetowych stosowane
w sieciach dostarczania treści. Wykryłem ich mocne i słabe strony. W oparciu
o wykonaną analizę doszedłem do wniosku, że dla portali udostępniających treść
dynamiczną korzystna jest replikacja serwera aplikacji. Ponieważ warunkiem efek-
tywności tego rozwiązania jest wysoka wydajność dostępu zreplikowanych serwe-
rów aplikacji do zasobów bazy danych, zapoznałem się ze stosowanymi technikami
spełniania tego wymagania. Na podstawie zdobytej wiedzy zaprojektowałem własne
narzędzie usprawniające dostęp do zasobów bazy danych, które w etapie badaw-
czym pracy poddałem testom wydajnościowym. Bazując na uzyskanych wynikach
wskazałem przypadki, w których stosowanie powstałej biblioteki jest korzystne oraz
te, dla których jej wykorzystanie nie przyniesie żądanych zysków.

Cel mojej pracy magisterskiej został osiągnięty. Efektem końcowym jest kon-
kretny projekt informatyczny — biblioteka dostępu do zasobów bazy danych dla ję-
zyka C++, która w sposób rozproszony i przezroczysty buforuje wyniki zapytań SQL
oraz dostarcza mechanizmy ich automatycznego unieważniania. Stworzone narzę-
dzie jest produktem kompletnym. Dowodem jest chociażby to, że na co dzień jest
wykorzystywane w moim autorskim, komercyjnym systemie informatycznym.

Zakończenie pracy magisterskiej nie jest równoznaczne z zaprzestaniem rozwoju
stworzonej biblioteki. Testy wydajnościowe pokazały, że efektywne buforowanie
wyników zapytań pozwala osiągnąć znaczące zyski. Jednak spośród trzech wspie-
ranych przez bibliotekę trybów unieważniania, wzrost wydajności oferowany przez
tryb unieważniania pełnego okazał się najmniej przewidywalny. Przyczyną jest jego
gruboziarnistość — unieważnia on wyniki zapytań SQL na podstawie występują-
cych w nich nazw tabel. Być może lepsza byłaby implementacja pełnego unieważ-
niania na podstawie występujących w zapytaniach nazw kolumn. Odpowiedź na to
pytanie można uzyskać jedynie na podstawie kolejnych testów. Nowy tryb unie-
ważniania z pewnością wprowadzałby większy narzut wynikający z konieczności
dokładniejszej analizy zapytań. Jego wadą jest również to, że biblioteka musiałaby
być świadoma schematu bazy danych.

Realizacja niniejszej pracy magisterskiej była okazją do zapoznania się z cie-
kawą i ważną dla dzisiejszego Internetu tematyką zwiększania wydajności portali
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internetowych. Uświadomiłem sobie, że zapewnianie dużej skalowalności serwisów
udostępniających treści dynamiczne nie jest łatwe. Buforowanie stron WWW na po-
ziomie plików HTML często nie jest wystarczające — zwłaszcza w przypadku portali
serwujących treści mocno spersonalizowane. Replikacja serwera aplikacji pozwala
rozwiązań ten problem, jednak sprawia inne trudności. Po pierwsze, trudno jest
ją stosować w globalnych rozwiązaniach CDN świadczonych w formie usług —
chociażby ze względu na różnorodność dostępnych technologii. Po drugie, repli-
kacja aplikacji wymaga zapewnienia wydajnego dostępu do zasobów — zazwyczaj
relacyjnej i scentralizowanej — bazy danych, co można osiągnąć stosując techniki
rozpraszania lub buforowania.

Rozpraszanie bazy danych zawsze wiąże się z licznymi komplikacjami i potrzebą
osiągania wielu kompromisów, zwłaszcza pomiędzy żądaną wydajnością a akcep-
towalnym poziomem spójności danych. Buforowanie zasobów bazy danych jest
z pewnością łatwiejsze w realizacji, jednak i tu nie zawsze jest możliwe zapew-
nienie wysokiej wydajności i ścisłego modelu spójności. Udowodniły to chociażby
testy mojej autorskiej biblioteki, w której oferujący najsłabszy model spójności tryb
unieważniania czasowego okazał się najbardziej wydajny.

Podsumowując, jako wydawca internetowy ze stosunkowo niewielkim stażem
miałem okazję zapoznać się z technikami stosowanymi przez tych największych.
Na podstawie ich analizy stworzyłem narzędzie, które podnosi wydajność mojego
własnego serwisu internetowego oraz które być może okaże się przydatne dla in-
nych. W ramach niniejszej pracy przeprowadziłem kompletny proces realizacji
nowego projektu. Poczynając od analizy istniejących rozwiązań, identyfikacji ich
mocnych i słabych stron, kończąc na projektowaniu, implementacji, testowaniu
i wreszcie badaniu własnego narzędzia.
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http://www.akamai.com/dl/brochures/Product_Brief_Aqua_DSA_Premier.
pdf.

[3] Akamai [dostęp 22.05.2013].
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http://en.wikipedia.org/wiki/Anycast.

[6] Bebo.
http://www.bebo.com.

[7] boost C++ libraries [dostęp 22.05.2013].
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http://github.com/redis/hiredis.

[27] IBM DB2 [dostęp 22.05.2013].
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http://instagram.com.

[29] libmemcached documentation [dostęp 22.05.2013].
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http://memcached.org.

[34] MongoDB [dostęp 22.05.2013].
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http://tools.ietf.org/html/rfc3466.

[46] RFC 4732: Internet Denial-of-Service Considerations [dostęp 22.05.2013].
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http://www.coralcdn.org.

[55] The MySQL Query Cache [dostęp 22.05.2013].
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Dodatek A: Schemat bazy danych używany
podczas testów wydajnościowych

Niniejszy dodatek zawiera logiczny schemat bazy danych używany podczas te-
stów wydajnościowych. Opis testów znajduje się w piątym rozdziale pracy. Za-
mieszczony schemat bazy danych jest częścią istniejącego, autorskiego systemu,
którego celem jest dostarczanie wyników piłkarskich na żywo.

Ze względu na duży rozmiar schemat znajduje się na następnej stronie.
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Dodatek B: Wartości TTL tabel używane podczas
testów wydajnościowych

Niniejszy dodatek zawiera fragmenty pliku konfiguracyjnego biblioteki DDBC
definiujące wartości TTL (ang. Time To Live), które były przypisane tabelom bazy
danych podczas przeprowadzania testów wydajnościowych. Opis testów znajduje
się w piątym rozdziale pracy.

Podczas testowania biblioteki DDBC przygotowałem kilka scenariuszy testo-
wych, które zakładały modyfikację losowej tabeli bazy danych z różną częstotli-
wością:
— co 15 sekund;
— co 1 sekundę;
— co 0.25 sekundy.
Z tego względu niezbędna była definicja wartości TTL tabel, które były następ-
nie wykorzystywane przez bibliotekę działającą w trybie unieważniania czasowego
lub w trybie unieważniania mieszanego. Wartości te definiuje się w pliku konfigu-
racyjnym DDBC. Były one dobierane intuicyjnie, na podstawie wiedzy o charakte-
rystyce systemu.

Wydruk B.1 zawiera fragment pliku konfiguracyjnego wykorzystywanego przez
tryb unieważniania czasowego podczas modyfikacji przeprowadzanej co 15 sekund.
Domyślna wartość TTL wynosi 240 sekund. Została ona nadpisana dla tabel:
— city — 720 sekund;
— club — 720 sekund;
— country — 720 sekund;
— event — 60 sekund;
— event_type — 720 sekund;
— federation — 720 sekund;
— match — 120 sekund;
— membership — 60 sekund;
— person — 120 sekund;
— profession — 120 sekund;
— sport_facility — 720 sekund;
— team — 720 sekund.

Wydruk B.2 zawiera fragment pliku konfiguracyjnego wykorzystywanego przez
tryb unieważniania czasowego podczas modyfikacji przeprowadzanej co 1 sekundę.
Domyślna wartość TTL wynosi 120 sekund. Została ona nadpisana dla tabel:
— event — 30 sekund;
— match — 60 sekund;
— membership — 30 sekund;
— person — 60 sekund;
— profession — 60 sekund;



Dodatek B: Wartości TTL tabel używane podczas testów wydajnościowych 94

Wydruk B.1: Tryb unieważniania czasowego
modyfikacja danych co 15 sekund

<Expiration>
<Default>240</Default>
<Tables>

<city>720</city>
<club>720</club>
<country>720</country>
<event>60</event>
<event_type>720</event_type>
<federation>720</federation>
<match>120</match>
<membership>60</membership>
<person>120</person>
<profession>120</profession>
<sport_facility>720</sport_facility>
<team>720</team>

</Tables>
</Expiration>

Wydruk B.2: Tryb unieważniania czasowego
modyfikacja danych co 1 sekundę

<Expiration>
<Default>120</Default>
<Tables>

<event>30</event>
<match>60</match>
<membership>30</membership>
<person>60</person>
<profession>60</profession>

</Tables>
</Expiration>

Wydruk B.3 zawiera fragment pliku konfiguracyjnego wykorzystywanego przez
tryb unieważniania czasowego podczas modyfikacji przeprowadzanej co 0.25 se-
kundy oraz przez tryb unieważniania mieszanego podczas modyfikacji przeprowa-
dzanej co 1 sekundę. Domyślna wartość TTL wynosi 10 sekund. Została ona
nadpisana dla tabel:
— event — 5 sekund;
— match — 10 sekund;
— membership — 5 sekund;
— person — 10 sekund;
— profession — 10 sekund;

Wydruk B.4 zawiera fragment pliku konfiguracyjnego wykorzystywanego przez
tryb unieważniania mieszanego podczas modyfikacji przeprowadzanej co 0.25 se-
kundy. Domyślna wartość TTL wynosi 10 sekund. Została ona nadpisana dla tabel:
— event — 5 sekund;
— match — 5 sekund;
— membership — 5 sekund;
— person — 5 sekund;
— profession — 5 sekund;
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Wydruk B.3: Tryb unieważniania czasowego (modyfikacja co 0.25 sekundy)
tryb unieważniania mieszanego (modyfikacja co 1 sekundę)

<Expiration>
<Default>10</Default>
<Tables>

<event>5</event>
<match>10</match>
<membership>5</membership>
<person>10</person>
<profession>10</profession>

</Tables>
</Expiration>

Wydruk B.4: Tryb unieważniania mieszanego
modyfikacja danych co 0.25 sekundy

<Expiration>
<Default>10</Default>
<Tables>

<event>5</event>
<match>5</match>
<membership>5</membership>
<person>5</person>
<profession>5</profession>

</Tables>
</Expiration>


