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1 Niezawodność, skalowalność, łatwość konserwacji 
Celem dzisiejszych rozważań są jest omówienie wymagań, jakie stawia się bazom danych. 

Są to: 

• niezawodność,  

• skalowalność  

• łatwość konserwacji.  

Co kryje się pod tymi pojęciami? 

1.1 Niezawodność 

W kontekście informatycznym poprzez niezawodność od aplikacji oczekuje się, że będzie 

ona wykonywała prawidłowo zlecone przez użytkownika zadania, nie powinna dopuszczać do 

błędów popełnianych przez użytkownika (np. wprowadzania liczby jako tekstu). W definicji 

niezawodności zawarta jest też wydajność, czyli sposób w jaki poradzi sobie baza (aplikacja 

bazodanowa) przy przewidywanym obciążeniu. System powinien również posiadać 

zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. 

„Niezawodność można w przybliżeniu rozumieć jako „ciągłe poprawne działanie nawet po 

wystąpieniu problemów”1 

Owe problemy to błędy – inaczej mówiąc operacje, które się nie udały. Choć czasem 

można spotkać się w literaturze z określeniem „system odporny na błędy”, to nie należy słów 

tych traktować dosłownie, gdyż nie istnieje system, który byłby odporny na wszystkie możliwe 

błędy.  A mogą to być np.: 

 
1 M. Kleppmann, „Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji”, 

Helion, 2020r. 



1.1.1 Błędy sprzętowe 

Są to np. przerwy w dostawie prądu, awarie dysków twardych, błędy w łączności. By ich 

uniknąć, już na etapie planowania infrastruktury informatycznej stosuje się nadmiarowość 

w kontekście poszczególnych komponentów, używania zapasowych generatorów prądu, czy 

zasilaczy awaryjnych.  Pojęcie nadmiarowości oznacza, że w przypadku awarii urządzenia jego 

pracę przejmuje inne urządzenie tego samego rodzaju.  Niestety działanie tego typu, choć 

jeszcze powszechnie stosowane jest niewystarczające, gdyż wzrost zapotrzebowania na moce 

obliczeniowe spowodowała konieczność stosowania coraz większej ilości maszyn, a większa 

ilość sprzętu skutkowała większą ilością błędów. Ponadto stosuje się backupy tj. kopie 

zapasowe, które w przypadku awarii są odzyskiwane na nowej maszynie. Błędy sprzętowe 

występują losowo. Mało prawdopodobne jest też, by  dysk twardy odmówił posłuszeństwa 

w jednej i drugiej maszynie, a zatem można też mówić o niezależności tych błędów od siebie.  

Obecnie występuje trend tworzenia „systemów opornych na utratę całych maszyn”2. 

W tym przypadku przy nadmiarowości lub zamiast niej stosuje się programowe metody 

zapewniania odporności.  

1.1.2 Błędy programowe.  

Do tej kategorii należą systematyczne błędy systemowe. Trudniej je przewidzieć, 

ponieważ występowanie takich błędów jest skorelowane3. Korelacja zachodzi wtedy, gdy 

występuje jakiś związek pomiędzy elementami i są one od siebie zależne.  Jednym z bardziej 

jaskrawych przykładów takiej awarii była „usterka oprogramowania powodująca, że każda 

instancja serwera aplikacji ulega awarii po otrzymaniu niewłaściwych danych wejściowych. 

Sekunda przestępna 30 czerwca 2012r, która sprawiła, że wiele aplikacji jednocześnie przestało 

działać z powodu usterki w jądrze Linux.4 

Do tego rodzaju błędów można zaliczyć również procesy które zużywają zasoby 

systemowe w taki sposób, że uniemożliwia to pracę. 

Przewidywanie i rozwiązywanie tego rodzaju usterek jest dość skomplikowane, dlatego 

ważny jest dokładny test przed wdrożeniem systemu, żeby wykryć, kiedy i przy jakich danych 

 
2 M. Kleppmann, „Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji”, 

Helion, 2020r. 
3 D. Ford, F. Isabelle, F. Popovici i in. „Avaibility In Globally Distributed Storage Systems, z 9th Symposium on 

Operating Systems Design and Implementation”, 2010, 

https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/pl//pubs/archive/36737.pdf 
4 Nelson Minar, Leap Second Crashes Half the Internet, somebits.com, 30.07.2020, 

http://www.somebits.com/weblog/tech/bad/leap-second-2012.html 

https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/pl/pubs/archive/36737.pdf
http://www.somebits.com/weblog/tech/bad/leap-second-2012.html


pojawiają się komplikacje. Choć i tak pewne wady oprogramowania są tak ukryte, że ich 

wykrycie jest mało prawdopodobne. (wspomniana awaria LINUX) 

1.1.3 Błędy ludzkie 

Ostatnia grupa błędów to błędy ludzkie. Czynnik ludzki jest przeważającym, jeśli chodzi 

o ogół błędów, lecz to właśnie ludzie są projektantami i użytkownikami systemów. Ludzie 

mogą popełnić błąd na każdym z etapów życia produktu. W celu zapobiegania tychże stosuje 

się: 

• Sandbox (piaskownica) lub maszyny wirtualne (wykonywanie operacji tam, gdzie 

można popełnić błędy) 

• Testowanie produktu, programu na kopii danych a nie na oryginale 

• Wykonywanie backupów 

• Systemy monitorowania  

Niezawodność systemów jest bardzo ważna, gdyż każdy przestój może spowodowywać straty 

materialne oraz wizerunkowe.  

1.2  SKALOWALNOŚĆ 

To inaczej podatność aplikacji na rozbudowę. Jako przykład można podać tu sklep 

internetowy. Załóżmy, że od początku sklep ma 100 użytkowników, lecz po pewnym czasie 

następuje wzrost liczby klientów, a co za tym idzie wykonywanych transakcji. Zwiększa się też 

asortyment sklepu. Skalowalna aplikacja to taka, którą można zmodyfikować wraz ze wzrostem 

obciążenia. Podczas analizy skalowalności trzeba odpowiedzieć na pytania: 

• jak system poradzi sobie wraz ze wzrostem obciążenia? 

• jakie zasoby obliczeniowe można zwiększyć w razie potrzeby? 

Z tej właśnie przyczyny już na etapie samego projektowania systemu bardzo często 

zdarza się, że moce obliczeniowe są trochę na wyrost. Robi się tak, dlatego, by nie była 

konieczna modernizacja niemalże natychmiast po wdrożeniu. Ponadto badając już istniejący 

system pierwszym krokiem w celu zdefiniowania skalowalności systemu jest dokładne 

zmierzenie aktualnego obciążenia mierzonego parametrami obciążenia. Parametry te są różne 

w zależności od potrzeb np. ilość zalogowanych użytkowników o określonej godzinie, ilość 

zakupów w danym okresie czasu (np. przed świętami obserwuje się trend wzrostowy). Dobrym 

przykładem są również media społecznościowe, gdzie wykonywanie operacji jest w tysiącach, 

a nawet dziesiątkach tysięcy na sekundę. W ich przypadku problemy skalowalności nie 

wynikają z obciążenia liczbą wpisów, lecz raczej z sieci powiązań, rozgałęzień. Wielu 

użytkowników obserwuje i jest w tym samym czasie obserwowany przez wielu innych. 



Przykładowo na Tweeterze, gdzie czas dostarczania tweetów do obserwatorów to 5 sekund przy 

liczbie obserwatorów kilka czy nawet kilkadziesiąt milionów to bardzo poważne wyzwanie. 

Rysunek 1. Potok danych do dostarczania tweetów do obserwatorów Listopad 2012r 

 

Źródło: R. Krikorian, Timelines at Scale z QCon San Francisco, listopad 2012r.  

Z jednej strony jest obciążenie, z drugiej wydajność. „Jaki wpływ wywiera obciążenie na 

wydajność? Czy zasoby systemowe pozostaną niezmienione? A jeśli nie to o ile trzeba 

zwiększyć ilość zasobów, jeśli chcesz uzyskać tę samą wydajność po wzroście obciążenia?”5 

Odpowiedzi uzyskane z tych dwóch pytań określają wydajność. 

Dodatkowo istnieje jeszcze jeden bardzo ważny element przy systemach przetwarzania 

wsadowego – przepustowość liczona w liczbie rekordów, „które mogą być przetworzone 

w ciągu sekundy, lub łączny czas potrzebny do wykonania zadania na zbiorze danych 

o określonej wielkości”. W idealnym świecie czas wykonania zadania wsadowego to wielkość 

zbioru danych podzielona przez przepustowość. W praktyce czas ten jest często dłuższy 

z powodu nierównego rozkładu danych między procesy robocze i koniecznością oczekiwania 

na zakończenie pracy przez najwolniejsze zadanie.6 

Mówiąc o wydajności można też spotkać się z takimi wskaźnikami jak czas odpowiedzi 

oraz opóźnienie. Nie są to wyrażenia tożsame. Czas odpowiedzi jest badany z poziomu klienta, 

natomiast opóźnieniem określa się czas oczekiwania na wypełnienie zadania. Do określania 

wydajności często używa się percentyli. Wyróżniamy skalowanie poziome i skalowanie 

pionowe. Skalowanie poziome (architektura bez zasobów współdzielonych) polega na 

rozdzieleniu obciążenia na dużo mniejszych urządzeń.  Natomiast skalowanie pionowe to 

wymiana urządzenia na wydajniejsze. Najczęściej stosuje się rozwiązanie pośrednie, czyli 

 
5 M. Kleppmann, „Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji”, 

Helion, 2020r 
6 Tamże 



połączenie jednego z drugim.  Istnieją systemy elastyczne – takie które same dodają zasoby 

i systemy ręczne, gdzie decyzję podejmuje człowiek.  

1.3 Łatwość konserwacji 

Łatwość konserwacji polega na takim projektowaniu oprogramowania by spełniało trzy 

warunki: 

• Był łatwy w eksploatacji – przystępny dla operatorów 

• Prosty do zrozumienia dla nowych inżynierów (nie mylić z prostotą interfejsu) 

• Prosty w modyfikacji 

 

Prostota ma ścisły związek z abstrakcją. Pozwala ona na eliminację przypadkowej 

złożoności. „W niewielkich systemach informatycznych kod może być cudownie prosty i 

zrozumiały. Jednak, gdy projekt się rozrasta, kod staje się bardzo skomplikowany i trudny do 

analizy. Ta złożoność spowalnia wszystkich którzy muszą pracować nad systemem, co 

dodatkowo zwiększa koszty konserwacji. Projekt informatyczny pogrążony w złożoności 

można nazwać wielką bryłą błota”.7 

2 Pytania kontrolne: 
1. Wyjaśnij pojęcie niezawodności 

2. Na czym polega łatwość konserwacji? 3 zasadnicze aspekty. 

3. Co to jest wydajność? 

4. Wymień grupy błędów i krótko je opisz 

5. Co to jest skalowalność? 

6. Na czym polega łatwość konserwacji? 

7. Co to jest sandbox? 

8. Jakie stosujemy mechanizmy w celu zapobiegania błędom? 

9. Pytanie na celujący: problem skalowalności na Twitterze  

 
7 B. Foote, J. Yoder, Big Ball of Mud, 4th Conference on Pattern  Languages of Programs, wrzesień 1997, 

laputan.org/pub/foote/mud.pdf  


