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Summary 

Utilization of Non-relational Databases for Web Application Design 

The theme of this bachelor work are NoSQL databases and their use in Web applications. The 

work contains description of the principle of NoSQL in document oriented databases, basic 

distribution of databases and a brief comparison of CouchDB and MongoDB. Furthermore, 

there is an explanation of installation of CouchDB, how is possible import data from the 

relational database to CouchDB, and an overall assessment of the pros and cons of this 

solutions. 

Key words: Databases, NoSQL, non-relational databases, CouchDB 

 

 

Anotace 

Využití non-relačních databází pro řešení webových aplikací 

 Tématem této bakalářské práce jsou NoSQL databáze a jejich využití ve webových 

aplikacích. V práci je obsažen princip fungování NoSQL v dokumentově orientovaných 

databází, základní rozdělení databází a stručné srovnání CouchDB a MongoDB. Dále 

instalace a import konvertované databáze do CouchDB, celkové zhodnocení kladů a záporů 

řešení. 

Klíčová slova: databáze, NoSQL, nerelační databáze, CouchDB 
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1. Úvod 

Svět se stále mění, člověk a služby se musí přizpůsobovat, či tvořit nové a lepší věci, 

služby. Databáze jsou spjaty s našimi životy již pár let a život bez nich už bychom si asi moc 

představit neuměli, nicméně vývoj informačních technologií jde stále velmi rychle kupředu a 

tudíž by firmy, korporace určitě měly využívat nejnovější možné systémy pro nakládání 

s daty. 

Je více než jasné, že při vývoji software a to hlavně databázových aplikací je někdy 

nutno volit mezi rychlostí, stabilitou, bezpečností. Software by tu měl být od toho, aby řešil 

nějaký problém, a právě na základě zadání se provádí volba platformy. Problém je ten, že 

mnoho mnohdy webových „programátorů“ prostě nezná jiné databáze než například: MySQL, 

PostreSQL, Oracle a to ještě ne tak dobře, jak by měli, takže špatný výkon aplikace není na 

straně volby RELAČNÍ databáze, ale z valné většiny mizerně vytvořeným datovým modelem 

a následně mizerné dotazy, pomocí kterých data dolují. 

Současné systémy řeší nové problémy pro potencionálně mnohem větší uživatelskou 

základnu. Architektura těchto softwarových systémů se rovněž změnila. Sharding (pružnost), 

denormalizing (denormalizace), distribuované ukládání do vyrovnávací paměti a další taktiky 

výrobců RDBMS jsou vytvářeny z velké části proto, aby tyto technologie byly vhodné pro 

nynější interaktivní systémy. Protože dodavatelé technologií RDBMS jsou velmi málo 

motivováni a snaží se ubránit svou technologii generující miliardy dolarů ročně. Proto byli 

vývojáři aplikací nuceni vzít věci do vlastních rukou. Google vytvořil svůj vlastní Big Table, 

Amazon zase Dynamo a Facebook vytvořil open source projekt Cassandra. Tyto firmy jsou 

předními vývojáři webových aplikací, kteří vynalezli a vyvinuli svou vlastní databázovou 

technologii.  

V posledním roce je docela dost hovoří o NoSQL databázích a proto jsem nabyl 

dojmu, že se jedná věc novou, ale opak je pravdou. Název NoSQL byl ve skutečnosti poprvé 

použit Carlem Strozzim v roce 1998 jako název pro dokumentově orientované databáze, které 

vyvíjel. Termín NoSQL se znovu obnovil v roce 2009. Co to vůbec NoSQL znamená? 

Původně znamenal a ještě i dnes znamená „Not Only SQL“, což je v překladu: „ne jen SQL“. 

Nicméně v poslední době se dá přeložit také jako „No SQL“, neboli žádné SQL.  
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Obr.  1 Popisuje nákladnost, funkčnost a rentabilitu, relačních a non-relačních databází [1] 

Jak můžeme vidět na obr. 1, nerelační databáze nejsou uzpůsobeny pro vysoký počet 

uživatelů online. S vysokým počtem uživatelů online se zvyšuje doba odezvy a pro vykrývání 

špiček se musí posilovat databázové systémy, což stojí nemalé peníze. 

NoSQL databáze se s tímto problémem vypořádají mnohem lépe, protože jsou lépe 

škálovatelné, tudíž to není taková zátěž na finance a tím, že dokáží rychle zpracovat 

požadavky uživatelů, proto nedochází ke zvyšování doby odezvy, při velké zátěži. 
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2. Teoretický základ NoSQL databází 

2.1 Úvod do problematiky NoSQL 

Nerelační databáze nazývána také NoSQL, je termín používaný k označení systému 

řízení databází, které se samozřejmě nějak liší od klasických relačních databázových systémů 

řízení. Tyto datové sklady nevyžadují pevné tabulkové schéma a lze je vodorovně škálovat 

(neboli přidávání další výpočetní síly). 

Zatímco implementace se liší, NoSQL systémy pro správu databází sdílejí společnou sadu 

vlastností: 

2.1.1 Není vyžadováno schéma (uspořádání) 

Data mohou být vloženy do databáze NoSQL bez předchozího definování pevného 

schématu databáze. To znamená, že formát dat, který bude vložen, může být upraven 

kdykoliv, bez přerušení aplikace.  V důsledku to poskytuje obrovskou flexibilitu aplikací a 

úsporu času. 

2.1.2 Auto-sharding (někdy nazýváno jako pružnost) 

NoSQL databáze automaticky šíří data mezi servery, aniž by došlo k požadavku o účast. 

Servery mohou být jak přidávány, tak odebírány z datové vrstvy bez odstávky aplikací. Data 

vstupů a výstupů se šíří automaticky skrz servery. Většina NoSQL databází podporují také 

replikaci dat, ukládání kopií dat v rámci clusteru a tuto funkci využívají firmy v datových 

centrech pro zajištění vysoké dostupnosti a také pro obnovení dat po havárii. Správně 

nastavený NoSQL databázový systém by neměl být nikdy vypnut z jakéhokoli důvodu a měl 

by podporovat nepřetržitou podporu 365dní v roce. 

2.1.3 Distribuovaná podpora dotazů 

"Sharding" v RDBMS může snížit, nebo eliminovat v některých případech, schopnost 

provádět komplexní (data queries) dotazy. NoSQL databázové systémy si zachovávají plnou 

dotazovací sílu, i když jsou distribuovány na stovkách nebo tisících serverech.  
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2.1.4 Integrovaná (cache) mezipaměť 

Je velice účinná na snížení latence a zvýšení datové propustnosti, pokročilé 

databázové technologie NoSQL používají transparentně cache, pro ukládání dat, v paměti 

systému.  

 

2.2 Shrnutí modelu relačních databází 

Relační databázový model sdružuje data do tzv. relací (tabulek) s předem daným 

počtem a typem sloupců. Základním kamenem relačního modelu dat je databázová relace 

(množina) obsahující data. Každá databázová relace je vybavena tzv. pomocnou strukturou, 

které se říká schéma relace. Toto schéma obsahuje jméno relace, jména atributů (sloupců) a 

popisuje domény (integritní omezení). Každá buňka dat musí obsahovat pouze atomické 

hodnoty. „Řádky v relaci nemají specifické pořadí, tudíž nejsou ani dosažitelné číslem řádku, 

musí existovat nějaká konstrukce, která nám umožní adresovat jednotlivé řádky. Tato 

konstrukce se nazývá primární klíč.“ Zdroj: [2] 

Primární klíč je atribut, nebo soustava atributů, jejichž hodnoty tvoří jednoznačnou 

identifikaci řádku relace. Například primárním klíčem v tabulce klienti bude rodné číslo. 

Každá relace vždy musí obsahovat primární klíč. 

Databázový systém (DBS - Database System) je tvořen bází dat, neboli databází (DB - 

Database, obsahuje pouze samotná data) a systémem řízení báze dat (SŘBD) (DBMS - 

DataBase Managment System). Což je sada instrukcí, která mají za úkol ukládat data podle 

přesně daného způsobu a dále určuje způsoby a techniky přístupu k datům.  
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3. Přehled databázových systémů 

Nyní si představíme kategorie a jednotlivé NoSQL databáze, které do nich spadají: 

Tab.  1 Přehled databázových systémů [3] 

Název Odpovídající databáze Homepage 

1) Key-Value stores       

a) Key-Value-Cache Memcached http://memcachedb.org/ 

  Infinispan http://www.jboss.org/infinispan 
  Extrem Scale http://sux.cz/6283 
  Jboss Cache http://www.jboss.org/jbosscache 
  Velocity http://velocity.apache.org/ 

  Terracoqa http://www.terracotta.org/ 

b) Key-Value-Store keyspace http://scalien.com/keyspace/ 

  RAMCloud http://sux.cz/163c 
c) Eventually-Consistent Key-

Value-Store Voldemort http://sux.cz/33e5 

 
Dovetaildb http://millstonecw.com/dovetaildb/ 

d) Ordered-Key-Value-Store Tokyo Tyrant http://fallabs.com/tokyotyrant/ 

  Lightcloud http://opensource.plurk.com/LightCloud/ 
  NMDB http://blitiri.com.ar/p/nmdb/ 
  MemcacheDB http://memcachedb.org/ 

2) Object Database ZopeDB http://www.zope.org/ 

  DB4O http://developer.db4o.com/Home.aspx 

  Shoal http://shoal.java.net/ 

3) Document Store CouchDB http://couchdb.apache.org/ 

(dokumentově orientované 
databáze) MongoDB http://www.mongodb.org/ 
  Jackrabbit http://jackrabbit.apache.org/ 
  ThruDB http://code.google.com/p/thrudb/ 
  CloudKit http://getcloudkit.com/ 
  Perservere http://sux.cz/c737 
  Riak Basho http://wiki.basho.com/ 
  Scalaris http://code.google.com/p/scalaris/ 

4) Wide Columnar Store Bigtable http://en.wikipedia.org/wiki/BigTable 

(sloupcové databáze) Hbase http://hbase.apache.org/ 

  Cassandra http://cassandra.apache.org/ 
  Hypertable http://www.hypertable.org/ 

  Qbase http://www.4qbase.com/ 
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 Jak můžeme vidět v tab. 1, existuje velké množství NoSQL databází s různými 

vlastnostmi. Jistě si všimnete, že docela velké množství z nich spadá pod křídla Apache 

Software Foundation, což je komunita vyvíjející a podporující mnoho softwarových projektů. 

Všechny jejich projekty vyvíjejí pod různými svobodnými licencemi, a proto jsou všechny 

jejich produkty zdarma k užívání. 

3.1 CAP teorém 

Co je to CAP teorém? 

 CAP teorém popisuje několik odlišných přístupů k rozmístění aplikační logiky v 

systému 

Consistency (konzistentnost) – konzistentní data jsou data, která jsou ve shodě. Tento pojem 

si spojujeme s realizací systémů s replikovanými daty. Snaží se o zajištění stejných dat 

v různých uzlech. Všichni uživatelé uvidí stejná data i v případě protichůdných updatů 

Availability (Dostupnost) – především vysoká dostupnost znamená, že systém je navržen a 

realizován tak, aby byl systém stále online, klienti mohli vždy číst/zapisovat a ustál i havárii 

hardwaru a upgradu systému. 

Partition tolerance (odolnost proti rozdělení) – můžeme chápat jako schopnost systému 

pokračovat v činnosti i když je přerušena komunikace mezi jednotlivými servery.  
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Obr.  2 CAP teorém, výběr databáze podle jejich vlastností [4] 

 

Jak můžeme vidět na obr. 2 výše.  

Máme zde relační databáze (RDBMS) což jsou např. (Postgres, MySQL a další) oba mají za 

vlastnosti konzistentnost a dostupnost. 

Cassandra, Voldemort, CouchDB, a Riak jsou modely, které mají za vlastnosti dostupnost a 

Partition tolerance (odolnost proti rozdělení). 

BigTable, HBase, MongoDB, Berkeley DB, a Redis jsou modely, které mají za vlastnosti 

jak konzistentnost tak i Partition tolerance (odolnost proti rozdělení). 

Toto základní rozdělení datových modelů je velice užitečné pro zkoumání a zvolení 

nejvhodnějšího modelu pro danou potřebu.  

V dokumentových „NoSQL“ databázích se používá obecný dokument, který je bez 

předem dané struktury a už tato skutečnost může rozhodovat, která databáze je kdy vhodnější. 
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4. Dokumentově orientované databáze 

 V této kategorii NoSQL databází máme dva hlavní představitele a to Apache 

CouchDB a MongoDB. 

4.1 Stručné srovnání CouchDB a MongoDB 

 Nyní si velice stručně srovnáme dva hlavní zástupce dokumentově orientovaných 

databází. Vystihneme jejich hlavní výhody a pro které projekty se mohou hodit. 

Tab.  2 Srovnání CouchDB a MongoDB. Zdroj: [5] 

CouchDB MongoDB 

▪ Napsána v: Erlang ▪ Napsána v:  C++ 
▪ Hlavní vlastnost: DB konzistence,  ▪ Hlavní vlastnost: udržuje si některé vlastnosti SQL 
jednoduchá k používání ▪ Licence: AGPL (jádro: Apache) 
▪ Licence: Apache ▪ Protokol: BSON 

▪ Protokol: HTTP/REST, JSON ▪ Master/slave replikace 
▪ Obousměrná replikace ▪ Dotazy jsou v javascriptu 
▪ detekce kolizí ▪ Vestavěný Sharding 
▪ master-master replikace ▪ Používá paměť pro mapování datových souborů 
▪ MVCC - zápis neblokuje čtení ▪  Po havárii je nutné opravit tabulky 
▪ dostupnost předchozích verzí dokumentů 

 ▪ čas od času potřebuje archivovat Nejvhodněji pro: Jestliže potřebujete dynamické dotazy. 
▪ podporováno MapReduce Jestliže upřednostňujete definované indexy, 

▪ možné ověřování 
žádná funkce MapReduce. Jestliže potřebujete vysoký  
výkon na velké databázi. 

▪ podpora příloh Pokud jste chtěli CouchDB, ale data se měnila 
Nejlépe pro: ukládání málo měnících se dat, velice hodně (zaplnění disků) 
na kterých se předdefinují dotazy, které mají 
běžet. 

 Tam kde je velmi důležité  „verzování“. Příklad: Pro všechny webové aplikace,  

 
které byste dělali v MySQL nebo PostgreSQL 

Příklad: CRM, CMS systémy. Díky Master-
master replikaci je možné různé rozmístění 
uzlů 

 
 

  

Jak jistě můžete vidět, každá databáze má své kladné a záporné stránky. CouchDB 

jistě vystihuje rychlá replikace dat, jednoduché webové prostředí Futon, verzování dokumentů 

apod., nicméně určitě se nehodí do prostředí, kde se stále mění data, neboť díky uchovávání 

jednotlivých verzí se může snadno stát, že diskové pole bude brzy plné. 
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 Dalo by se říci, že MongoDB je taková alternativa ke CouchDB, v jistém směru 

využívá vlastností relačních databází, využívá BSON, což je upravený JSON. Při testech 

v rychlosti provedení dotazů v obrovských databázích, vychází většinou s mírným náskokem 

nad CouchDB, právě MongoDB jako vítěz.  

4.2 CouchDB 

 Chouch DB je dokumentově orientovaná databáze napsaná v Erlangu. ChouchDB 

můžeme přeložit jako „Cluster of unreliable commodity hardware“. „Věříme, že CouchDB 

změní zásadně způsob, jakým vytváříte dokumentově orientované aplikace. CouchDB 

kombinuje intuitivní model datového úložiště se silným dotazovacím aparátem způsobem, 

který je tak snadný, že se pravděpodobně budete ptát sami sebe: „Proč něco takového někdo 

neudělal už dávno?“.“ Zdroj: [6] CouchDB kombinuje intuitivní model datového úložiště se 

silným dotazovacím aparátem.  

Jestliže nám systém naroste do hranice, kdy už nám databázový stroj není schopen 

obsloužit všechny požadavky, pak je další nejjednodušší cestou přidat další výpočetní 

jednotku. Jestliže přidáváme servery či naopak, musíme přemýšlet nad tím, jak mezi ně 

rozdělíme data. Potřebujeme například, aby všichni klienti viděli ve stejnou chvíli stejná data. 

Pakliže budou muset uživatelé každého uzlu čekat na to, až bude změna rozšířena na ostatní 

uzly a potvrzená a do té doby nesmí zapisovat/číst, pak v tomto bodě jde shoda dat na úkor 

dostupnosti. V mnohých případech ale využijeme spíše situaci, kdy je dostupnost důležitějším 

faktorem a CouchDB toto řeší velice elegantně. Uživatele můžeme nechat zapisovat do uzlu a 

nečekat na potvrzení změn. Pokud má databáze postup, jak tyto operace rozšířit do ostatních 

uzlů a uvést do souladu, pak se dostáváme k určité shodě, ale obětujeme okamžitou shodu dat 

na úkor dostupnosti. Na rozdíl od relačních databází, kde musí být každá změna podléhat 

shodě dat v celé databázi, nabízí CouchDB možnost tvořit aplikace, pro které není 

bezprostřední shoda dat klíčová, ale místo toho potřebují velký výkon a snadnou distribuci 

dat. 

4.3 JSON 

  Pro zápis do databáze a komunikaci v ní, používá CouchDB formát JSON (Javascript 

Object Notation). Tento formát je v posledních letech velice oblíbený a to hlavně svým 

jednoduchým zápisem, tomu nemůže a ani nemá konkurovat formát XML. Nicméně, 
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v zápisech krátkých strukturovaných dat vyměňovaných webovými aplikacemi, vyhrál “boj“ 

JSON. 

 Velkou výhodou je “kompatibilita“, neboli JSON je platným zápisem jazyka 

JavaScript. 

4.3.1 Formát JSON 

Do JSON můžeme uložit následující typy dat: 

 JSONString – Textový řetězec   

o Příklad: "venku sněží" 

 JSONNumber – celá či reálná čísla   

o Příklad: 15 

 JSONBoolean – Logická hodnota   

o Příklad: true, false 

 JSONNull – Hodnota null    

o Příklad: null 

 JSONArray – Pole 

o Příklad: [15, "Havel", false] 

o Příklad: [[1, 2], null, "Havlova"] 

o Pole v JSON je seřízenou kolekcí hodnot. Ohraničují jej hranaté závorky. Pole 

může nabývat kterýmkoli datovým typem JSON, včetně objektu či pole. Pole 

můžeme do sebe vnořovat. 

 JSONObject – Objekt 

o Příklad: {"x": 45, "y": 78} 

o Příklad: {"osoba": {"jméno": "Martin", "věk": 25}, "koníčky": 

null, "data": [1,2]} 

o Jedná se o kontejner, který ohraničují složené závorky a obsahuje pouze data, 

žádné metody. Každá datová položka objektu má svůj klíč, který je typu 

JSONString. 

o Opět můžeme vytvářet složitější struktury tím, že do objektu budeme vkládat 

další objekty. Složitost struktury není specifikací omezena. 
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4.4 B-tree a MapReduce  

Jádrem CouchDB je B-tree úložiště. B-tree je utříděná struktura, která umožňuje hledání 

vkládání a mazání dat v logaritmickém čase. Obrázek 3 nám ukazuje jak CouchDB používá 

B-tree pro všechna vnitřní data.  

 

Obr.  3 Anatomie požadavku spolu s pohledem. Zdroj: [7] 

 

CouchDB používá MapReduce algoritmus k výpočtu pohledu. MapReduce je 

algoritmus pro zpracování a generování velkých množin dat. MapReduce používá dvě funkce 

Map a Reduce. Obě funkce se aplikují na daném souboru odděleně.  

Jak pracuje MapReduce? Pracuje tak, že klient zašle požadavek, jeden ze serverů 

příjme MapReduce  požadavek, tento server následně rozešle funkci Map (nebo více 

zřetězených funkcí) všem ostatním serverům clusteru, ty provedou úkony přidělené funkce a 

poté vrátí serveru výsledky. Tyto výsledky mohou být i duplicitní (tyto duplicity jsou žádoucí, 

zvyšuje odolnost vůči výpadkům). Jakmile má server, který rozesílal funkci Map, dostatek 

výsledků, nebo vyprší časový limit pro odpověď, pak provede server, nad navrácenou 
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množinou dat, funkci Reduce. Reduce odstraní duplicitní data a provede další operace, které 

může provést pouze nad kompletní množinou ze všech serverů. Ukončením funkce Reduce se 

zasílá výsledek klientovi, který o tuto operaci žádal, popřípadě také do B-tree úložiště, 

protože výsledek těchto operací je ve tvaru klíč/hodnota.  

 V CouchDB se přistupuje k dokumentům a výsledkům pohledů pomocí klíče nebo 

rozsahů klíčů. Tato schopnost přistupovat k výsledkům přes klíče je velice významné 

omezení, které avšak velmi zvyšuje výkon samotné databáze. 

4.5 Zamykání 

 V relační databázi je jednoduchá datová struktura. Jestliže chceme modifikovat 

tabulku (např. jeden řádek), pak se databázový systém musí ujistit zda, již nikdo nechce měnit 

daný řádek a zajistí, že po dobu změny ho nikdo nebude moci číst. Jde o řešení takzvaného 

zamykání. Jestliže se zajímá o stejnou tabulku více klientů, pak první klient si ji zamkne pro 

sebe, dokud se neprovedou všechny změny, všichni ostatní musí čekat. Dalo by se říci, že se 

jedná o velké plýtvání procesorového výkonu, protože všechny požadavky vyřizuje postupně.  

 Oproti tomu v CouchDB se používá k ošetření souběžných přístupů takzvaná Multi-

Version Concurrency Control (MVCC). Na obr. 4 můžeme vidět rozdíl mezi klasickým 

zamykáním používým v relačních databázích a MVCC, které se používá například 

v CouchDB. Proto použitím metody MVCC se dokáže obsloužit souběžné požadavky 

najednou a dostatečně využijeme procesorové jednotky.  

 

Obr.  4 Zamykání vs. MVCC, které nezamyk. Zdroj: [7] 

 

CouchDB své dokumenty tzv. verzuje. To znamená, že při změně v dokumentu se 

nejdříve vytvoří nová verze dokumentu a přepíše tu starou. Poté máme dvě verze tohoto 
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dokumentu, starou a novou verzi. K čemu je dobré mít starou a novou verzi dokumentu? 

Přijde požadavek na čtení dokumentu, zatímco je zpracováván, přijde další požadavek, který 

dokument změní. Tím že dokument změní, vytvoří se nová verze dokumentu, proto může 

požadavek provést hned a nemusí čekat, než skončí požadavek první. Jestliže poté přijde další 

požadavek na čtení, pak ho již CouchDB bude směrovat na novou verzi dokumentu. Proto 

vždy požadavky na čtení vidí aktuální verzi dokumentu. Viz obr. 4 

4.6 Replikace 

Jestliže použijeme více databázových uzlů, nemusíme bát o to, že by nebyly schopny 

mezi sebou komunikovat. CouchDB k tomuto procesu rozprostírání dat mezi uzly používá 

Inkrementální replikaci (postupnou replikaci). Při tomto procesu jsou změny v dokumentu 

pravidelně kopírovány mezi servery. Využitím tohoto procesu můžeme zaručovat, že 

dokument bude stále dostupný, i kdyby některý uzel “zkolaboval“. 

 Na obr. 5 vidíme, jak se replikují data pomocí inkrementální replikace mezi více 

databázemi, tyto databáze mají poté schopnost fungovat samostatně. 

 

Obr.  5 Inkrementální replikace mezi uzly. Zdroj [7] 
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Určitě jste si položili otázku, co se stane, když změníte ten samý dokument ve dvou 

různých databázích a poté je chcete synchronizovat? Tyto konflikty jsou v CouchDB také 

řešeny a to tak, že je automaticky detekuje, ale pouze jedna “vyhraje“ a je uložena jako 

aktuální a ta druhá je uložena jako předchozí verze dokumentu. Jestliže je tedy potřeba vidět 

předchozí verzi, není to problém. V celém tomto procesu jste jako poslední článek Vy a na 

Vás už závisí, co s tímto konfliktem uděláte. Můžete zanechat aktuální a předchozí verzi 

dokumentu, popřípadě sloučit tyto verze dokumentu. 
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5. Instalace a zprovoznění CouchDB 

5.1 Nároky HW/SW 

Jaké má tedy CouchDB hardwarové nároky? Téměř vždy chtějí lidé znát odpovědi na 

otázky typu jaký disk, kolik paměti RAM, které CPU použít? Realita je taková, že CouchDB 

je dostatečně flexibilní na to, aby mohl běžet na všem od smartphonů až po clustery, tudíž 

odpovědi na hardwarové nároky se budou docela lišit. Nicméně obecně můžeme říci, že více 

paměti RAM nikdy neuškodí a zde to platí dvojnásob. CPU jádra jsou zde více důležitá při 

tvorbě pohledů, než obsluhování dokumentů. Solid State Drive (SSD), neboli disky bez 

pohyblivých částí, získávají stále více na oblibě a to hlavně díky jejich vlastnostech. Rychlost 

zápisu a čtení je velmi vysoká spolu s velmi nízkou přístupovou dobou (typicky do 1ms), to 

jsou vlastnosti, kterým běžné pevné disky (HDD) nemohou konkurovat. Nicméně částka za 

1GB dat je stále poměrně vysoká, tudíž popularita bude jistě růst spolu se snižováním cen 

těchto disků. 

5.2 Instalace 

CouchDB se primárně orientuje na Linuxové distribuce, ale na stránkách 

http://wiki.apache.org můžeme nalézt neoficiální podporu také pro Mac a také MS Windows. 

CouchDB spadá pod Apache Software Foundation, která zajišťuje podporu pro Apache 

komunitu vyvíjející volně šiřitelné (open-source) softwarové projekty. To tedy znamená, že 

CouchDB je volně šířitelné. 

 K instalaci CouchDB do systému MS Windows XP a vyšší, budeme potřebovat 

instalační soubor například ze stránek: https://github.com/dch/couchdb/downloads . Instalační 

průvodce je jednoduchý a instalace nezabere více jak 5 minut. Ale jak sami vývojáři píší, 

verze je nestabilní, proto je to stále beta verze.  

  

  

http://wiki.apache.org/
https://github.com/dch/couchdb/downloads
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Já se avšak zabýval raději verzí oficiální a to pro operační systém Linux s distribucí 

Ubuntu 10.04. K instalaci CouchDB potřebujeme mít nainstalován ještě další software, na 

kterém závisí běh samotné databáze. Jedná se především o: 

 Erlan OTP 

 ICU 

 OpenSSL 

 Mozilla SpiderMonkey 

 Libcurl 

 GNU Make 

 GNU Compiler Collection 

Nainstalování těchto závislostí může provést jednoduchým příkazem v terminálu: 

apt-get install build-essential erlang libicu-dev libmozjs-dev libcurl4-

openssl-dev libicu 

 

 Samozřejmě se může stát, že balíček již v dané verzi není, ale je novější, pak 

nainstalujeme nejnovější verzi. 

 Po nainstalování závislostí, můžeme přejít instalaci samotného CouchDB. Archív této 

databáze můžeme najít zde: http://couchdb.apache.org/downloads.html poté jej rozbalíme a 

nainstalujeme. Nebo zde máme alternativu a postačíme si s příkazem  

apt-get install couchdb 

  

http://couchdb.apache.org/downloads.html
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6. Převod relační databáze do nerelační databáze CouchDB 

 Převod relačního schématu bude prováděn na části databáze projektu Cobraman. Tento 

projekt se zabývá revitalizací brownfieldů, což je označení pro území, kde byla prováděna 

průmyslová činnost, po níž jsou například opuštěné továrny, haly, objekty apod. Právě na 

těchto místech může být také kontaminace půdy, a proto je nutné vyřešit, co se bude s tímto 

místem dále dělat. 

Tato databáze slouží především k evidenci brownfield území a následně projektů, jejichž 

cílem je revitalizace území. 

Architektura databáze 

 Základní tabulkou v této databázi je dbo_Brownfields. Na tuto tabulku jsou navázány 

další entity. Pro příklad mohu uvést: 

Brownfield : project = 1 : N 

Vazba přes pole ID_BROWNFIELD 

K poli (atributu) ID_BROWNFIELD v této tabulce jsou navázány další entity: 

 LOCATION (informace o lokalitě) 

 PROJECTS (revitalizační projekty) 

 

Projekt je řešen na VŠB jako mezinárodní projekt evropské unie (CENTRAL EUROPE 

Programme co-financed by the ERDF). Více informací k danému i dalším projektům 

naleznete na http://www.cobraman-ce.eu/. 

http://www.cobraman-ce.eu/
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Obr.  6 Část projektu Cobraman v MS Access 

6.1 Převedení databáze do JSON 

 Nyní abychom mohli pracovat s daty také v CouchDB, musíme převést tabulky do 

JSON. 

Já využil programu „MS Access to MySQL“ zdroj: [8] , pro převedení databáze z MS 

Access do MySQL. Program je velice intuitivní, jednoduchý. Tento program s námi projde 

čtyři kroky: 

 z počátku si vybereme databázi, kterou budeme převádět 

 poté si vybereme ze dvou možností, vytvoření souboru a nahrání převedené 

databáze přímo na webový server 

 V tomto kroku vybereme tabulky, které budeme převádět 

 Poslední krok nám umožňuje nastavit dílčí možnosti kódu, po nastavení 

klikneme na tlačítko Run now, čímž ihned vytvoříme nový soubor s kódem 

MySQL 
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Na obr. 7 můžeme vidět část databáze napsanou v SQL jazyce. Na počátku musíme 

tabulku vytvořit a deklarovat, jakých hodnot mohou jednotlivé řádky nabývat. Poté se 

naplňují jednotlivé řádky. Naplnění řádků můžeme vidět na obr. 9 

 

Obr.  9 Naplnění řádků do „tabulky“ dbo_BR_LOCATION 

Nyní je již jednoduché převést MySQL do JSON. Zápis v JSON je především 

jednoduchý, jak můžeme vidět na obr. 10, jelikož v JSON nemusíme deklarovat jakého typu 

musí hodnota nabývat, proto ihned definujeme celý řádek s jednotlivými hodnotami. 

 

Obr.  7 Deklarace v MySQL 

 

 

Obr.  8 Deklarace v MS Access 
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Obr.  10 Zápis prvního řádku v JSON 
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7. Implementace databáze do CouchDB 

7.1 Rozhraní Futon 

 CouchDB obsahuje také integrované prostředí Futon, který slouží pro administraci 

všech Vašich databází. „Futon poskytuje plný přístup ke všem vlastnostem CouchDB a 

usnadňuje některé úlohy. S Futonem můžeme vytvářet a mazat databáze, prohlížet a editovat 

dokumenty, spouštět MapReduce pohledy nebo spouštět replikaci databází.“ [6] 

Futon je integrovaná webová aplikace CouchDB a nalezneme jej tedy na defaultní  

adrese (pokud se nalézá databáze na stejném zařízení): 

http://127.0.0.1:5984/_utils/ 

 

 

Obr.  11 Úvodní stránka Futonu se všemi dostupnými databázemi 

Jakmile se dostaneme do tohoto prostředí, pak je určitě velmi důležité spustit testovací 

utilitu, kterou nalezneme v pravém menu pod názvem „Test Suite“. Tímto krokem se můžeme 

vyhnout případným problémům v budoucnosti a problémy s CouchDB můžeme spravit hned 

ze startu. Testovací utilita kontroluje všechny funkce CouchDB a také stav připojení k síti.  

Zkoušel jsem neoficiální verzi CouchDB pro MS Windows XP/Vista/7 a musím říci, 

že ne vždy se chová korektně, patrně proto je to stále verze beta. Oproti tomu verze pro 

Linux, funguje naprosto bezproblémově. 
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Obr.  12 Testování instalace CouchDB 

 Nyní, po kontrole, kdy již víme, že je vše dobře nastaveno a funguje jak má, můžeme 

začít s vytvořením databáze. Tu vytvoříme jednoduchým klikem na „Create Database“, 

pojmenujeme ji a následně nám Futon ukáže všechny dostupné dokumenty, ale zpočátku bude 

seznam prázdný. Nyní můžeme vytvořit první dokument. Klikneme na „New Document“, 

zobrazí se nám vygenerované „_id“, pokud nechceme název měnit, necháme jej a následně 

uložíme klikem na „Save Document“. Po uložení se nám ještě vygeneruje revize „_rev“. Na 

obr. 13 vidíme již vytvořený dokument.   

 

Obr.  13 Vytvořený dokument  
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Pro import námi převedené databáze, kterou máme nyní v JSON, klikneme na 

„Source“, kde se nám zobrazí vnitřní JSON kód, do něj již vložíme celou naši databázi 

v JSON, popřípadě můžeme vytvořit dokument pro každý řádek tak jako na obr. 14. Na 

obr. 14 vidíme naplněný jeden řádek „tabulky“ Location. 

  

Obr.  14 Vyplněný první řádek “ tabulky“ Location v JSON 

 Jakmile přepneme zpět na „Fields“ uvidíme klíče a k nim přiřazené hodnoty (obr.15) . 

Dvojklikem myší na hodnotu, jí můžeme upravit. 

 Samozřejmostí jsou u CouchDB přílohy, ty můžeme přikládat klikem na „Upload 

Attachment“ 
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 S každou změnou dokumentu se také mění revize a v případě že potřebujeme vrátit 

změny, pak to není žádný problém. Jakmile je dokument ukládán například dvěma osobami 

najednou, pak “vyhrává“ první kdo ukládá a tato revize se stane aktuální. 

 

  

Obr.  15 Ukázka klíčů s hodnotami 
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7.2 cURL a MapReduce 

Jedná se o nástroj, pro přenos dat po protokolech jako jsou HTML, FTP a další. 

Ke komunikaci s CouchDB můžeme využít také cURL.  

Například zadáním tohoto příkazu, do konzole, získáme seznam všech databází: 

curl -X GET http://127.0.0.1:5984/_all_dbs 

cURL používá požadavky jak typu GET, které z databáze data načítají, ale také POST, 

který funguje opačně a to tak, že do databáze data nahráváme. 

Příklad užití požadavku POST 

curl -X PUT http://127.0.0.1:5984/albums 

 Tento příkaz nám vytvoří novou databázi albums. 

MapReduce 

 Pomocí funkce Map můžeme v CouchDB pokládat dotazy. 

 „Funkce map jsou zavolány jednou pro každý dokument, a dokument je jim předán 

jako argument. Funkce si může vybrat, zda dokument přeskočí a nebude jej zpracovávat, nebo 

jestli pošle k dalšímu zpracování nějaká data (funkcí emit). Data jsou ve formátu klíč/hodnota 

a z jednoho dokumentu jich může být i víc. Funkce map nesmí záviset na jakýchkoli 

informacích mimo zpracovávaný dokument (zapomeňte tedy na globální proměnné apod.) 

Díky této nezávislosti může CouchDB generovat pohledy postupně a paralelně.“ Zdroj: [6] 

 Funkce map je psána v JavaScriptu a při výpočtu pohledu ji CouchDB spustí pro 

všechny dokumenty v databázi. Na obr. 16 vidíme, jak může vypadat funkce map. 
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Obr.  16 Ukázka JavaScriptové funkce map 

  

7.3 Aplikace pro načítání a upravování dat z databáze CouchDB 

 Po zvážení jsem se rozhodl napsat demonstrační program v C#, na kterém uvidíme 

vzájemnou komunikaci skrz http.  

Bohužel, jsem postupem času, zjistil, že zvolený jazyk C# nebyl zrovna tou nejlepší 

volbou. Jelikož jazyk C# je silně typový, to znamená, že každá proměnná musí mít předem 

specifikovaný datový typ. Proto je nutné při vývoji počítat s určitou strukturou dat. Pro 

komunikaci byl využit protokol http, u kterého je pro ukázku dobře přehledný záznam 

komunikace. Na každý jednotlivý požadavek je vrácena jedna odpověď (objekt JSON). 

 Mnohem více uzpůsobeným jazykem pro tuto komunikaci jsou slabé a dynamicky 

typové jazyky, například Python, protože umožňuje JSON objekt přemapovat na nativní 

objekt daného jazyka. 

Pro samotnou komunikaci s databází je v aplikaci využívána třída db.cs, která definuje 

veškeré operace nad databází a dále se stará o převod JSON do C# objektů. Tato třída je 

napsána univerzálně a lze ji využít v různých projektech.  

Program, který naleznete v příloze, se připojí k databázi na Vámi zadané IP adrese. 

Pakliže při připojení nezadáte i název databáze, žádné dokumenty se nenačtou. Nicméně 

program si načte všechny dostupné databáze a v okénku logování uvidíte názvy všech 

dostupných databází uložených na serveru. Do pole Databáze jednu z nich vypíšeme a 

k serveru se znova připojíme, pak se nám již načtou všechny dokumenty, které uvidíme 

v části Dokumenty, taktéž se všechny vypíší. Po připojení se vypíší všechny dostupné 

kategorie, do kterých jsou jednotlivé dokumenty zařazeny. Jakmile zvolíme jednu kategorii, 

vypíší se již pouze dokumenty, které jsou v té dané kategorii. Poté co zvolíme jeden 
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dokument, se nám po pravé straně zobrazí „detail“ dokumentu, kde jsou vypsány jednotlivé 

klíče s hodnotou. Ty můžeme taktéž v horní části Detailu přidávat, či odebírat. 

Poslední částí, kterou tento program disponuje je vyhledávání či filtrování hodnot 

klíčů. Zvolíme si klíč, zobrazí se klíče ze všech dokumentů a hned ve druhém políčku 

vypíšeme hodnotu, pro kterou chceme zjistit, kde všude se nachází (ve kterých dokumentech) 

a stiskneme tlačítko OK. Poté se v části Dokumentů vypíší všechny dokumenty, které danou 

hodnotu klíče obsahují. 

Samozřejmostí je již zmiňované logování v dolní části programu. Jdou v něm vidět 

dotazy na databázi, ukládání nových dokumentů, úprava klíčů s hodnotami a taktéž vracené 

odpovědi databáze. Jednoduše se zobrazuje veškerá komunikace se serverem. 

 

Obr.  17 Program pro komunikaci s CouchDB 
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Pro demonstrační ukázku jsem zde vložil část kódu daného programu, který má na 

starosti připojení se k serveru a načtení databáze spolu se všemi jeho dokumenty. 

 

 

Obr. 18 Popis části kódu programu pro připojení a načtení seznamu dokumentů dané databáze z 

CouchDB 
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8. Závěr 

Po nastudování fungování NoSQL dokumentově orientovaných databází je zřejmé, že 

se velké firmy jako Google, Facebook, Amazon a další začaly zaobírat myšlenkou právě 

NoSQL databází a vytvořily sami sobě databáze, tak zvaně „na míru“. Samozřejmě si 

nemůžeme myslet, že nyní budou všichni vývojáři webových aplikací hromadně přecházet na 

nerelační databáze. Opravdu je na zvážení každého z nás, zda-li je potřebuje.  

Jestliže bych měl zhodnotit klady implementace, například CouchDB, pak to jistě 

bude jednoduchost komunikace skrze http. Přestože neumožňuje definovat dotazy pomocí 

standardu SQL, jeho nespornou výhodou je formát JSON, který lze jednoduše implementovat 

pro webové služby. Vhodný je zejména pro evidenci položek různorodých vlastností, což 

znamená, že ne všechny dokumenty musí mít stejnou strukturu. Typické použití se vybízí u 

internetových obchodů s mnoha položkami a různými vlastnostmi, kde u relačních databází 

přidáním nové kategorie zboží znamená úpravu databázové struktury, tím že přidáme novou 

tabulku, kdežto u NoSQL databází nás struktura dokumentů nezajímá a novou kategorii 

můžeme začlenit mezi již existující dokumenty. 

Tyto databáze jsou vhodné pro použití, kde drtivá většina požadavků je na čtení. 

Malou nevýhodou je, že při úpravě jedné položky je nutné odeslat a aktualizovat celý 

dokument. Jak zdokumentoval Artur Ejsmont na svém blogu, bohužel se zápis do dokumentů 

velmi negativně projevuje na rychlosti zápisu, proto CouchDB skončil v testu jako poslední. 

Obr. 19. Zdroj: [9] 
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Obr.  19 Porovnání doby zápisu pro uložení 100,1000,10 000 a 100 000 Bytů, Zdroj: [9] 

Jak již bylo řečeno, určitě se velmi hodí do prostředí, kde potřebujeme velmi rychlé 

vyhledávání v obrovském balíku dat a také tam kde potřebujeme mít velmi vysokou 

dostupnost, tu nám v CouchDB zajišťuje replikace. 

Na závěr bych rád podotknul, pokud je Vám JSON a JavaSript cizí, pak určitě zůstaňte 

u SQL databází 
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