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ACID vs. BASE

שתי הגישות העיקריות לשאלת התכונות הקריטיות שאנו רוצים שמסד  
האם ניתן למצוא פשרה  . לכל גישה יתרונות וחסרונות משלה. הנתונים יבטיח

?שתמקסם את היתרונות ותפחית את החסרונות של שתי הגישות



ACID

Atomicity-או לא מבוצעת כלל, כל תנועה מתבצעת במלואה.
Consistency-כל תנועה משאירה את המערכת במצב עקבי לאחר סיומה  .

Isolation–  תוצאות הפעולה של כל תנועה צריכות להיות מתאימות למצב בו
כאשר יותר מתנועה  , כלומר. התנועה הייתה התנועה היחידה המבוצעת כרגע

מצב המערכת בסיומן שקול למצב בו התנועות היו  , אחת מבוצעת בו זמנית
).בסדר כלשהו(מבוצעות אחת אחרי השנייה 

Durability– לאחר שתנועה מבצעתcommit ,  השפעתה על המערכת
.גם במקרה של נפילות חומרה למיניהן, מובטחת

.פגיעה בביצועים: בעיה



BASE

Basically Available–י ביצוע  "המערכת תגיב ע, לכל בקשת ביצוע פעולה
.  הפעולה או שליחת הודעת כישלון

Soft State–יתכנו שינויים במסד הנתונים גם מבלי  . מצב המערכת אינו קבוע
.לקבל קלט נוסף

Eventual consistency– בשלב כלשהומסד הנתונים יהיה עקבי.

.מסבך מאוד את תכנות התנועות: בעיה



BASE-לACIDדוגמא להבדל בסיבוכיות התכנות בין 

תנועה  . נסתכל על דוגמא פשוטה הכוללת שתי תנועות באפליקציה בנקאית
ותנועה שנייה המחשבת את , אחת מעבירה סכום כסף מחשבון אחד לאחר

.סכום היתרות בכל החשבונות
:התנועות יראו כךACIDבאפליקציית 



BASE-לACIDדוגמא להבדל בסיבוכיות התכנות בין 

:זה יראה כךBASEבאפליקציית 



Salt - פשרה ביןACIDל-BASE

:עוד קצת כימיה
"Neutralization is the reaction between an acid and a base, producing 
a salt and neutralized base” (Wikipedia)

:מבוסס על עקרון פארטוSaltהרעיון של 
" The Pareto principle (also known as the 80/20 rule, the law of the vital 

few, or the principle of factor sparsity) states that, for many events, roughly 
80% of the effects come from 20% of the causes” (Wikipedia)

מעקרון פארטו נובע שעיקר הפגיעה בביצועי אפליקציה נובעת מחלק , בהקשר שלנו
נרצה להגביל את הוויתור על , לכן. קטן יחסית מבין התנועות השונות שהיא מבצעת

consistencyלתנועות אלו בלבד.



Nested Transactions

Nested transactions  הן תנועות שנוצרות על ידי תנועות אחרות בזמן הביצוע
threadשיוצר threadאו , קצת כמו פונקציה שקוראת לפונקציה אחרת. שלהן
.'וכו, חדש

ביצוע  . מבלי להשפיע על תנועת המקורabortהתנועה המקוננת יכולה לבצע 
abortגם אם היא ביצעה  , י תנועת המקור יוביל לביטול התנועה המקוננת"ע

commit.



BASE transactions & ACID transactions

:נחלק את התנועות השונות המוגדרות לאפליקציה לשתי קבוצות
•ACID transactions– תנועות אלו יפעלו כמו תנועות באפליקצייתACID

.נרצה שרוב התנועות יהיו בקבוצה זו. רגילה
•BASE transactions–תנועות בעלות מנגנון פעולה ייחודי שנגדיר בהמשך  .

נרצה שרק התנועות שהשפעתן על ביצועי האפליקציה היא המשמעותית  
.ביותר יהיו בקבוצה זו



BASE transactions

תנועות בסיסיות-מורכבות מרצף של תת BASE transactionsתנועות מסוג 
)alkaline subtransaction ( ,ומצבי הביניים ביניהן  .

Begin BASE transaction
alkaline subtransaction 1
Intermediate state
alkaline subtransaction 2
Intermediate state
alkaline subtransaction 3
.
.
.
end BASE transaction



BASE Transactions atomicity

מתבטאת בכך שהתנועה יכולה לבצע  BASE transactionsהאטומיות של •
abortרק במצב הביניים שבין תת התנועה הראשונה לתת התנועה השנייה  .
או שהתנועה תבצע  , לכן. בהכרח כל שאר תתי התנועות שלה יבוצעו, אחרת
abortעוד לפני ה-commitולכן למעשה לא , של תת התנועה הראשונה

,  ולכן התנועה תבוצע במלואה, כללabortאו שהיא לא תבצע , תבצע כלום
.ומכאן שהאטומיות נשמרת

נאמר  , מתחילה ביצוע של תת התנועה השנייהBASE transactionכאשר •
.acceptedשהיא במצב 



BASE Transactions Isolation

מתבטא  ACID transactions-לBASE transactionsעיקר ההבדל בין •
 Saltשנקראות, BASE transactionsבדרישות הבידוד החלשות יותר של 

isolation.
לא , המתבצעות במקבילBASE transactionsבהינתן שתי , Salt isolation-ב•

מובטח בידוד בין כל שתי תתי תנועות  , לעומת זאת. מובטח בידוד ביניהן
.בסיסיות שלהן

.מובטח לנו הבידוד בינה לבין כל תנועה, ACID transactionעבור •



transferו-total_balance בגרסתSalt

total_balanceמופעלת לעתים רחוקות יחסית
.ACID transaction-ולכן נוכל להגדיר אותה כ

transferהופכת ל-BASE transaction.



הערכת שיפור הביצועים

:נבחנו שתי אפליקציות, ACIDלעומת Saltלבדיקת שיפור הביצועים של 
.1TPC-C– אינטרנטויתסדרת תנועות להשוואת ביצועים של מערכות הזמנה

.סוגי תנועות5-המורכבת מ
.2Fusion Ticket–80-י יותר מ"בשימוש ע, אפליקציית כרטיסים בקוד פתוח

.תנועות עיקריות11מכילה . חברות



Salt vs. ACID–ניסוי ראשון 

ההחלטה המשמעותית  , Saltלאפליקציית ACIDכדי להפוך אפליקציית 
הפרמטר העיקרי  . BASE transactions-שנדרשת היא איזה תנועות להפוך ל

כאשר כאמור אנו  , )ביחס לאחרות(הוא מספר הפעמים שהתנועה מתבצעת 
מניחים שברוב המקרים נגלה מספר תנועות קטן יחסית שמתבצעות בתדירות  

יכולים להיות כמובן גם פרמטרים נוספים  . גדולה באופן משמעותי מהאחרות
.המשפיעים על ההחלטה



Salt vs. ACID–ניסוי ראשון 

-וnew-order-עיקריות " בעייתיות"נמצאו שתי תנועות  TPC-Cעבור •
payment.

.create-order-אחת " בעייתית"נמצאה תנועה Fusion Ticketעבור •

–transactions/seconds–של המערכת throughput-בניסוי נמדד ה
ואחרי הפיכת התנועות  ) ACIDכאשר היא מערכת (בצורתה המקורית 

).Saltכאשר היא מערכת (BASE transactions-הבעייתיות ל



Salt vs. ACID–ניסוי ראשון 

SaltACIDPeak Throughput 
(trans/sec)

97211464TPC-C
70901088Fusion Ticket

.  6בשתי האפליקציות התקבל שיפור של יותר מפי 



Salt vs. BASE-ניסוי שני 

כעת אנו רוצים לאשר את ההנחה שלנו שמספיק להפוך מספר קטן יחסית של  
כדי להשיג ביצועים הקרובים לביצועים של BASE transaction-תנועות ל

לצורך כך הופכים  . או לפחות לשיפור משמעותי בביצועים, BASEאפליקציית 
ובודקים את  , בהדרגהBASE transactions-לACID transactions-את ה

.  Throughput-ההשפעה על ה



Salt vs. BASE-ניסוי שני 

שלה מימשנו  Salt-ובגרסת ה, מכילה חמש תנועותTPC-Cאפליקציית , כזכור
 BASE-כעת הופכים תנועות נוספות ל. BASE transactions-שתיים מתוכן כ

transactionsובודקים את השיפור ב-throughput :

-ממימוש שתי תנועות כ, קיבלנו שבמקרה זה
BASE transactions התקבלthroughput

.המקסימליthroughput-מה80%בשיעור של 



Salt vs. BASE-ניסוי שני 

ולבצע את Fusion Ticketשל התנועות של BASEכעת רוצים לבצע מימוש 
.אותה הבדיקה

הוא העלייה המשמעותית  BASEהחיסרון המרכזי של , כזכור–בעיה 
בסיבוכיות עולה עם העלייה בכמות  קצב הגידול כאשר , בסיבוכיות התכנות

ניתן היה להתגבר על כך , תנועות בלבד5המכילה , TPC-Cעבור . התנועות
המשימה התבררה  , תנועות11המכילה , Fusion Ticketעבור . במאמץ סביר

.כקשה בהרבה
מוותרים לגמרי על שאיפה לביצוע נכון של האפליקציה ופשוט מריצים  –פתרון 

כל תנועה כרצף פעולות בסיסיות בלתי תלוי בפעולות אחרות בתנועה  
אבל הביצועים  –התוצאות שגויות , אין בידוד, אין אטומיות. ובתנועות אחרות

!אופטימליים



Salt vs. BASE-ניסוי שני 

 3BASE-ל0כאשר המימוש כולל בין throughput-בגרף מוצג ה
transactions , וכאשר מריצים את כל התנועות כרצף פעולות בסיסיות)RAW 

OPS(.

-קיבלנו שניתן על ידי הפיכת תנועה אחת ל
BASE transactions90%-להגיע ל

המקסימלי האפשריthroughput-מה
.BASEבאפליקציית 
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