Po ukończeniu tego szkolenia powinieneś:
1. Wiedzieć, kiedy najoptymalniej używać relacyjnych, a kiedy
nierelacyjnych baz danych.
2. Orientować się, czym jest skalowanie horyzontalne, wertykalne,
sharding.
3. Znać struktury i poziomy, na jakie dzielimy nierelacyjne bazy
danych.
4. Jaka jest różnica między: kolekcjami, dokumentami a polami.
5. Umieć korzystać z mongosh i GUI MongoDB.
6. Umieć efektywnie przeprowadzać operacje związane z
manipulowaniem danych w Mongo.

NoSQL i MongoDB
Wstęp
Do tej pory pracowaliśmy głównie z relacyjnymi bazami danych przy użyciu
relacyjnego języka baz danych, tzw. SQL. Z pojęciem nierelacyjnych baz
danych zapewne spotykałeś się głównie podczas przeglądania różnych
ofert pracy, czy też rozmawiając z innymi developerami.

Koncept ten, wraz z implementacjami takimi jak Redis czy MongoDB to
naprawdę ciekawe i nieustannie wykorzystywane w pracy programisty
zagadnienie. Kiedy korzystać z nierelacyjnej implementacji baz, a kiedy z
relacyjnej? Jakie mamy zalety i wady obu podejść? Na te pytania
odpowiemy w właśnie rozpoczynającym się szkoleniu. Dodatkowo
przeszkolę Cię z MongoDB - dowiesz się m.in jak tworzyć własne bazy,
zarządzać nimi i wykonywać podstawowe jak i zaawansowane zapytania.

SQL vs noSQL - porównanie
SQL-owe bazy danych zostały stworzone, aby móc przechowywać dane w
sposób ustrukturyzowany. To znaczy tyle, że informacje w obrębie tabel
mogą być reprezentowane przez schematy. Podczas wypełniania encji
danymi - trzymamy się określonych wytycznych, ograniczeń co do typów,
rodzajów kolumn.
Jednak wraz z postępem technologii webowej, coraz częściej zaczynaliśmy
mieć do czynienia z ogromnymi ilościami nieustrukturyzowanych w żaden
sposób informacji. Takie informacje nie mogą zostać wówczas zmapowane
do tabelopochodnych struktur i dlatego narodziła się potrzeba stworzenia
konceptu noSQL.
Tego typu bazy danych zaczęły się idealnie sprawdzać dla informacji typu:
klucz-wartość, dokumentów, tekstów, grafów czy też złożonych kolumn.
Dodatkowo zaczęły one zapewniać większą skalowalność, elastyczność
i więcej możliwości na zarządzanie danymi.

Powody, dla których warto używać noSQL
1. Skalowalność
Generalnie rozwiązania SQL-owe mogą być skalowalne tylko w sposób
wertykalny, a więc przykładowo przez zwiększenie dostępnej pamięci
operacyjnej, rozmiarów dysku, czy też zwiększenie mocy obliczeniowej
serwerów.
Zapamiętaj!
Skalowanie horyzontalne: jest to ingerencja w daną strukturę poprzez
dodawanie lub usuwanie serwerów.
Skalowanie wertykalne: jest to ingerencja na danym serwerze
polegająca na zwiększaniu lub zmniejszaniu poszczególnych
komponentów (vCPU, RAM, HD, itp.) czy zasobów maszyny.
NoSQL, i tak przykładowo - MongoDB, zapewnia skalowanie
horyzontalne, a konkretnie, tzw. sharding. Polega to na tym, że w łatwy
sposób możemy porcjować bazę danych na mniejsze i łatwiej zarządzalne
części, które mogą być rozproszone pomiędzy wieloma różnymi node-ami
na różnych maszynach wirtualnych czy serwerach. Zapewnia to
zwiększenie dostępności (High Availability) systemów, rozpraszanie
operacji pomiędzy różne zasoby i ogólnie optymalizowanie czynności bez
potrzeby dokładania zasobów sprzętowych.
2. Brak schematów i ustrukturyzowania

Tak jak już zdążyłem wspomnieć - z noSQL związany jest brak schematów
i jakiegokolwiek ustrukturyzowania. Dzięki temu schemat
przechowywanych danych może być zmieniany w dowolnym momencie
bez zaburzania poprawnego funkcjonowania aplikacji.
3. Różnice w performance
I choć w tym punkcie ciężko wskazać faworyta, to nakreślę obszary, w
których noSQL sprawdzi się lepiej niż SQL. MongoDB zapewnia lepszą
optymalizację dla zapytań, które dotyczą zapisu do bazy danych przez, np.
taki feature jakim jest insertMany(), który zapewnia relatywnie szybkie
umieszczanie wielu rekordów danych.
4. Integracja z wieloma technologiami
Obecnie na rynku IT istnieje wiele technologii, które w pełni bazują na
implementacji nierelacyjnych baz danych. Tego typu technologiami są:
AWS, Hadoop, RedHat, dotCloud i wiele innych. Prawdą jest, że takie
rozwiązania bazują właśnie na koncepcie horyzontalnego skalowania,
shardingu i elastyczności danych (np. brak narzuconych schematów)
charakterystycznego dla Cloud Computingu.

Kiedy noSQL może się nie sprawdzić?
Żeby jednak nie patrzeć na właśnie omawianą technologię przez pryzmat
różowych okularów, to musimy poruszyć również temat wad i minusów
związanych z korzystaniem z noSQL.
1. Transakcyjność

Po pierwsze - MongoDB nie zapewnia tak dobrego wsparcia dla
przeprowadzania multi-dokumentowych transakcji i podejścia ACID co
implementacje relacyjnych baz danych. I choć w omawianej implementacji
noSQL twórcy podejmują się zapewniania transakcyjności programistom,
to jednak w porównaniu do relacyjności - jest to na etapie raczkowania.
2. Dumpowanie i backup
Kolejnym minusem związanym z noSQL jest niezbyt dobrze rozwinięta
możliwość dumpowania/backupowania zawartości baz. Mimo że istnieje
sporo narzędzi teoretycznie umożliwiających dumpowanie danych, to nie
są one na tyle dobrze rozwinięte, aby proces ten przebiegał w pełni
optymalnie, szybko i efektywnie.
3. Łączenie danych z poziomu kodu
Jak wiemy nierelacyjne bazy danych nie wspierają operacji JOIN-ujących
(stąd też w zasadzie pochodzi ich nazwa - z powodu braku istnienia
relacji). Może to być zarówno plusem, jak i minusem noSQL. Plusem
dlatego, że dzięki temu nie ma ryzyka stworzenia SQL-owego potwora czyli wielolinijkowego zapytania, w którym umieszczone jest wiele JOIN-ów
i trudna do odczytania, oraz późniejszego ewentualnego zmodyfikowania,
logika. A to dlatego, że wszystko realizujemy na poziomie kodu i to
programista musi ręcznie zadbać o stworzenie odpowiednich linii
bezpośrednio w kodzie. Z drugiej strony jednak, brak możliwości łączenia
zależności między strukturami w bazie, skutkuje koniecznością “obrabiania”
wszystkiego ręcznie, przez co może się zmniejszać czytelność pisanego
kodu.

Instalacja MongoDB Community

Tak uzbrojeni w teorię (od zawsze powtarzam, że “świadomy programista
to dobry programista”) możemy w końcu przejść do konkretów i pracy
bezpośrednio z MongoDB. Zaczniemy od przeprowadzenia instalacji
omawianego narzędzia.
Nie będę dokładnie opisywał procesu instalacji, ponieważ został on
szczegółowo opisany tutaj: Instalacja MongoDB, zarówno dla Linuxa,
MacOS oraz Windowsa. Wersja Mongo, którą pobierzemy to On-premises,
Community - w najnowszym wydaniu.

On-premises - MongoDB Download

Po poprawnej i udanej instalacji (wszystkie opcje pozostaw na ustawione
domyślnie), będziesz miał kilka sposobów na korzystanie i zarządzanie
bazami danych MongoDB:
- Przy użyciu GUI (istnieją różne aplikacje dostarczające wizualny
interfejs użytkownikowi, jak: Mongo Express, Mongo Compass,

DataGrip etc.). W najbliższej sekcji skorzystamy z domyślnie
instalowanego GUI, czyli Mongo Compass.
- Przy użyciu Mongo Shell. Wówczas workflow bazuje na pracy z
poleceniem i interfejsem terminalowym. Paradoksalnie - to właśnie na
początku naszej nauki będziemy bazowali głównie na tym
rozwiązaniu. Po to, aby jak najszybciej zapamiętać polecenia
charakterystyczne dla Mongo.

Omówienie interfejsu Mongo Compass
Gdy uruchomimy tytułową aplikację tej sekcji, to naszym oczom ukaże się:

Interfejs Mongo Compass

Na uwagę zasługuje tutaj URI postawionej aplikacji Mongo, który ma
domyślnie postać: mongodb://localhost:27017. Zauważ, że taki URI składa
się z 3 elementów - prefixu (mongodb://), nazwy maszyny, na której
uruchamiane jest środowisko (localhost) oraz portu aplikacji (domyślnie
27017, ale może to być dowolna wartość z zakresu, tzw. portów well-known
i nie zajętych portów; więcej o well-known portach tutaj: TCP i UDP porty).
Po połączeniu się z bazą danych, ujrzysz następujący widok:

Interfejs po połączeniu się z bazą danych

Po wejściu do zakładki Databases, widzimy, że domyślnie utworzone są 3
bazy danych: admin, config, local.
Bazy te przechowują następujące informacje:
- local: jest zarezerwowana do trzymania metadanych dotyczących
replikacji w MongoDB (jest to zabieg polegający na zapewnieniu
High Availability przez rozproszenie danych na wielu niezależnych
instancjach)
- admin: odpowiedzialny za przechowywanie informacji nt ról i
autoryzacji użytkowników MongoDB
- config: przechowuje informacje powiązane z shardingiem i jego meta
informacjami (konfiguracją)
Z poziomu omawianej zakładki możemy też bez problemu utworzyć własną
bazę danych - przez kliknięcie przycisku “Create database”.

Przycisk “Create database”

Wówczas ujrzymy następujący pop-up, który umożliwia nam odpowiednie
skonfigurowanie tworzonej zależności.

Konfiguracja bazy danych

Widzimy, że mamy możliwość dodania do naszej bazy dodatkowych
(opcjonalnych) cech: Capped Collection, Use Custom Collation,
Time-Series. To, na jaki wybór się zdecydujemy (pamiętaj też, że opcje te
możemy pozostawić puste), zależeć będzie od celów, do jakich baza ma
być wykorzystywana. Zauważ, że pod każdym z rodzajów znajduje się
krótki opis, kiedy sprawdzi się tak wybrana cecha bazy.
Aby utworzenie bazy było jednak w ogóle możliwe, musimy uzupełnić
przede wszystkim pola: Database Name, Collection Name.
Zapamiętaj!
Baza danych w MongoDB - to poziom abstrakcji, który przechowuje
wszystkie kolekcje (i dane się w nich znajdujące).
Kolekcja (collection) - to odpowiednik tabeli w relacyjnych bazach
danych. Jest to struktura będąca “pojemnikiem” na dane. W skład kolekcji
wchodzą natomiast dokumenty (Documents), a w obrębie nich pojawiają
się natomiast pola (Fields).
Porównanie struktury bazy noSQL z SQL.

Nasza baza będzie posiadała nazwę Devs-Mentoring, a kolekcja: courses.
Nie zaznaczamy żadnej dodatkowej opcji charakteryzującej nasz zestaw
informacji.

Utworzenie bazy Devs-Mentoring

W wyniku takiej operacji zostanie utworzona wskazana baza danych wraz z
pojedynczą kolekcją - courses (która zgodnie z nazwą ma reprezentować
dostępne kursy). Do tak utworzonej bazy możemy dodawać dowolną ilość
kolekcji.

Widok na utworzoną bazę danych i kolekcję courses

Tworząc bazy danych i kolekcje w ich obrębie, należy jednak pamiętać o
następujących zasadach nazewnictwa:
Tworząc kolekcje i bazy danych, musimy pamiętać o:
- Nazwach pisanych małymi literami: to nas zabezpiecza przed
problemami związanymi z case sensitivity. Jest to niezwykle ważne,
ponieważ MongoDB rozumie inaczej kolekcje, które są nazwane
odpowiednio z wykorzystaniem małych i dużej liter.
- Staraj się tworzyć jednoczłonowe nazwy kolekcji, nigdy nie
zapisuj nazwy według snake_case lub camelCase. Czyli
przykładowo zamiast user_name, zapiszesz username, a w
zastąpieniu dla first_name -> firstname itd.

Jeżeli przejdziesz teraz do utworzonej bazy danych i klikniesz w utworzoną
kolekcję courses, to otrzymasz interfejs, z poziomu którego będziesz mógł
w łatwy sposób dodawać (lub importować) kolejne dokumenty
(odpowiednik rekordów w SQL) do kolekcji.

Dodawanie danych do kolekcji

Nie będziemy jednak jakoś szczególnie rozdrabniali się nad tą częścią
szkolenia. Zależy mi, abyś był w stanie umieszczać kolejne dane w
MongoDB z poziomu poleceń shellowych, dlatego do tematu umieszczania
informacji w bazie przejdziemy w następnej sekcji. Zajmijmy się teraz tym,
jak obsługiwać MongoDB przy użyciu terminala.

MongoShell
Aby móc zarządzać bazą danych przy użyciu CLI, zainstalujemy w
pierwszej kolejności aplikację Mongo Shell. Aplikację możliwą do pobrania

znajdziesz tutaj: Mongo Shell. Proces pobierania i instalacji jest
standardowy i prosty, dlatego nie będę przeprowadzał Cię przez niego krok
po kroku. Zwróć jedynie uwagę na rodzaj wybranego systemu
operacyjnego, na który ma zostać pobrany plik instalacyjny.

Po instalacji, możesz uruchomić aplikację mongosh lub wykonać
polecenie w terminalu
mongosh
Uruchomi się wówczas interfejs shell-owy, z poziomu którego będziemy
bezpośrednio wchodzili w interakcję z Mongo.

Po wpisaniu polecenia zostaniemy domyślnie połączenie z bazą test. My
przełączymy się na nowo tworzoną bazę - DevsMentoring (ma ona tą samą
nazwę co utworzona już baza przez GUI, ale uprzednio już ją usunąłem).
Do tego celu wykorzystamy polecenie
use <nazwa_bazy>
Rezultat:

Zostaliśmy przełączeni do bazy danych Devs-Mentoring (która
automatycznie zostanie utworzona, jeśli nie istnieje). Możemy teraz

operować na naszej bazie i wykonywać konkretne polecenia manipulujące
danymi.
Chcąc w łatwy sposób podejrzeć polecenia, które możemy wykonywać na
bazie (oczywiste jest, że zapamiętanie wszystkich może być dość
problematyczne), możemy wpisać polecenie db.help()).
Skutkować ono będzie wyświetleniem wszystkich dostępnych komend,
jakie możemy wykonać na bazie.
Poniżej przykład:

Możemy teraz utworzyć dowolną kolekcję - w naszym przypadku pierwszą
kolekcją będzie courses.
Do tego celu wykorzystamy następujące polecenia:

db.createCollection(“<nazwa_kolekcji>”)
Oraz wyświetlenie dostępnych kolekcji w obrębie bazy danych:
show collections
Wynik:

Dodatkowo, chcąc wyświetlić dostępne bazy danych (możemy nagle
stwierdzić że chcemy przełączyć się z jednego db do drugiego i wybrać
dostępną z listy), wpiszemy:
show dbs
Wynik:

Zarządzanie kolekcją

Mając już utworzoną bazę danych (Devs-Mentoring), a w niej odpowiednią
kolekcję (courses), możemy przejść do wypełniania kursów odpowiednimi
rekordami.
Zanim przejdziemy do konkretów, przypomnijmy tylko, jaką kolekcję mamy
już utworzoną w obrębie bazy:
show collections
Wynik:

Widzimy, że do tej pory utworzyliśmy jedną kolekcję - courses. Wykonajmy
teraz polecenie:
db.courses.stats()
Jest to komenda przedstawiająca nam szereg statystyk dotyczących
wskazanej kolekcji, m.in tak podstawowe informacje - jak, ile rekordów
znajduje się w kolekcji.
Kolekcję też możemy usuwać - do tego celu posłuży nam polecenie:
db.courses.drop()

Wyżej wymienione polecenia to bazowe funkcjonalności, jakie możemy
wykonywać na omawianych strukturach. Przejdźmy teraz nieco dalej i
poznajmy, jak wypełniać kolekcje odpowiednimi informacjami i danymi.

Dodawanie dokumentów do kolekcji
MongoDB przechowuje rekordy w postaci dokumentów, czyli struktur
BSON. BSON to binarna reprezentacja (czyli taka, która przede wszystkim
zapewnia więcej typów danych) JSON-owych dokumentów.
Poniżej zestawienie wszystkich dostępnych typów wraz z krótkim opisem.
String − najczęściej wykorzystywany typ do przechowywania danych.
Przykładowe wartości tego typu: “John”, “Devs-Mentoring” etc.
Integer − typ służący do przechowywania wartości numerycznych. Może
być to typ 32- lub 64-bitowy.
Boolean − typ danej służący do przechowywania wartości true lub false.
Double − służy do przechowywania wartości z częścią dziesiętną, np. 10.5,
15.0, 20.99.
Min/ Max keys − This type is used to compare a value against the lowest
and highest BSON elements.
Array − umożliwia przechowywanie tablic, list czy wielu wartości pod
jednym kluczem.
Timestamp - typ umożliwiający przechowywanie informacji o czasie, kiedy
nastąpił, np. dany event.

Object - typ wykorzystywany do przechowywania zagnieżdżonych
dokumentów.
Null - typ służący do przechowywania wartości Null.
Date - typ danowy służący do przechowywania aktualnej daty lub czasu w
formacie UNIX-owym. Możemy tworzyć własny obiekt daty przez tworzenie
obiektu i przekazywanie dnia, miesiąca i roku do niego.
Object ID - typ służący do przechowywania informacji o ID dokumentu.
Binary data - typ służący do przechowywania danych binarnych.
Code - typ umożliwiający przechowywanie kodu JavaScript w dokumencie.
Regular expression - typ przechowujący wyrażenia regularne.
Spójrzmy na przykładowy dokument i wskażmy różne typy dla
przechowywanych wartości:
{
first_name: ‘John’, ← typ String
surname: ‘Miller’, ← typ String
cell: 4471232, ← typ Integer
city: ‘London’, ← typ String
profession: [‘programmer, ‘developer’, ‘PO’], ← typ Array
cars: [ ← typ Array
{ ← typ Object
model: ‘340I’,

horsepower: 400,
brand: ‘BMW’
}
{ ← typ Object
model: ‘I30’,
horsepower: 100,
brand: ‘Hyundai’
}
]
}
Dodanie dokumentu do kolekcji
Pusta kolekcja niestety nam się na nic nie przyda. Dlatego w sekcji tej
przejdziemy do umieszczenia pierwszego dokumentu w kolekcji. Tak więc
dodamy informację o pierwszym kursie znajdującym się w courses.
Skopiuj poniższy zapis…
course = {
"name": "Java for beginners",
"language": "Java",
"no_slots": 20,
"slots_taken": 10,
"topics": ["Java", "Spring", "Hibernate"],
"isActivated": true
}
… i wklej do mongosh. Tak jak poniżej:

W wyniku takiej operacji utworzyliśmy zmienną course w obrębie
środowiska bazodanowego Devs-Mentoring. Dzięki temu możemy teraz z
niej skorzystać i przesłać do metody dodającej dokument do kolekcji.
Jest nią:
db.courses.insertOne(course)
Wynik:

Jak widzisz - insertOne() jest metodą umożliwiającą dodanie pojedynczego
dokumentu do kolekcji. Oprócz niej istnieje również metoda insertMany,
która umożliwia insertowanie wielu danych do kolekcji.

Komenda insertMany() - jak nazwa wskazuje został stworzony, aby
umożliwić łatwe insertowanie wielu dokumentów do kolekcji naraz.
Wówczas argumentem dla takiej metody jest lista dokumentów. Proste
wywołanie tej funkcjonalności może wyglądać następująco:
db.collection.insertMany([{"b": 3}, {'c': 4}])

Zadanie:
Dodaj do utworzonej kolekcji courses jeszcze jeden dowolny dokument
reprezentujący kurs Pythona. Niech przechowuje on takie klucze jak:
name, language, no_slots, slots_taken, topics, isActivated. Wzoruj się na
wcześniejszym przykładem związanym z kursem Java.
Usuwanie dokumentu
Niejednokrotnie przytrafi Ci się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował
usunąć dany dokument z kolekcji. Aby zrealizować tę czynność, możesz
użyć metody deleteOne() lub deleteMany(). Różnica między tymi metodami
jest intuicyjna. Pierwsza z nich usuwa pierwszy napotkany dokument,
który spełnia warunek, według którego chcemy go usunąć, a drugi
wszystkie dokumenty spełniające podaną predykatywę (warunek).
Polecenie deleteOne
Wykorzystując metodę do usuwania pojedynczego dokumentu, wystarczy
podać pojedyncze pole, na podstawie którego ma zostać usunięty dany
dokument. Chcąc zatem usunąć pierwszy kurs, który dotyczy języka Java
(wówczas klucz language ma wartość ‘Java’), zapiszemy:

Polecenie deleteMany
W celu usunięcie natomiast wszystkich rekordów, które spełniają dany
warunek (gdy, np. chcemy zlikwidować wszystkie dokumenty, które mają w
sobie klucz language o wartości Java), zapiszemy:

Z racji, że w kolekcji courses przechowywałem dwa dokumenty dotyczące
Javy, zapytanie zwróciło wynik {..., deletedCount: 2}.
Będąc przy omawianiu deleteMany, warto zwrócić również uwagę na to, jak
usunąć wszystkie dokumenty znajdujące się w kolekcji. Aby to
zrealizować, przekażemy po prostu pusty dokument do metody
deleteMany(), tak jak poniżej:
db.courses.deleteMany({})
W rezultacie pozbędziemy się wszystkich rekordów z courses.
Bądź świadomy, że możemy określać również wiele kluczy w obrębie
metody .deleteOne() lub .deleteMany(). Wówczas usuniemy tylko te(n)
rekord(y), których wszystkie wskazane klucze będą przechowywały
określone wartości.

Przeglądanie kolekcji
Nauczyliśmy się przeprowadzać już podstawowe operacje związane z
manipulacją danych w kolekcji. Przeprowadzając te wszystkie czynności,
wypadałoby teraz wiedzieć, jak podglądać dane w obrębie naszych
kolekcji, aby wiedzieć, czy dana operacja zadziałała zgodnie z
oczekiwaniami.
Tak więc, aby wyświetlić wszystkie dostępne dokumenty w obrębie kolekcji,
zapiszemy:
db.courses.find()
Dzięki temu otrzymamy zestawienie wszystkich dokumentów w kolekcji. Ja
obecnie w kolekcji przechowuję informację o tylko jednym kursie, dlatego
po wykonaniu powyższego polecenia, otrzymałem:

Jednak to nie wszystko. Z find(), tak jak z zapytaniem SELECT w
relacyjnych bazach danych, związane jest wiele dodatkowych możliwości i
kombinacji.

Spójrzmy na poniższe operacje:
Parametryzowanie find
Find może również przyjmować argument, w których wskazujemy, jakich
danych poszukujemy. Tutaj proces odbywa się podobnie do wcześniej już
omówionego delete przyjmującego różne argumenty.
Chcąc zatem zwrócić informację o tylko tych dokumentach, których pole
language ustawione jest na język (klucz language), np. Python oraz ilość
slotów (klucz no_slots) równą 15, zapiszemy:
db.courses.find({language: ‘Java’, no_slots: 15})
Zliczanie znalezionych rekordów
- db.courses.find().count() - zwraca liczbę reprezentującą ilość
zwróconych dokumentów w find

Aktualizowanie dokumentów
Umiemy już dodawać i wyszukiwać rekordy w kolekcji. Czas na nauczenie
się, jak je modyfikować i aktualizować.
Przejrzyjmy najpierw aktualny stan naszej kolekcji:

Aktualny stan kolekcji courses

Załóżmy, że chcielibyśmy teraz zmienić nazwę kursu ‘Java for advanced’
na ‘Java for advanced only’.
Aby móc to zrealizować mamy do dyspozycji następujące metody:
- db.courses.updateOne() - aktualizuje jeden wybrany rekord
spełniający warunek wyboru
- db.courses.updateMany() - aktualizuje wszystkie wybrane rekordy
spełniające podany warunek wyboru
Zacznijmy od wykorzystania pierwszej metody:
db.courses.updateOne(
{name: ‘Java for advanced’},

{$set: {name: ‘Java for advanced only’}
})
Wynik:

Zwróć uwagę na charakterystyczną strukturę metody updateOne pierwszym argumentem jest struktura wskazująca, po jakich polach
chcemy wyszukać dokument. Druga wartość natomiast składa się z
argumentu określającego, jaką operację update-owania (np. ustawianie,
inkrementowanie wskazanego pola) chcemy wykonać oraz na jakim polu
chcemy taką operację przeprowadzić.
My w powyższym przykładzie wykorzystaliśmy zapis $set, który oznacza,
że chcemy zastąpić wartość danego pola nowym atrybutem, jednak mamy
dostęp również do takich operatorów jak m.in:
-

$inc - zwiększa wartość o 1 wskazanego pola numerycznego
$unset - usuwa wskazane pole z dokumentu
$mul - mnoży wartość spod pola o wskazaną czynnik
$max - aktualizuje pole o wskazaną wartość tylko wtedy, gdy jest ona
większa niż aktualna wartość pola
- $min - aktualizuje pole o wskazaną wartość tylko wtedy, gdy jest ona
mniejsza niż aktualna wartość pola
- $rename - umożliwia zmianę nazwy pola

- $pull - usuwa wskazane pole z dokumentu tylko wtedy, gdy spełniony
jest określony warunek
Sprawdźmy, jak mogłoby wyglądać wykorzystanie w praktyce każdego ze
wskazanych operatorów:
Operator $inc
db.courses.updateOne(
{ name: ‘Java for advanced’ },
{ $inc: { noSlots: 1 }
})
W wyniku powyższej operacji zostanie zmodyfikowany dokument w
kolekcji, którego name jest równy ‘Java for advanced’ - wartość spod pola
noSlots zostanie zwiększona o 1.
Operator $unset
db.courses.updateOne(
{ _id:
ObjectId(“628757c44c8bf26b0895619e”)},
{ $unset: { isActivated: “” }
})
Wynik:

Po wykonaniu powyższego polecenia, pole isActivated w dokumencie o _id
wskazanym przez programistę zostanie usunięte. Możemy to zauważyć po
tym, jak w zaznaczonym prostokącie nie ma już wskazanego przez nas
pola.
Operator $mul
db.courses.updateOne(
{ _id: ObjectId(“628757c44c8bf26b0895619e”)},
{ $mul: { no_slots: 2, slots_taken: 1.2 }
})

Wynik:

Po wykonaniu tej operacji - wartość spod pola no_slots zostanie
zwiększona dwukrotnie, a slots_taken zostaną pomnożone przez 1.2.
Operator $rename
Zmieńmy nazwę pola language w każdym dokumencie znajdującym się w
kolekcji courses na specialization. Do tego celu wykorzystamy wcześniej
wspomnianą już metodę updateMany.
Nasze zapytanie będzie miało postać:
db.courses.updateMany({}, { $rename: {‘language’:
‘specialization’ }})

Wynik:

Operator $min
Wspomniałem już, że operator $min umożliwia aktualizowanie wartości
spod wybranego pola, gdy podana wartość jest mniejsza od aktualnej.
Gdybyśmy zatem chcieli zaktualizować pole noSlots (które ma aktualnie
wartość równą 40) spod dokumentu o nazwie ‘Java for beginners’ na
wartość 50 i użyli operatora $min…

db.courses.updateOne({name: ‘Java for beginners’, {$min:
{no_slots: 50}}})
… to wówczas operacja nie będzie miała żadnego efektu na
przechowywane dane. Potwierdza to wynik wykonanego polecenia i para
modifiedCount: 0 (co oznacza, że żadne pole spod dokumentu nie została
zmodyfikowane).

Operator $max
Różnica między operatorem $min a $max jest dość intuicyjna. Otóż
tytułowy operator zaktualizuje wskazaną przez nas wartość w dokumencie,
pod warunkiem że nowa wartość będzie większa od obecnej.
Zatem poniższa operacja…
db.courses.updateOne({name: ‘Java for beginners’, {$max:
{no_slots: 50}}})
… faktycznie wpłynie na wartość przechowywaną pod polem no_slots.
A podobna operacja, ale zmieniająca tym razem ilość slotów na mniejszą
wartość, nie wpłynie na przechowywane dane:

Kod:
db.courses.updateOne({name: ‘Java for beginners’, {$max:
{no_slots: 15}}})
Wynik:

Operator $pull
Zanim przetestujemy działanie operatora $pull, dodajmy do istniejącego
dokumentu, którego nazwa jest równa: ‘Python for beginners’, nowy klucz
(prices). Będzie się pod nim znajdowała lista reprezentująca możliwe
wariacje cenowe dla wskazanej ścieżki nauki.
db.courses.updateOne({name: ‘Python for beginners’, {$set:
{prices: [750, 900, 1100, 1500, 2000, 10000, 20000]}}})
Efekt:

Załóżmy jednak, że przez pomyłkę dodaliśmy zawyżone ceny, które
zaczynają się od wartości 10 000 wzwyż. Dlatego też chcielibyśmy je
usunąć spod naszego klucza prices w dokumencie dotyczącym szkolenia z
Pythona dla początkujących. W celu właśnie usunięcia spod wybranego
klucza wartości spełniających dany warunek, wykorzystamy operator $pull.
Zapytanie usuwające wszystkie wartości spod prices, które są większe niż
10 000 będzie miało postać:

db.courses.updateOne()
I da poniższy efekt:

Jak widzisz z listy prices zostały usunięte odpowiednie wartości.
Zwróć uwagę na wykorzystanie dodatkowego operatora $gte (greater or
equal to), który umożliwił nam zdefiniowanie warunku, według którego
odbyło się usuwanie danych pozycji w liście. Do takiego tworzenia
warunków mamy również do dyspozycji:

-

$gt - czy wartość jest większa
$lt - czy wartość jest mniejsza
$lte - czy wartość jest mniejsza lub równa
$in - czy wskazana wartość znajduje się w danej strukturze

I wiele innych…
Nie będziemy jednak w tym momencie omawiali każdego z osoba wykorzystanie dużej z nich części jest intuicyjne i nie wymaga mojego
szczegółowego objaśnienia.
Opis wszystkich operatorów znajdziesz tutaj: Query and Projection
Operators — MongoDB Manual
Bądź świadomy że tego typu operatory możemy wykorzystywać nie tylko w
odniesieniu do update-owania informacji i operatora $pull. Wiele z nich
sprawdzi się idealnie do wskazywania warunku, po jakim ma być
przykładowo usuwany zestaw rekordów z dokumentu.
Gdybyśmy zatem cofnęli się do poznanego wcześniej polecenia
deleteMany i spróbowali usunąć tylko te dokumenty, których wartość spod
pola slotsTaken nie przekracza liczby 5, to zapiszemy:
db.courses.deleteMany({}, {slots_taken: {$lte: 5}})
Po czym otrzymamy:

Zakończenie
To tyle, jeśli chodzi o wdrożenie Cię w tematy związane z MongoDB i w
bazową, ale równocześnie dość obszerną wiedzę. Wykonaj zadania
związane z MongoDB i przedyskutuj niezrozumiałe tematy ze szkolenia
wraz ze swoim mentorem. Dzięki temu osiągniemy nasz pierwszy kamień
milowy i szybko będziemy mogli przejść do zagadnień związanych z
integracją konceptu nierelacyjnych baz danych kodem - napisanym w
niezależnie jakim języku. Stay tuned!

