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INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

TROCHĘ HISTORII
Ojcami CQRS są Udi Dahan i Greg Young – wyśmienici eksperci wywo-
dzący się ze światka .NET. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku okre-
ślili kilka prostych zasad, które potrafią znacznie uprzyjemnić pracę nad 
skomplikowanymi systemami informatycznymi. Można wspomnieć, że 
wówczas wyszukanie informacji na ten temat nie było proste:

Rysunek 1. Wyszukiwanie materiałów o CQRS na początku bieżącej dekady

Wbrew pozorom jednak, w dniu dzisiejszym z CQRS powiązane jest 
bardzo wiele innych pojęć. Mam na myśli chociażby Event Sourcing, 
Domain Driven Design, Multiple datastores, NoSQL databases czy Se-
rvice-Oriented Architecture. Warto zdawać sobie jednak sprawę z fak-
tu, iż zastosowanie CQRS wcale nie wymaga znajomości tych pojęć!

U podstaw CQRS leży zasada CQS (Command Query Separation), 
przedstawiona przez Bertranda Meyera – wybitną postać w IT, twórcę języ-
ka Eiffel – jeszcze w latach 80. poprzedniego stulecia. Zasada ta ma jedno 
założenie: „zadanie pytania nie powinno zmieniać odpowiedzi” („asking 
a question should not change the answer”). Przekładając to na język pro-
gramistów: każda metoda powinna albo wykonywać operacje modyfiku-
jące stan systemu, albo zwracać dane, nigdy jedno i drugie jednocześnie.

Przedstawieni wcześniej panowie rozszerzyli nieco tę zasadę, zak-
tualizowali ją do najnowszych trendów, języków i technologii oraz za-
rekomendowali jej stosowanie do komponentów większych niż meto-
da. Tak narodziło się CQRS.

CQRS.INIT()
Command Query Responsibility Segregation często jest określane jako 
wzorzec projektowy bądź wzorzec architektoniczny. Mija się to z praw-
dą. Dana implementacja CQRS może wykorzystywać zdefiniowane 
wzorce, jednak na poziomie teoretycznym jest to po prostu podejście 
do tworzenia oprogramowania. Podejście, które wpływa na system już 
w fazie budowania modelu reprezentującego domenę.

Kluczowa i najważniejsza zasada CQRS mówi, że jeden model 
w systemie to za mało do wydajnej pracy – zarówno systemu, jak 
i programisty. Bardzo często można spotkać aplikacje, w których klasy 
budujące model koncepcyjny są po prostu odwzorowaniem struktury 
bazy danych. Wówczas najprostsze możliwe przedstawienie schematu 
komunikacji wygląda tak:

Rysunek 2. Diagram koncepcyjny standardowego systemu

Jedyny model służy zarówno do dostarczania klientom (aplikacjom, 
usługom, przeglądarkom…) informacji o systemie, jak też wykony-
wania operacji wchodzących w skład logiki biznesowej. Ten model to 
nader często kod wygenerowany na podstawie bazy danych „zaimpor-
towanej” do ulubionego IDE.

O problemach wynikających z takiego podejścia można poczytać 
w kolejnych akapitach. Teraz skupimy się na tym, co proponuje nam CQRS:

Rysunek 3. Diagram koncepcyjny systemu CQRS

CQRS to po prostu utworzenie więcej niż jednego modelu w systemie. 
Przez „model” można rozumieć „zestaw klas” – zatem otrzymujemy 
przynajmniej dwie niezależne od siebie grupy klas, dedykowane do 
odczytania lub modyfikacji stanu. Separacja operacji odczytu i zapisu 
jest sercem CQRS.

Jeden (lub więcej) model posłuży do odczytu, będzie więc zop-
tymalizowany pod konkretne scenariusze wyświetlania danych 
w aplikacji. Gro takich scenariuszy wymaga zdenormalizowanych da-
nych gotowych do wyświetlenia użytkownikowi bądź dostarczenia 
zewnętrznemu systemowi. Ten model często nie zawiera żadnej logiki 
innej niż przygotowanie informacji w odpowiednim formacie: zasto-

CQRS pragmatycznie
CQRS – Command Query Responsibility Segregation – to bardzo popularny temat 
wśród programistów od ładnych kilku lat. Wokół niego urosło tyle dodatkowych 
pojęć i zależności, że aktualnie ciężko jest zacząć zgłębiać to zagadnienie. W arty-
kule przedstawię, czym naprawdę jest CQRS i jak to „ugryźć”. Przykłady kodu napi-
sane są w C#, jednak powinny być zrozumiałe dla programistów każdego języka.
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