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PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH

W tym artykule skoncentrujemy się na tym, jak indeksy pomagają 
efektywnie szukać informacji w dużych zbiorach danych. Zademon-
strujemy, dlaczego w ogóle są potrzebne, oraz pokażemy coraz bar-
dziej skomplikowane konstrukcje, które dają coraz lepsze efekty.

PO CO TO KOMU?
Zacznijmy od początku. Każdy z nas szuka czegoś dziesiątki lub set-
ki razy codziennie. W dzisiejszych czasach coraz częściej tym czymś 
jest informacja. Szukamy numeru telefonu znajomego w telefonie, 
przepisu na ciasto w Internecie, widowiskowego zdjęcia z wakacji na 
dysku, definicji zmiennych w kodzie źródłowym, artykułu ulubione-
go autora w magazynie „Programista” i nieskończenie wielu innych 
rzeczy. Czas to pieniądz, więc chcemy (a właściwie wymagamy), żeby 
wyniki pokazywały się nam natychmiastowo. Niestety – im więcej 
danych, tym trudniej. W przypadku magazynu w formacie .pdf oraz 
listy kontaktów w telefonie przejrzenie ich zajmuje komputerowi 
ułamki sekund, co jest dla nas zupełnie akceptowalne. Przekopanie 
wszystkich plików dysku, albo dużego projektu programistycznego, 
może zająć już długie sekundy, a nawet minuty. No i trudno sobie 
nawet wyobrazić, jak długo trwałoby przejrzenie wszystkich stron 
Internetu w poszukiwaniu informacji. Mimo to wyszukiwarki inter-
netowe jak DuckDuckGo, Bing albo Google potrafią sobie z takimi 
zapytaniami poradzić w ułamki sekund (patrz Rysunek 1). Jak one 
to robią?

Rysunek 1. Przeklęte Google – jak ono działa?

Tajemnicą szybkiego wyszukiwania jest indeksowanie. Polega ono 
na tym, że najpierw poświęcamy czas na „przetworzenie” danych do 
postaci, którą będzie można łatwiej odpytywać. Wynik tej operacji 
nazywamy indeksem. Następnie, mając indeks, możemy odpytać za-
indeksowane dane znacznie wydajniej.

JAK INDEKSOWAĆ?
W artykule skoncentrujemy się na następującym problemie: dyspo-
nujemy dużym zbiorem plików i chcemy w nich wyszukać podany 
tekst. Omówimy kilka różnych klasycznych sposobów rozwiązania 
go oraz rozważymy ich wady i zalety. We wszystkich przykładach 
będziemy używać języka programowania Python, ponieważ wystar-
czająco przypomina pseudokod, żeby być zrozumiałym dla wszyst-
kich, a dodatkowo można go uruchomić i samodzielnie sprawdzić 
poprawność programu.

Nasz problem można rozwiązać trywialnie za pomocą następują-
cej bazy danych:

Listing 1. naiwna implementacja tekstowej bazy danych

class FileDatabase:
    def __init__(self):
        self.database = {}

    def index(self, filename):
        text = read_file(filename)
        self.database[filename] = text

    def search(self, text):
        result = []
        for name, content in self.database.items():
            if text in content:
                result.append(name)
        return result

Jest to technicznie poprawne rozwiązanie – metoda index() wczy-
tuje do pamięci plik pod podaną ścieżką, a metoda search() zwra-
ca wszystkie wyniki zawierające wymagany tekst. Schody zaczynają 
się wtedy, kiedy mamy setki, tysiące lub miliony plików – przegląda-
nie ich wszystkich przy każdym zapytaniu staje się problematyczne, 
a z czasem niemożliwe. Na szczęście da się ten problem rozwiązać za 
pomocą wspomnianych indeksów!

W dalszej części artykułu będziemy implementować coraz to lep-
sze struktury danych, które można wykorzystać do tego celu.

PRÓBA PIERWSZA: PODEJŚCIE NAIWNE
Jak zaimplementować taką strukturę? Naiwne podejście to zrobienie 
tego „z definicji”, czyli wyciągnięcie wszystkich możliwych podsłów 
z podanego tekstu i stworzenie wielkiej mapy podsłów na listę pli-
ków, w których występują:

jak znaleźć igłę w stogu danych
Co łączy wyszukiwarki internetowe, bazy danych i książki telefoniczne? Przede 
wszystkim cel – ich zadaniem jest przechowywanie informacji i umożliwienie 
użytkownikom szybkiego dostępu do nich. Wbrew pozorom podobna jest też 
implementacja. Mimo że pożółkłe karty książek telefonicznych nie zmieniły 
się od czasów naszych pradziadków, a coraz to nowocześniejsze bazy danych 
co kilka lat wymyślają same siebie od nowa, wszystko opiera się na jednym 
fundamentalnym pomyśle – indeksach.
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