
Construindo um banco 
NoSQL do zero



Do zero? Tá doido?
● Existem muitos bancos diferentes

● Vantagens e desvantagens

● Garantias de consistência

● Performance
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Camada de Armazenamento



Camada de Armazenamento

Objetivo primário é prover Persistência (ou Durabilidade).

Algumas características importantes são a latência de uma leitura ou escrita, o throughput
sustentado, a amplificação, o consumo de espaço e a capacidade de realizar escritas atômicas.

Os dados podem ser armazenados com algumas estruturas diferentes, otimizadas para trabalhar em 
blocos do disco. Pode utilizar uma B-tree, ou LSM tree, ou Hash table, String table ou Log.

A maioria dos sistemas utilizam um WAL (Write Ahead Log) para atingir consistência.



Camada de Armazenamento

B-tree:



Camada de Armazenamento

Log Structured Merge Tree:



Camada de Armazenamento

Write-Ahead Log:
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Camada de Queries



Query

Response



Camada de Queries
O servidor (banco de dados) recebe as requisições no formato 
de query (podem ser em formato textual ou um JSON ou... 
qualquer outra coisa).

Conhecimento de compiladores vem a tona aqui: Fazer um 
Lexer + Parser para construir a AST, validar e otimizar.

Precisa lidar com conexões simultâneas de múltiplos clientes 
e com o protocolo de comunicação estabelecido.

Cada banco tem o seu próprio dialeto para queries, alguns 
mais expressivos, outros menos. Alguns com transações 
conversacionais, outros com batching, outros bastante 
simplistas.

O processo é 
bastante similar a 
um interpretador 

de uma 
linguagem de 

programação. O 
Postgres, por 

exemplo, realiza 
JIT de queries 

mais complexas, 
mesmo processo 

do Java ou C#.
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Planejamento e Execução



Planejamento e Execução

O plano de execução define a estratégia adotada pelo banco de dados para obter o resultado. 
Existem múltiplos planos, todos com o mesmo retorno, mas com uso de recursos diferente.

Índices e dados estatísticos habilitam novos planos e permitem a escolha do “melhor”.

Em sistemas distribuídos a localização dos dados também tem fundamental importância.
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Replicação



Backend



Backend

Consistência?



Muitos bancos de dados são
“eventualmente consistentes”





Raft!







Outros assuntos
• Transações

• Indexação

• Alterações de schema online

• Sharding

• Relações

• Balanceamento de carga



https://github.com/lbguilherme/rethinkdb-lite





Cursos mais 
detalhistas 
e de profundeza 
técnica

Turmas
menores, maior 
valor agregado

Geralmente 
noturno, 2 vezes 
na semana ou
aos sábados

Aulas online
ao vivo

Cursos
de Extensão

Os cursos de extensão 
funcionam para quem já atua 
na área e deseja aprofundar 
seus conhecimentos
em algum tópico. 

As aulas acontecem com
uma frequência menor, mas 
possuem um conhecimento 
técnico mais profundo.

.PARA QUEM JÁ ESTÁ.

.NA ÁREA DE TECNOLOGIA.

https://cubos.academy/



Guilherme Bernal
CTO na Cubos
guilherme@cubos.io

Estamos contratando!

jobs.cubos.io


