
ALOCAÇÃO DINÂMICA DE OBJETOS EM SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS 
PARALELOS 

Marco Antônio Ferreira Duran 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO. 

Aprovada por: 

, ,/ 

& ~ k ? w L  4.r 
~rof/~eraldo Bonoko kex&, D. Sc. 

Prof" : Marta Lima de Queirós Mattoso, D.Sc. 

Prof : Josefino Cabra1 Me10 Lima, D.Sc. 

RIO DE JANEIRO, RJ -BRASIL 
MARÇO DE 1999 



Alocação Dinâmica de Obietos em Sistemas 

& B m o s  de Dados Paralelos IBio de &m~irp]  1999 

VIII, 1QS p. 29,7 çm (CBPPE(UIFN, M.Sc., En- 

genharia de Sistemas c C~mputagão, 1999 

Tsse - Universidade F&rd do Rio de J ~ n ~ i r o ,  

COPPE 

l-Di$ribrri@o a PaaIdism 

I. C O P P W N  11. TBdo 4 skrie ) 



Resumo da Tese apresentada a COPPElUFRJ como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

ALOCAÇÃO DTNÂMICA DE OBJETOS EM SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS 
PARALELOS 

Marco Antônio Ferreira Duran 

Orientador: ProfO Geraldo Bonorino Xexéo 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Em modelos de distribuição de Sistemas de Banco de Dados Paralelos, 
informações a respeito do acesso a base de dados constituem importantes requisitos na 
execução de estratégias de distribuição. Neste sentido, foi implementado um gerente de 
distribuição que registra informações de acesso a base e sugere uma nova distribuição 
dos dados. 

Aspectos que afetam a alocação de dados em sistemas de arquitetura de memória 
distribuída são abordados nesta tese. A implementação do identificador de objetos, a 
troca de idormações entre os nós e a distribuição de carga foram analisados neste 
trabalho. 

A implementação inclui uma estratégia de distribuição que se baseia na 
freqüência de ocorrência de consultas, tempos de execução, de processamento, de 
entrada e saída, de comunicação na rede, e nos atributos utilizados em seus predicados. 

As configurações sugeridas pelo sistema são comparadas com uma fragmentação 
horizontal distribuída estaticamente e outra alocação onde a base é dividida em um 
número muito grande de fragmentos. 

Os testes foram realizados em uma rede de estações de trabalho POWERPC no 
laboratório da COPPE/UFN. O software PVM foi utilizado para configuração da 
máquina virtual paralela. O benchmark 0 0 7  foi utilizado como modelo de análise de 
desempenho. 
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Capítulo I 

Um projeto de distribuição define como será feito o armazenamento dos dados 

entre os nós da rede do sistema distribuído. Segundo (OSZU, VALDURIEZ, 1991a), 

uma base de dados pode ,ser fragmentada ou replicada pelos nós da rede. A replicstção de 

dados almeja dar maior confíabilidade ao sistema, no caso de falhas. A fragmentação dos 

dados visa a economia de recursos, evitando acessos desnecessários na consulta a base 

de dados. (LIMA, MATTOSO, 1995) conseguiu ganhos signifiçativos de desempenho, 

fragmentando a base de dados -097 (CAREY e2 nl., 1994) no SGBDOD Q2. Em seu 

trabalho, também foram abordadas questões relacionadas à realocação dos objetos. 

Outra característica de divisão da base é a possibilidade de utiliza~ão de 

processamento paralelo na execução de consultas, aumentando o desempenho do 

sistema. Porém, alguns trabalhos demonstraram que o ,proje$o de distribuição deve ser 

analisado comaten@o. (BAIAO, 1997) propõe uma estratégia para distribuição de bases 

de dados orientada a objetos- Em seu trabaíbo, foi construído uma ferramenta que auxilia 

o projetista de banco de dados. A ferramenta consiste em uma interface gráfica onde são 

entrados os dados necessários a estratégia definida. Em poder destes dados, a estratégia 

é executada formando um roteiro de distribuição da base de dados 00. Entre as 

informações pedidas pela ferramenta, estãg os tipos de consultas solicitadas além de suas 

freqüências de ocorrência. Itlformações como estas são referenciadas por outros 

trabalhos da literatura, como em (EiZEIFE, BARKER, 1995) (KAKLAPALEM, ef al., 

1994), (CEM, et nl., 1987). 



Neste sentido, o objetivo principal desta tese é criar uma ferramenta capaz de 

sugerir uma nova distribuiçgo da base de dados para aumentar o desempenho de um 

sistema de banco de dados paralelo, ora aumentando o número de fragmentos da base 

ou mudando a forma de distribuição. Além disso a ferramenta deverá ser capaz de alocar 

os dados automaticamente, Os estudos foram desenvol~idos em ambientes paralelos 

com modelo de base de dados Orientado a Objetos, porém a estrqtégia adota veio do 

modelo relaciona1 e poderia ser utilrzada também em SGBDs relacionais paralelos. 

Desta forma, devem ser analisados aspectos como as estratégias disponíveis, a 

realocação das dados e o problema da distribuição de carga dentro do sistema. Estes 

temas são abordados nos capítulos I1 e 111 desta tese. 

Na linha de pesquisa de Banco de Dados da COPPERJFRJ vários trabalhos 

foram desenvolvidos utilizando as vantagens do processamenjo paralelo (MATTOSO, 

1993) (TAVARES, eb nl., 1996) (MEYER, 1997). Objetivando seguir esta tendência a 

ferramenta foi implementada para um sistema de banco de dados paralelo. 

Al6m de apxesentar a implementaqão de um gerente de distribuição, esta tese 

analisa as possívxis realocaçães sugeridas pelo sistema, comparando-as com outras 

~ o ~ g u r a ç õ e s  criadas manualmente. Os resultados mostraram que, na maioria das 

consultas utilizadas como testes, as con6gurações sugeridas resultaram em ganhos super- 

lineares e superiores às configurações manualmente criadas para comparação. 

O capítulo I1 compõe a referência bibliográfica desta tese. Esta aborda as 

principais áreas de atuação em Banco de Dados Distribuídos. Trata também a aspecto do 

projeto de distribuição de bases de dados e as características principais de sistemas 

paralelos de bancos de dados. 

No capítulo 111 são abordados diversos tipos de estratégias de distribuição de 

dados, segundo o aspecto de distribuição de carga. 

No capítulo IV é mostrada a estratégia utilizada no sistema de distribyição 

construído nesta tese. São apresentadas as principais características da estratégia e as 



adaptações que foram realizadas. O Anexo I inclui o algoritmo da estratégia em 

português estruturado. 

O capítulo V descreve a implementação do gerente de distribuição dinâmico. 

Também apresenta os tipos de consultas, como foi feita a análise de desempenho, o 

s o h a r e  utilizado para codiguração da máquina paralela e o modelo de dados usado na 

avaliação. 

O capítulo VI apresenta os resultados dos testes realizados e faz uma análise 

entre as diversas confígurações sugeridas pelo sistema. O estilo dos gráficos é em 

formato de colunas. Foram realizados testes com o sistema inicializado e com o sistema 

se beneficiando do buffer de páginas. A última seção do capítulo VI contém 

considerações fínais sobre os resultados. 

Finalmente, o capítulo VI1 apresenta as conclusões deste trabalho, indicando 

realizações futuras. 



Capítulo I1 

A tecnologia de banco de dados distribuídos tem como objetivo integrar de forma 

eficiente e transparente a tecnologia de banco de dados a de processamento distribuído. 

A contribuição do processamento distribuído para a tecnologia de banco de dados está 

na descentralização das tarefas, aplicações e armazenamento de dados, sem, contudo, 

perder a integração e a transparência. Segundo (MATTOSO, 1993), a contribuição do 

processamento distribuído para banco de dados está no acesso paralelo ao 

armazenamento das bases de dados e no processamento paralelo desses dados. A 

integração de bases de dados distintas, gerenciadas por SGBDs diferentes (PIRES, 

MATTOSO, 1996) através de padrões (SOLEY, KENT, 1995) constitui outra 

contribuição da tecnologia. A seção II.2 apresenta as características gerais dos SGBDs 

distribuídos, suas vantagens e desvantagens e as principais áreas de atuação. 

Atualmente é grande a pesquisa na área de projeto distribuído de base de dados 

no modelo orientado a objetos (KARLAPALEM, ef nl., 1994) (LIMA, MATTOSO, 

1995). A fragmentação da base pode influenciar o desempenho do sistema, tanto 

positivamente como negativamente. A princípio, existem trabalhos desenvolvidos que 

abordam os principais aspectos de distribuição (OZSU, VALDURIEZ, 199 1 b). BAIÃo 

e MATTOSO (1998) apresentam várias estratégias de distribuição de dados em bancos 

de dados orientados a objetos. ozsu e VALDURIEZ (1991a) apresentam os principais 

aspectos de projeto distribuído em bases de dados relacionais. 

Outros trabalhos já propõem algoritmos e estratégias para a distribuição da base 

de dados (EZEIFE, BARKER, 1995). Sendo assim, a seção 11.3 aborda essa área de 

pesquisa mostrando conceitos, metodologias e trabalhos atuais desenvolvidos. 

O paralelismo é abordado na seção 11.4, mostrando as principais caraterísticas, 

arquiteturas, divisão dos dados e execução de consultas. 



(OSZU, VALDURIEZ, 1991a) defuie bases de dados distribuídas como uma 

coleção de múltiplas bases de dados, logicamente relacionadas e divididas sobre uma 

rede de computadores. Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuídos é 

aquele que viabiliza a gerência da base de dados e proporciona uma transparência de 

distribuição para o usuário. 

Uma coleção de arquivos espalhados por uma rede de computadores cujo acesso 

e transações são controlados por um sistema de arquivos distribuído não pode ser 

considerado um SGBDD (OSZLJ, VALDURIEZ, 1991a). Um SGBDD deverá conter 

toda a funcionalidade que um sistema de banco de dados possui, além de proporcionar 

ao usuário acesso transparente as diversas bases distribuídas ( ~ S Z U ,  ef al., 1994). 

Outro conceito, mais amplo e genérico, define um sistema de banco de dados 

distribuído com sendo um conjunto de SGBDs federados ou independentes, que têm a 

capacidade de trocar serviços e informações entre si (MOLINA HSU, 1995). 

11.2.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Sistemas de Gerenciadores de Banco de Dados Distribuídos (SGBDDs) são 

naturalmente mais complexos que SGBDs. Além de herdarem os problemas provenientes 

dos SGBDs, novos problemas surgem com a inclusão da distribuição de dados, 

processamento distribuído, uso de redes de computadores, etc. A tecnologia de 

SGBDDs apresenta vantagens e desvantagens. 

Entre as vantagens, destacam-se: 

e Aumento de desempenho: 

Com o processamento distribuído é possível acessar dados e executar tarefas 

concornitantemente, utilizando os diversos nós da rede. (TAVARES, et a]., 

1996) é um exemplo de ganho de desempenho conseguido através de 

processamento em paralelo. (DEWITT, ef aí., 1988) mostra como o acesso 

paralelo a base consegue ganhos em desempenho. Com o projeto distribuído 

de banco de dados é possível tirar proveito da distribuição de dados para 

reduzir o tempo de processamento das consultas. 



e Sistema com mni~r  conficrúilidade: 

A existência de dados replicados através da rede é uma estratégia utilizada para 

sistemas onde a rede de computadores é instável. Nesses sistemas, pode 

ocorrer pane ou defeito em uma parte da topologia. Portanto, o SGBDD deve 

conter mecanismos de controle para atualizaçãa e gerência dos dados 

replicados, como objetivos de evitar inconsistência. 

e Expnqsiú-ilid~de: 

Em ambientes distribuídos é mais fácil aumentar o tamanho e a capacidade do 

sistema. A expansão pode ser conseguida com a inclusão de mais uma 

máquina a rede de computadores, aumentando também a capacidade de 

processamento e armazenamento do sistema. 

A existência de sistemas distribuídos facilita a captação de dados situados em 

outras localidades geográficas. A captação da infomação é feita na localidade podendo 

ser compartilhada pelo resto do sistema. Isto torna o acesso mais rápido e eficiente. 

As desvantagens apresentadas s b :  

e C2m'o: 

Uma das características observadas em sistemas distribuídos é a utilização de 

hardware e mecanismos de controle de comunicação e manutenção. Estes 

requisitos aumentam o custo do sistema, exigindo hardware e software 

adicionais. A mão-de-obra também deve ser levada em conta, uma vez que, 

quanto mais complexo, mais pessoas capacitadas são utilizadas na 

implementação e manutenção do sistema. 

Controle du distrióui@o: 

A distribuição de dados caracteriza um problema no que diz respeito a 

coordenação e ao controle. Atualizações, mudanças de configuração, 

consultas e outras operações devem ser coordenadas pelo sistema. Políticas de 

controle de transações correspondem a uma área de estudo em sistemas 

distribuídos. 

Segzirança: 

Em sistemas centralizados a base de dados fica armazenada em uma única 

localização. Em contrapartida, informações são replicadas e divididas pela 

rede em sistemas distribuídos. Desta forma mecanismos de segurança na rede 



devem ser implementados, aumentando o custo e a complexidade do sistema. 

Em (NYANCHAMA, OSBORN, 1994) são apresentados aspectos 

considerados na segurança de SGBDDs Orientados a Objetos. 

Comem6~pnr.n no1a fecnologia 

A transferência para uma nova tecnologia não é um fator simples. Os 

investimentos feitos em SGBDs não distribuídos não podem ser ignorados. 

Existem áreas de pesquisa que procuram buscar uma salução de integação de 

base de dados ou de interoperabilidade entre sistemas diferentes. 

Na próxima seção serão apresentadas as áreas de pesquisa atuais em SGBDDs 

que buscam soluções para os problemas citados anteriormente. 

Com o objetivo de assegurar toda a potencialidade de um SGBDD, os 

pesquisadores procuram resolver problemas relacionados com a distribuigãr, dos dados, 

gerência de transações, replicaçãa de dados, integração de bases de dados heterogêneas, 

etc. A seguir são mostradas as principais áreas de pesquisas relacionadas a SGBDDs: 

H.2.2.1 Projeto de distribuição de bases de dados 

Um projeto de distribuição define como será feito o armazenamento dos dados 

entre os nós da rede do sistema distribuído. Segundo (OSZU, VALDURIEZ, 1991a), 

uma base de dados pode ser dividida-ou replicada pelos nós da rede. A replicação de 

dadm almeja dar maior confiabilidade ao sistema no caso de falha e queda de algum nó 

da topologia. Um sistema pode ser parcial ou inteiramente replicado. A fragmentação 

dos dados visa a economia de recursos, evitando acessos desnecessários na consulta a 

base de dados. Outra característica da fragmentação é a possibilidade de utilização de 

processamento paralelo na execução de consultas, aumentando o desempenho do 

sistema. A seção 11.5 aborda essa área de pesquisa mais detalhadamente. 

Um banco de dados, ao receber uma consulta, constrbi um plano de execução. 

Tal plano consiste de uma seqüEncia de operações que devem ser executadas para 

acessar os dados e executar a consulta. Um otirnizador de consultas gera planos 



alternativos e os avalia, escolhendo o de menor custo. Nessa avaliação entram aspectos 

como custo de camunicação, localização dos dados, disponibilidade dos dados, etc. 

11.2.2.3 Gerência de transações 

A gerência de transações tem como objetivo manter a integridade da base de 

dados, assim como sincronizar as operações executadas no sistema. O acesso 

concorrente a bases de dados pode gerar inconsistências se não for tratado. A 

distribuição é um aspecto que vai infiuenciar o controle de concorrência. Basicamente, 

existem duas soluções de controle de concorrência (BERSTEIN, GOODMAN, 1981) 

utilizadas. A primeira se caracteriza por um tratamento pessimista, sincronizando as 

transações antes de suas execuções. A segunda executa as operações e, na hora da 

atualização, verifica se a integridade da base de dados será mantida. Estes mecanismos 

utilizam duas primitivas conhecidas como lockmg e t i ' m e s t q .  Na primeira, o acesso ao 

dado é exclusivo a uma operação, não sendo permitido outro acesso. Na segunda, 

transações de dados são executadas em alguma ordem garantindo a sincronização, Em 

(HSIAO, OZSU, 1981) é apresentado um conjunto de algoritmos de controle de 

concorrência propostos. 

Outro ponto investigado é a parada do sistema por espera de recursos ou 

dendlock. Basicamente, existem três maneiras de se detectar dendlock. Na primeira, um 

nó do sistema fica responsável por detectar dendlock. Na segunda, a parada é detectada 

através de uma hierarquia de processos existentes em cada nó. Na terceira, cada nó fica 

responsáyel por detectar uma parada por espera de recurso. Existem trabalhos (KNAPP, 

1987) (BARBOSA, 1990) (ELMAGARMID et nl., 1988) que apontam maneiras para 

detectar e tratar possíveis paradas por dendlock em SGBDDs. 

11.2.2.4 Mecanismos contra falhas na rede 

Uma parte da base de dados pode ficar inacessível durante um determinado 

tempo, devido a uma queda de comunicação na rede. O SGBDD deve ter a capacidade 

de tratar tais situações (GRAY, 1979). Dados replicados podem ser utilizados para 

manter a operacionalidade do sistema. Desta forma, quando os nós voltarem a rede, as 

bases serão atualizadas garantindo a integridade das informações. No caso de falhas 

planejadas, dados podem migrar para outras áreas de armazenamento. 



11.2.2.5 Integração de bases heterogêneas e Interogerabilidade 

A existência de várias bases de dados com diferentes modelos de dados e 

diversos modos de acesso torna-se um desafio para a integração e para o acesso a essas 

informações. A integração de bases de dados gode ser feita através de sistemas que 

formam um modelo global (SOUZA, 1986) (BATINI et a]., 1986), resolvendo todos os 

conflitos encontrados na integração de duas ou mais bases. Alguns trabalhos falam com 

mais detalhe sobre tais sistemas, denominados Sistemas de Múltiplas Bases de Dados 

(KIM et al., 1995) (PITOURA e$ :tal-, 1995). 

Outra forma de integração é a comunicação de diferentes sistemas de bancos de 

dados que gerenciam bases de dados heterogêneas. Segundo {UCH~A, SECIM, 1995), 

o uso de padrões para a orientaçãoa objetos surge como uma estratégia para coordenar 

com flexibilidade e integrar os recursos de processamento de informações interligados 

por redes de comunicação. 

A interoperabilidade de banco de dados é tratada no projeto HFMPAR através de 

uma arquitetura proposta em (PIRES, MATTOSO, 1996), que utiliza o padrão CORBA 

e está de acordo com a norma ODMG-93 (SOLEY, KENT, 1995) (CATTEL, 1994). 

11.3 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE BASES DE DADOS 

O projeto de distribuição é a tomada de decisões relativas a localização dos 

dados e das aplicações pelos nós que compõem o sistema. Esta seção trata do primeiro 

aspecto, isto é, a distribuição dos dados através da rede do sistema. Segundo 

Karlapalem, Navathe e Morsi (KARLAPALEM et al., 1994), o projeto de distribuição 

pode aumentar o desempenho do sistema de duas maneiras: reduzindo a quantidade de 

dados irrelevantes acessados pelas consultas e diminuindo a transferência de dados no 

processamento distribuído. Estes objetivos são alcanqados pela fragmentação dos dados 

através da rede, e da alocação destes fragmentos entre os nós do sistema. As seções 

II.3.2 e 11.3.3 abordam esses dois aspectos, respectivamente. A seção 11.3.4 trata dos 

aspectos considerados na distribuição de bases de dados orientadas a objetos. 

Existem duas estratégias de projeto de distribuição (CERI et nl., 1987) 

denominadas estratégia ascendente (bottom-up) e descendente (top-dom). As duas 

próximas subseções se referem a estas metodologias. 



71.3.1.2 Met~dologia Ascendente 

Essa metodologia é utilizada na integração de bases de dados heterogêneas 

armazenadas em vários nós da rede. A estratégia ascendente parte dos esquemas 

conceituais locais, formando um esquema global, de tal forma que a manipulação das 

bases de dados pelo sistema seja feita através desse último. Os sistemas de múltiplas 

bases de dados, mencionados na seção II.2.2.5, utilizam a metodologia ascendente. 

If .3.1.3 Metodologia Descendente 

Essa estratégia consiste na construção de modelos locais a partir de um modelo 

geral único, através da fragmentação e docação da base de dados . Cada nó vai conter 

partes dos dados representados pelo modelo global. A metodologia top-down é utilizada 

em sistemas cujos componentes são fortemente acoplados e em projetos de distribuição 

de bases de dados iniciais. Osm e Valduriez (QSZU, VALDURIEZ, 1931a) explicam 

com mais detalhes o processo top-down de distribuição de bases de dados. 

A fragmentação da base de dados permite que dados irrelevantes para certas 

aplicações não sejam acessados, economizando recursos de entrada e saída, e, 

consequentemente, ganhando desempenho. Em (LIMA, MATTOSO, 1995) é mostrado 

como um sistema pode tirar proveito da distribuição dos dados para acessar um volume 

menor de informação obtendo ganho de desempenho. Outra vantagem é a execução de 

transações concorrentemente, alem d o  prmessamento paralelo de consultas. Tavares e 

Soares (TAVARES, MATTOSO, 1996) mostram ganhos de desempenho conseguidos 

através do acesso a porções menores da base e do processamento distribuído das 

consultas. (MEXER, 1997) é um exemplo de implementação com acesso paralelo a base 

de dados. 

Porém a Çagmentação exige do sistema mecanismos de controle capazes de 

manter a consistência da base de dados. Outra desvantagem é a perda de desempenho em 

operações que acessam vários fragmentos. A próxima subseção apresenta as alternativas 

de fragmentação existentes e suas características. 



11.3.2.2 Fragmentação Horizontal 

A fragmentação horizontal consiste na divisão de uma relação ao longo de seus 

registros, ou seja, em um banco de dados relacionais, uma tabela é dividida em várias 

partes, cada uma delas contendo um determinado número de tuplas. Já em banco de 

dados orientados a objetos, a fragmentqão horizontal ocorre na partição das instâncias 

da classe. Uma fragmentação feita em uma extensão de classe resultará em conjuntos de 

objetos que serão armazenados através dos nós da rede. Segundo (KARLAPALEM et 

nl., 1994), tanto a fragmentação quanto a alocação de objetos são aplicadas aos dados. 

Porém em SGBDOO, a fragmentaqão e a alocação ocorrem nos dados representados 

pelo objeto, assim como nas suas operações representadas pelos seus métodos 

(comportamento dos dados). 
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Finanças 

A fragmentação pode ser feita segundo critérios fisicos ou lógicos. Em sistemas 

de bancos de dados distribuídos a fragmentação segue o critério lógico. Em sistemas 

parelos o critério fisico também é adoiado. No critério fisico a capacidade de 

armazenamento de cada ní, é avaliada, deterrhando o tamanho de cada fragmento e sua 

localização na rede. Já no no critério lógico a fragmentação é realizada por técnicas ou 

algoritmos que consideram algumas informações como os predicados das consultas e 

suas freqüências no sistema. Técnicas de faixa de valores possibilitam a divisão da base 

em fragmentos, segundo a variação do valor de um atributo. Técnicas de hnslaing são 

utilizadas a partir da aplicação de uma função no tipo de operador da consulta, 

localizando em que nós a informação requisitada está armenada. 

Basicamente, existem dois tipos de fragmentação horizontal: a primária e a 

derivada. Na primeira a fragmentação é realizada diretamente sobre um atributo da 

Célio L h a  Engenheiro 6000,OO 2 



relação-alvo. A figura TI. 1 mostra duas tabelas de uma base de dados de uma empresa. A 

partir dessas relações: 

(Ex.: Select *J;-om Empegcidos whe~e [Emp~e.~dos].sntIario > $000) 

Uma fragmentação cabível no exemplo acima seria a divisão da relação 

Empregados em duas fatias. A primeira teria registros dos empregados que ganham 

abaixo ou igual a 5000 e a segunda determinaria os empregados que recebem acima de 

5000. 

A fragmentação horizontal derivada é feita de acordo çorn predicados definidos 

em outras relações. 

Ex,: A relação Empregados se relaciona com a relação Departamentos através do 

atributo T o .  do De@". Uma fragmentação possível é1 a divisão dos empregados 

segundo os seus departamentos. Os predicados utilizados na fragmentação foram: 

Departamentos = 'Tinanças" (Figura 11.1) e Departamentos = "lnfomática". A relação 

Empregados é fragmentada de acordo com este predicado: um fragmento conterá 

empregados que trabalham no dept. de informática e no outro estarão os empregados do 

dept. de finanças. 

ZI.3.Zm3 Fragmentação Vertical 

A fragmentação vertical é feita no nível dos atributos da relação. Uma tabela será 

fragmentada de maneira que cada fragmento contenha um conjunto de atributos da 

relação. Isto é, a tabela não será dividída em relação aos registros como na fragmentação 

horizontal, mas sim, na sua estrutura. 

Um exemplo de divisão vertical aplicado ao da figura U. 1 seria a separação do atributo 

salário da relação Empregados. Sendo assim, a tabela de Empregados seria dividida em 

duas outras relacionadas pelo atributo '%o. do Emp.". A figura 11.2 mostra o exemplo 

citado acima. 

-1 I No. Ernp. I Nome Firnqiio No. Dept. 

1 1 2500 1 I 1 I José dos Santos I Analista de Sistemas 
I I I Sandra Rodrigties I Contador 

I I I I I 

3 5500 3 I Marcos Dautas I Administrador de Empresas 
I I I I I 

4 1 6000 1 1 4  1 Célio Lima 1 Engenheiro 

Figura lI.2 - Exemplo de fragmentação vertical 



A fragmentação vertical pode ser feita basicamente de duas maneiras. A primeira 

considera cada atributo da relagão como sendo um fragmento num estágio inicial. Depois 

os fragmentos resultantes são unidas segundo um critério. Alguns traIzaíhos abordam 

esta heiirís~ica que é utilizada tanto em bancos de dados centralizados (WAMMER, 

N I m  1979) quanto em bancos de dados distribuídos (SACCA, WIEDERHOLD, 

1985). A outra forma de decidir que atributos serão fragmentados baseia-se no 

comportamento do  sistema, isto é, quais são os atributos açessados pelas diversas 

consultas do sistema. Alguns algoritmos propostos utilizam esta metodologia 

(NAVATHE et al., 1984). 

Geralmente os algoritmos de fragmentação vertical baseiam-se em uma matriz de 

afinidades, criada através das informações de açesso a base de dados. Esta matriz vai 

determinar os atributos que devem ser agrupados e os que devem estar em fragmentos 

diferentes. O algoritmo para determinar o agrupamento e a Fagmentação de atributos é 

explicado com mais detalhe em (HOFFER, SEVERANCE, 1975) (OSSU, 

VALDURIEZ, 1991a). 

11.3.4.5 Fragmentação Híbrida 

Uma outra alternativa de fiagmentagão é chamada híbrida, onde são aplicados os 

dois tipos de fiagmentapão. E possível dividir horizontalmente um fragmento que foi 

constituído de uma divisão vertical da base. Um exemplo seria a divisão do fragmento 

vertical do exemplo da figura 11.2 em dois fragmentos separados, segundo o predicado 

"Salário > 5000" utilizado no exemplo da figura a. 1. A figura II.3 mostra como ficou o 

fragmento vertical segmentado em dois outros. 

No. Etnp. Salário 

Figura Ií.3 - Exemplo de fragmentação Híbrida 

Após a determinação dos fragmentos, a próxima etapa é a associação e a 

gravação destes através da rede. Além da etapa de aloca@o dos fragmentos existe outro 

aspecto que deve ser considerado. A alteração da base de dados por uma consulta pode 



afetar localização atual .dos dados. Isto signiíica que uma. determinada informação não 

pode mais armazenada no mesmo local devido à modificqão. Desta forma, o dado 

modifícad~ deve ser realocado em outro fragmento do sistema. 

A alocação dos fragmentos da base de dados procura distribuí-10s na rede de 

forma a melhorar o tempo de resposta, além de tentar aumentar o número de consultas 

executadas simultaneamente (thkozcghyut ou v& do sistema). 

Segundo (OSZU, VALDURIEZ, 1991a), o problema da alooação está, em 

diminuir os custos de armazenamento, de consulta, e de atualização dos fragmentos nos 

diversos nós da rede. Porém, é muito dificil conseguir uma solução única para todos os 

problemas. A atualização de dados replicados no sistema t a m b h  constitui um problema 

em aberto na área de  alocação, tanto em bancos de dados relacionais como em 

SGBDOOs. Tem sido observado que o custo de comunicação é muito alto em sistemas 

distribuídos (HUANG, WOLFSON, 1994). Alguns trabalhos mostram que o esforgo de 

economizar tráfkgo de comunicação da rede é recompensado com aumento de 

desempenho no sistema (MEYER, 1997). Logo, a transferência de dados de um nó para 

outro da rede, assim como a atualização de dados replicados, caracterizam-se como 

problema relacionado com o custo de comimicação. Quando estes aspectos são 

considerados num ambiente dinâmico, mais problemas surgem. O capítulo 111 aborda o 

problema da alocação dinâmica de bases de dados orientados a objetos. 

Como já foi dito anteriormente, o projeto distribuído da base de dados p e ~ t e  

aumento de desempenho através de processamento distribuído ou da redução de 

informação a ser consultada pelo sistema. Em bases de dados orientadas a objetos esta 

redução é conseguida aplicando-se fragmentagão vertical e horizontal como no 

relacional. Porkm, o modelo de dados orientado a objetos adiciona novos aspectos a 

serem considerados no problema de fragmentação, tais como: a hierarquia de classes, o 

agrupamento de objetos complexos, o compartilhamento de objetos através de 

identificadores, as chamadas a métodos e a alocaç50 destes. 

Esses problemas são tratados em diversos trabalhos na literatura. Em (MAIER 

ET AL, 1992) é abordada a questão do agrupamento de objetos complexos em 

ambientes distribuídos. O acesso de um objeto complexo formado por várias referências 



a outros objetos pode acarretar perda de desempenho devido ao alto custo de 

comunicação no acesso a seus atributos, assim como na chamada de seus métodos. 

Os aspectos relacionados com o projeto distribuído em base de dados orientados 

a objetos são discutidos em (KARLAPALEM ETAL., 1994). (BAIAO, 1997) faz uma 

comparação entre as diversas metodologias de projeto distribuído de bases de dados 00. 

BAIAO e MATTOSO (1998) propõe um algoritmo que, através de informações 

fornecidas pelo usuário gera um esquema de distribuicão para bases de dados. Este 

algoritmo utiliza tanto fragmentação vertical como horizontal. 

11.4 SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARALELOS 

O aumento de desempenho em Sistemas de Gerenciadores de Banco de Dados 

está relacionado com a otimização do acesso a base. A diminuição do uso de recursos de 

entrada e saída através do projeto distribuído de banco de dados aliado a utilização de 

equipamentos mais modernos melhoram o desempenho do sistema. Além disso, 

paralelismo representa para a tecnologia de banco de dados uma possibilidade de 

melhora de desempenho através do acesso e do processamento paralelo. Essa seção 

introduz algumas das principais características de Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados Paralelos, como: acoplamento ao hardware, níveis de paralelismo, modelos de 

arquitetura, fragmentação dos dados e execução de consultas. 

Um dos aspectos que ajuda a caracterizar um Sistema de Banco de Dados 

Paralelo é o acoplamento ao hardware. Segundo (MATTOSO, 1993), "o acoplamento 

ao hardware, indica a categoria de concepção do SBDP quanto ao grau de acoplamento 

ao seu ambiente hospedeiro". Sistemas que são totalmente acoplados são conhecidos 

como máquinas de banco de dados. Esses sistemas caracterizam-se por ter um hardware 

projetado especificamente para suportar suas operações. 

Existem SBDPs que são desenvolvidos para um computador paralelo de uso 

geral. Nesses sistemas o acoplamento ao hardware é inferior ao do caso antenor já que a 

máquina utilizada pelo sistema não foi desenvolvida especificamente para o SBDP. 

Há sistemas que caracterizam-se pelo não açoplamento ao hardware. Estes 

sistemas, classificados em (MATTOSO , 1993) como servidores de banco de dados 



paralelos, não possuem um hardware específico, mas tiram proveito de um sistema 

operacional que facilita as operações com dados. 

(MATTOSO, 1993) relaciona uma série de sistemas representantes da categoria 

conhecida como máquinas de banco de dados. Entre eles estão: NonStopSQL e 

GAMMA (DEWITT et ctl., 1988). Um exemplo da segunda categoria apresentada, com 

pouco grau de acoplamento, é o sistema XPRS (STONEBRAKER et cd., 1988). 

Exemplos de servidores de banco de dados são EDS e SHORE (CAREY et nl., 1994). 

O nível de granularidade do paralelismo está relacionado a quantidade de 

operações que será realizada simultaneamente no processamento de consultas do Sistema 

de Banco de Dados Paralelos. Existem três níveis de granularidade de paralelismo: entre 

consultas, dentro de consultas e entre operações. Esses três níveis podem coexistir. 

Entretanto, na maioria dos casos, a implementação de um sistema privilegia um 

determinado nível. A seguir será apresentada a definição dos três níveis mencionados 

acima: 

e Pa~nlelzsnm enfre consz~ltns 

Neste nível de consulta acontece a execução de mais de uma consulta 

concomitantemente, isto é, duas ou mais consultas podem ser executadas em 

paralelo pelo sistema. Sistemas com essa característica tem como objetivo 

atender ao maior número de usuários ao mesmo tempo através da execução 

simultânea das consultas de diversos usuários. O número de consultas 

executadas por segundo (vazão) constitui uma medida de desempenho de 

sistemas de banco de dados paralelos. 

e Pnmlel~snzo denfiro de consultas 

Esse nível de paralelismo tem como objetivo otimizar consultas complexas e ad- 

hoc. O paralelismo dentro de consultas está ligado a execução de uma mesma 

consulta em paralelo. A execução de cada operador da consulta em paralelo 

possibilita um ganho de desempenho. A otimização pode ser feita através da 

geraqão de vários planos de execução, utilizando para isto, estratégias de 

paralelismo. Após a geração, o plano de menor custo é escolhido e executado. 



* Pmcdelismo dentro de opeqões  

Uma consulta é mapeada para um conjunto de operações que a resolvem. Em 

SGBD relacionais tais operações compõem a álgebra relacional. Este nível de 

granularidade tem como objetivo paralelizar os algoritmos responsáveis pelas 

suas execuções. Geralmente, o paralelismo é obtido através da replicação da 

operação que representa a consulta pelos diversos nós do sistema. Em um 

sistema de memória distribuída o predicado de uma consutla de seleção seria 

enviada aos nós, que executariam a consulta em paralelo. Ao final, o resultado 

da consulta seria a união de todos os resultados obtidos em cada nó. Em 

arquiteturas de memória compartilhada e disco distribuído os fragmentos 

seriam distribuídos para os nós dos sistemas que avaliariam cada predicado em 

paralelo. 

Os modelos apresentados estão relacionados com o grau de compartilhamento 

das memórias principais e secundárias. Essas arquiteturas, que também são denominadas 

de modelos de memória são classificadas em três: modelo de memória compartilhada, 

modelo de disco compartilhado e modelo de memória distribuída. As subseções 

seguintes abordam cada tipo de arquitetura. 

11.4.3.1 Modelo de memória compartilhada 

DISCOS 

PROCESSADORES 

Figura 12.4 - Memória Compartilhada 

Neste modelo, mostrado na figura II.4, cada nó do sistema é composto por um 

único processador. A memória principal e os discos são compartilhados pelos 

processadores através de um canal de comunicação de alta velocidade. 



Essa arquitetura facilita o balanço de carga entre os processadores, podendo até 

ser feito um controle dinâmico através da observação do sistema. O paralelismo entre 

consultas é conseguido de maneira muito simples. A divisão dos dados é bastante 

dinâmica, pois estes não estão distribuídos fisicamente, permitindo um bom 

balanceamento de carga. 

Porém qualquer falha no esquema de interconexão resulta em pane geral do 

sistema. Com a utilização de processadores cada vez mais velozes os conflitos de acesso 

ao módulo de memória são cada vez mais freqüentes, degradando a performance do 

sistema. Outro aspecto negativo está no alto custo da implantação da rede de 

interconexão dos processadores com os módulos de memórias e discos. Segundo 

(VALDURIEZ, 1993) esse tipo de arquitetura também tem uma limitação quanto a 

expansão da capacidade de processamento. 

11.4.3.2 Modelo de disco compartilhado 

DISCOS 

Meinória Memória Memória Memória r 
PROCESSADORES 

Figura 11.5 - Disco Compartilhado 

Essa arquitetura 6 caracterizada pelo compartilhamento da memória secundária. 

O acesso compartilhado a base de dados pode ser compensado através da manutenção de 

buffers de disco na memória de cada processador. O custo é inferior ao do modelo 

anterior. O sistema pode ser composto de estações de trabalho que acessam um ou mais 

discos simultaneamente através da rede. Desta forma, além do custo ser infeiror ao do 

modelo anterior, a capacidade de expansão do sistema também é beneficiada. Um bom 

balanço de carga é garantido. 

O acesso compartilhado de disco é um problema de performance em potencial. O 

sistema deve dispor de mecanismo de controle de transações (mencionados na seção 



IL2.2.3), aumentando a complexidade do sistema. Um exemplo de protótipo que usa 

este modelo de memória é o Pargoa-V (TAVARES et nl., 1996), que através da carga 

equilibrada dos dados pelos seus processadores consegue aumentos significativos de 

desempenho. 

11.4.3.2.3 M0de10 de membroia distribyida 

DISCOS 

PROCESSADORES 

REDE DE bTIERCONEXÃ0 

Figura 11.6 - Memória Distribuída 

No modelo de memória distribuída, cada nó do sistema tem acesso exclusivo as 

suas unidades de disco e memória principal. Os dados são distribuídos fisicamente, 

constituindo um problema para se conseguir um bom balanço de carga. Técnicas usadas 

no projeto distribuído de base de dados podem ser utilizadas para tentar uma distribuição 

equilibrada da base. Dados podem ser replicados a fim de garantir a disponibilidade da 

informação em caso de falha. O custo também é reduzido, assim como no modelo de 

disco compartilhado. O acesso concorrente de informação é possível através da execução 

em paralelo de operações em cada nó. A sua capacidade de expansão é superior aos 

modelos anteriores. 

11.4.4 DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS 

A eficiência conseguida através do processamento paralelo dos dados está 

relacionada com o balanço de carga do sistema. Na arquitetura de disco compartilhado 

busca-se um balanço de carga de processamento, uma vez que o acesso a base de dados 

é compartilhado. Desta forma, é possível dar uma carga maior de processamento para 

aqueles processadores mais rápidos e que possuem mais memória principal. Esses 

processadores levarão menos tempo para processarem as consultas diminuindo o tempo 

de resposta. Este assunto é comentado mais detalhadamente no capítulo 111. 



11-43 PROCESAMENTO DE CONSULTAS 

O processamento paralelo de consultas baseia-se na tradução de uma consulta 

em planos de execução eficientes e-na execução em paralelo do mais eficiente. Os planos 

devem representar corretamente a consulta traduzida, formando o resultado esperado 

pelo usuário. A tarefa de tradução é feita através de leis de transformagão para 

operagões da álgebra relacional. 

Após a tarefa de tradução da consulta em planos de execução é. feita a análise 

destes, escolhendg o de menor custo. A estimativa dos custos de entrada e saída, de 

comunicaçiio e tempo de processamento podem avaliar tanto o tempo de resposta, 

como o tempo total de um conjunto de consultas. A otimização do tempo de resposta do 

sistema é obtida através da escolha de planos de execução que utilizam toda a 

capacidade de paralelismo oferecida pelo sistema. No segundo caso, os planos são 

escolhidos de modo que consultas diferentes possam ser executadas simultaneamente, 

conseguindo um ganho no tempo total. 

A distribuição de dados é um importante fator na execução de consultas. 

Dependendo do tipo de fragmentação que foi aplicada, é possível conseguir os níveis de 

paralelismo mencionados na seção 11.4.3. Porém existem casos onde o custo de 

rearrumar a base de  dados aumentando o paralelismo é menor do que a ganho 

conseguido. 

A distribuiqão por faixa de valores, onde uma relação é fragmentada na rede 

segundo valores de um dos seus atributos, possibilita um melhor balanço de carga dos 

dados pelo sistema. As técnicas de hnshing possibilitam que operações de junção Ooi$ 

(DEWITT, GEIBER, 1985), união e diferenças possam ser executadas 

concomitantemente. Duas relações podem ser divididas p~ los  nós da rede, tendo como 

base o atributo utilizado nestes tipos de operação. Esta divisão é efetuada através da 

aplicação de uma fùnção de hashing sobre o atributo de junção, descobrindo a 

localização apropriada. Uma operaqão de join poderia ser executada como a união de 

várias-operações equivalentes, i s t ~  é, joiSMS entre os fragmentos de cada nó, execuhdos 

em paralelo. Outra forma execução de operações de junção em paralelo é fragmentar 

apenas uma das relações e replicar a o outra relação entre os nós participantes. 

Geralmente a maior relação é fragmentada permanecendo em cada nó (para futuras 

consultas), enquanto a menor relação é transmitida. Alguns trabalhos apresentam 



algoritmos para paralelizar operações de join, como (VALDURIEZ, 1986), (WOLF e t 

cd., 1 WO), (SCHNEIDER, DEWITT, 1990) (GRAEFE, 1993). 

Em sistemas como Bubba (BORAL ef cd., 1990), o plano de execução escolhido 

pelo otimizador é transformado em um programa que será executado ao mesmo tempo. 

Esse tipo de paralelismo está relacionado com a utilização de linguagens de banco de 

dados paralelos. No sistema XPRS (STONEBPAKER et n/., 1988) o plano de execução 

escolhido pelo otimizador de consultas é executado simultaneamente de acordo com o 

balanço de carga de processamento atual. Dependendo do grau de utilização do sistema, 

a consulta será realizada por mais ou menos processadores. 

(VALDURIEZ, 1993) ressalta as diferenças entre consultas simples e complexas. 

Custos elevados gastos em consultas ad-hoc que são executadas apenas uma vez devem 

ser evitados. Portanto, o sistema deve ter estratégias diferentes que irão variar de acordo 

com o tipo de consultas (simples ou complexas) e com os requisitos da aplicação 

(consultas repetitivas ou executadas somente uma vez). 



Capitulo III 

DISTRIBUICÃO DE CARGA 

No capítulo I1 foi apresentado um panorama geral de sistemas de banco de dados 

distribuídos e sistemas paralelos de banco de dados. O objetivo do capítulo IU é mostrar 

como a distribuigão de carga de processamento e dados modifica o desempenho destes 

sistemas- Porem, para haver uma distribuigiio de-carga de recursos é necessário que o 

sistema esteja preparado para alocar estes recursos. No caso específico dos dados, um 

sistema pode ter ama distribuição fisica nos diversos nós, ou pode haver alocação feita 

nomomento da execução de alguma transação. 

Já foi observado no capítulo II que em arquiteturas de memória e disco 

compartilhados esta alocação dinâmica de dados pode ser feita sem maiores problemas 

quando se trata de execução de consultas de seleção. Quanto a consultas de atualização 

existem problemas como a atualização d o  cache do sistema quando um objeto é 

modificado. Isto se deve ao fato de que todos os nós têm acesso as unidades de memória 

secundária do sistema. No caso da arquitetura de memária distribuída, outros aspectos 

devem ser analisados. Um deles é a constataçãu de que os dados estão armazenados em 

unidades locais a cada nó e, por isso, o acesso só é feito através da comunicagãc, de um 

nó com outro. Esse problema afeta bastante uma tentativa de alocar dados 

dinamicamente em sistemas d e  arquitetura de memítria distribuída. 

O objetivo principal deste capítulo é ressaltar a importância da utilização de 

estratégias de distribuição de carga em um sistema de banco de dados pâraldo. Estas 

estratégias devem ser efetuadas de maneira dinâmica permitindo que o sistema se adapte 

a situações inesperadas. 

A seção III.2 apresenta o assunto da distribuição de carga. A seção m.3 descreve 

algumas estratégias de distribuição de dados em sistemas de banco de dados paralelos. A 

seção III.4 compara as estratégias apresentadas na seção anterior. 



111.2 DISTRIBUICÁO DE CARGA 

A distribuição de carga de tarefas entre os diversos processadores de um sistema 

possibilita o ganho no tempo de execução, diminuindo desta forma o tempo de resposta. 

A distribuição dos dados entre os nós do sistema permite o acesso simultâneo da 

informação, assim como o processamento distribuído. 

Uma tarefa pode ser dividida em um conjunto menor de tarefas que serão 

executadas ao mesmo tempo pelos processadores de cada sistema. Inicialmente, tarefas 

com a mesma complexidade são divididas entre os nós do sistema. Este tipo de 

distribuição é denominada zmgorme. 

Com o aumento da tecnologia de hardware, foi possível desenvolver sistemas 

compostos de processadores com capacidade de processamento diferente. Desta forma, 

surgiu a necessidade de fazer uma divisão diferenciada, baseada na capacidade de 

processamento de cada nó. 

Em sistemas paralelos de banco de dados, esta distribuição não uniforme é 

utilizada nas três arquiteturas. Outro fator que a distribuição não uniforme atinge é o 

tempo de inicialização de uma tarefa em cada processador. Em sistemas com arquitetura 

de memória distribuída e disco compartilhado, a inicialização das tarefas a serem 

executadas em cada nó é feita serialmente por um nó mestre. Desta forma, supondo-se 

que cada nó levará a mesma quantidade de tempo para executar uma tarefa, a figura III. 1 

representa o tempo que o sistema gastou para a execução da tarefa total, através de uma 

distribuição de carga uniforme. 

Nós 

Figura Iü.1- Distribuição de carga uniforme 

É importante registrar que no exemplo acima foi considerado constante o tempo 

de inicialização de uma tarefa em um nó. Uma distribuição não uniforme poderia fazer 

uma distribuição de carga de forma que as tarefas inicializadas mais tarde fossem 



menores, acarretando no término de todas as tarefas em tempos muito próximos. A 

figura III.2 demonstra essa formade divisão: 

Nós 

Tempo 
Pkma IIL.2 - Disiribuigão dexiwga não uniforme 

Quanto a distribuiqão de dados, aplicam-se os conceitos descritos apteriormente. 

A distribuição dos dados pode ser uniforme, isto é, porções iguais da base são 

distribuídas pelos n6s do sistema.. Numa distribui@o não uniforme, quantidades 

diferentes da base S o  associadas a cada nó. Um outro aspecto que deve sgr mencionado 

é o relacionamento existente,entre as uárias rehgões que compõem a base. Consultas 

feitas somente em uma relação podem ser divididas em tarefas independentes, onde o 

resultado final será a união dos resultados das tarefas executadas em cada nó- Porém, em 

consultas complexas como as de junção ooin), onde duas relações esgo envolvidas, a 

divisão da consulta em outras menora e indqendenies é um problema mais complexo. 

É importante ressaltar que a distribuição de carga de dados é um problema mais 

complexo em ambientes em que a base está distribuída fisicamente, isto é, os dados 

encontram-se armazenados em unidades onde só um determinado nó tem acesso. Neste 

tipo de ambiente (memória distribuída), a distribuição da base geralmente é feita 

previamente as execuções das consultas. Em sistemas onde a base está armazenada em 

um ou mais discos acessados por todos os nós através da rede (memória compartilhada, 

disco compartilhado), a distribuição de carga dos dados pelos processadores na 

execução de uma operação é feita em tempo de execução. 

(BASSILIADES, VLAHAVAS, 1995) apresenta o tempo de resposta de um 

sistema de banco de dados 00 paralelo que utilizou a fragmentação uniforme da base de 

dados. Este sistema tem como características a arquitetura de memória distribuída e a 

execução de consultas simples a base de dados. O tempo de resposta deste sistema é 

apresentado pela equação abaixo: 



Tempo de resposta para uma fragmentação uniforme 

Onde a é D tempo gasto para iniciar as consdtas que seriio executadas em cada nó do 

sistema. N é o niámero de nós existentes no sistema e c é o tempo gasto para processar 

cada unidade de idomação da base de dados. Esta unidade pode ser uma tupla de 

~alores*ou um obkto. Q rep~esenta a quantidade de objetos que compõem a cole@o. É 

importante ressaltar que nestes cálculos, o tempo de processamento de cada máquina é 

igiadjsto é, não Mdiferenps entre  eloc cidades das máqujnas. 

Com esta definigão é possivel 

tenha um tempo de resposta mínimo: 

calcdar o número Ótimo de nós para que ct sistema 

Número átimo de nós para conseguir iim TR mínimo 

O tempo de resposta ótimo do sistema é obtido aplicando-se a equação 3.2 na 

equaqão 3.1 : 

Tempo de resposta ótimo (míriimo) m m  fragmentação uniforme 

A fkagmentação não uniforme dos dados _é feita com o objetivo de gataiitir que 

todos os nós acabem a execqão de uma consulta ao mesmo tempo, como foi mostrado 

na figura III.2, Desta forma, D tempo de resposta de um na será dzerente das demais, 

variando de acordo com a ordem de inicializagão da consulta- O tempo de resposta de 

um nó de ordem i na execução de determinada consulta é mostrado abaixo: 

R, = a i + cQ, (3.4) 

Tempo de resposta de nó de ordem I (fragmentação não uniforme) 

cx i é obtido pela soma das tempos de inicialização (i - 1) dos nós anteriores com 

o tempo gasto p& próprio elemento. Qi representa a quantidade de tuplas ou objetos 

armazenados e manipulados pelo nó i É necessário ressaltar que o tempo de resposta de 

um nó compreende o tempo no qual ele está sem atividade, isto é, esperando uma 

inicidização feita pelo nó mestre através da troca de mensagens. Neste tipo de 

fragmentação os nós terminaram a execução de i~ma coasulta no mesmo tempo, logo os 

kmpos de re-postas &-danó são iguais. 



Assimsendo a equação 3-4 é aplicada para i e i + 1 obtendo-se: 

a! 
"R, = nzLRl+l a ( i + l ) + c Q , + , = a i + e Q ,  Q,+,=Q,  -; 

A partir do desenvolvimento acima segue-se: 

O valor de Ql é obtido através da soma da progressão aritmética acima obtendo- 

se: 

Número de objetos armazenados no nó 1. 

O tempo de resposta de um sistema com uma fi-agmentação não uniforme dos 

dados é igual ao tempo de reposta do primeiro nó a ser inicializado na execução de uma 

consulta. Com as equações 3.4 e 3.5 é possível calcular o tempo de resposta abaixo: 

Tempo de reposta para uma fragmentação não uniforme 

Com a equação acima é calculado o número ótimo de processadores para 

encontrar um tempo de resposta mínimo. Aplicando este número na equação 3.4, obtém- 

se o tempo de resposta ótimo do sistema na execução da consulta. Logo: 

Aplicando esta equação, o tempo de resposta do sistema utilizando o número 

d ""R 

dn 

ótimo de nós é: 

a =()e-- C Q 

a 
""R, = J2 JaCQ+ 2 

N = "*NO 2 "" N ,Z 

Tempo de resposta ótimo para uma fragmentação não uniforme 

Comparando as equações 3.6 e 3.1 é possível gerar o gráfico, representado na 

figura III.3, inserindo valores para a, Q e c. No gráfico é observado que para valores 

pequenos de N os tempos de respostas são equivalentes. Em (BASSILIADES, 



VLAHAVAS, 1995) observa-se que no ponto ótimo, o tempo de resposta da 

fragmentação não uniforme é 44% (quarenta e quatro porcento) menor do que o tempo 

da distribuição uniforme dos dados. 

- 3,5 
+Distribuição Uniforme 

3 
M - +Distribuição Não Unforme 
m 2,5 

8 M 2 
O 5 1,s 
u 
g 1 

0,5 
i- 

n 
1 10 20 30 40 50 60 

Nro. de Nós 

Figura 111.3 - Tempos de Resposta (Q = 3 X 106 objetos; c = a = IO-~)  

Outro ponto importante a ser lembrado é o fato de que as distribuições 

demonstradas anteriormente têm como objetivo diminuir o tempo de resposta de uma 

determinada consulta. Entretanto, na prática, um sistema executa diversas consultas, de 

vários usuários. Assim, além de diminuir o tempo de resposta, o sistema objetiva também 

atender consultas simultaneamente (thoughput ou vazão). Porém, as demonstrações 

feitas acima podem ser utilizadas nas estratégias de distribuição e alocação de dados. A 

próxima seção apresenta os principais tipos de estratégias de distribuição dos dados em 

sistema de banco de dados com memória distribuída. 

Esta seção tem por objetivo analisar as estratégias de distribuição utilizadas para 

otimizar a execução de consultas simples com predicados de igualdade e faixa de valores 

a base de dados. Entendem-se como consultas simples aquelas executadas na mesma 

coleção de objetos, ou consultas de navegação simples de relacionamentos de 

cardinalidade (1: 1). Consultas entre coleções de objetos de classes diferentes estão fora 

do escopo desta seção. 

O balanço de carga em relação aos dados é conseguido sem problemas nas 

arquiteturas de disco compartilhado e memória compartilhada. Em arquiteturas de 

memória distribuída procura-se o balanço de carga dos dados, de forma que as 

operações sejam executadas por cada nó independentemente, em conjuntos de dados 



armazenados local mente^ Esta indepndência é conseguida através da diyisão d m  dados 

de umu&@io segundo critjrios. 

Os ait;érios adotadospara a distribi;iiçãa_da base de dados podem serpor faixa de 

valores, por hashiPg ou a idapor  dis&ibuig70 circular. Na disiribitição circular, em uma 

coleçãu de N obbtos é distribuída ao longo dos discos de cada processador. Dessa 

forma, cada objeto fica armazmado em um nó diferente. A figura abaixo exemplifica esta 

situação. Objetos com identificadores lógicos de valor.a de f até N são armazenados em 

nós diferentes da arquitetura. 

Na distribui@ &-cubr, e m m a  cdegão de N objetos 6 distribuída ao longo dos 

discos de cada processadar. Dessa forma, cada objeta fica armazenada em um nó 

d&r&e. A abaixo exempMm esta situação- Obktos com identifí~adores lógicos 

de valores de 1 atk N são armazenados em nbs diferentes da arquitetura. 

01,05, .,. 011-3 02,06, ... 011-2 03,07, ,.. On-1 04,08, ... On 

Figura lII.4 distribuição circular 

Na distribuição circular, as consultas feitas a coleção fi-agmentada serão 

executadas por todos os nós do sistema, pois não é possível estabelecer um critério para 

a identificação da localização dos dados requeridos pelas consultas. 

111.3.2 DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE VALORES 

Outro critério utilizado é a Fi-agmentação horizontal de uma coleção segundo os 

valores de um atributo (por faixa de valores). Cada objeto de uma coleção será 

armazenado em um nó dependendo do valor apresentado por este atributo. A 



modificação do valor daquele atributo deue alterar também a sua 1ocalizac;ão. Esta 

distribuiqão por faixa de valores proporçima a execução de mais de uma consulta ao 

mesmo tempo. Uma consulta que tem como predicado o atributo utilizado na 

fragmenta@o_pod~á ser executado por um cunjmto de_grocessadores, liberando outros 

nós para executarem novas consultas. A figura RI.5 mostra como estão distribuídas uma 

coleção de objetos de uma classe 'Empregado" segundo o seu atributo salário que tem 

uma yariagão de O até 10000. 

2501 ... 5000 2501 ... 5000 5001, .., 7500 7501, ... 10000 

Figura m.5 distribuigão por faixa de vaiores 

A figura acima apresenta uma distribuição de carga uniforme. Este tipo de 

distribuição pode ser prejudicial caso um processador fique muito sobrecarregado, isto é, 

seja responsável pela grande parte da base de dados. Esta hipótese pode acontecer no 

_exemplo acima, caso exista maior aúmers, de empregadas recebendo menorw salários. 

Uma melhor distribuição é a formação de fia_gmentos menores e uniformes e a 

distribui@ío circular destes hgmentos. A s w o  m.5expljca melhor esta maneira. É 

importante observar que com esta distribuição 6 possível pzever onde u m  consulta será 

executada. Basta que esta consulta tenha em seu predicado uma comparação com o 

atributo utilizado ("salário") na fiagmenta@o, Dependendo da faixa de valor, a consulta 

será executada por um ou mais nós. 

211.3.3 DISTRIBUII~ÃO POR TABELA DE DEPERSAO 

Esta distribuição caracteriza-se pela aplicação de uma função matemática que 

tem como parâm&-o um atributo de uma d e ã o  da base de dados. Como resultado, a 

função apresenta o disco do processador onde está armazenada a parcela dos dados 



procurados pela consulta. Este tipo de distribuição é mais frequente na otimização de 

consultas que enmlvem operadares de junção Ooin). Nestes algoritmos, a função é 

aplicada em cima do identificador do objeto que representa a chave utilizada nas 

consultas. Porhm, existem algoritmos de distribuiqZo por hafhing @3ASSILIADES, 

VLAHAVAS, 1995), (GHANDEHARIZADEH, DEWITT, 1989) que s% utikados na 

identificação dos nós que executam consultas simples a base de dados. Estas consultas 

caracierizam-se pelo uso d e  predicados d e  igualdade. Em @ASSILIADE§, 

VLAHAVAS, l995), a chave pode ser tanto representada por um atributo coma pelo 

práprio identificador do objeto. O identificador é utilizado como chave no caso de 

consultas onde o predicado será avaliado em todos os objeta da colegão- Quando a 

chave é representada por um atrilauia esp&co, o sistema p&rá determbar p a i s  nós 

serão designados para executar a consulta, Este casr, possibdita a execução de consultas 

simultaneamente, aumentando a vmão do sistema. 

III.3.4 CDICIIPARACAO DAS ESTRBTÉGIAS 

As estratégias que utilizam distribuição por faixa de valores e tabela de dispersão 

permitem um aumento da v d o  do sistema. Já na distribuiqão circular, a capacidade de 

processamento do sistema é utilizada totalmente, isto é, todos os processadores são 

envolvidos na solu@o da pequisa dos dados. 

Quanto a uniformidade da distribuição dos dados a distribuição circular apresenta 

sempre uma uniformidade; já nas outras duas estratégias os dados podem ou não estar 

distribuídos unifomiemente. C o m  estas estratégias estão associadas aos valores dos 

atributos de uma cde@o, é normal presumir que uma distribuição não uniforme é mais 

fiequente Porém, esta pode implicar queda de desempenho do sistema, no caso de 

consultas que possuam predicados não associados ao atributo utilizado pela distribuição. 

Em um sistema de informação é comum uma procura a uma determinada 

informação especificamente por alguns valores, Nesta hipótese, é comum a maioria dos 

predicados de um tipo de consulta referir-se a uma determinada faixa de valor de um 

atributo. Nas estratégias de faixa de valores e tabela de dispersão, alguns níls do sistema 

ficaiam muito sobrecarregados, já que a maioria das consultas seria direcionada para 

estes nós. Uma solução é fazer uma disfribui~ão não uniforme entre os processadores do 

sistema para que mais nós possam ser utilizados nas consultas mais fiequentes Porém, 

esta so1ução acarreta perda de desempenho no caso de execugões de consultas que não 



contêm em seus predicados o atributo usado na diitribuiqão. Esta perda k. caracterizada 

pelo processamento de maior quantidade de  dadas pelos nós que armazenam os dados 

acessados menos fi-equentemente. A inicialização prévia dos nós mais carregados poderia 

ser uma técnica utilizada paxa amenizar a p d a  de desempenho no sistema, como 

mostrado na. seção III.2. (GHANDEHARIZADEH, DEWITT, 1989) apreseata uma 

estratégia de fragmentação de dados que propõe uma melhor solução para este 

problema. Esta estratégia será comentadamàis detalhadamente a o  capitulo IV. 

A estratégia apresentada em {GHANDEHARIZADEH, DEWITT, 1989) baseia- 

se m fi-eqiigncia d,e execução de consultas a base. Esta estratégia possibilita fragmentar a 

base com relação a vários atributos de uma coleção. Para tal, utiliza-se uma estrutura de 

amenamen ta  denominada Gd-File (NEVERGELT, HíNTERBERGER, 1984). 

Esta- estrcitura de mmazenamento também é aplicada como ferramenta na 

distribuição de dados em (LIU, SHASHI, 1996). Este trabalho contém um algoritmo que 

baseia-se na constnição de grafos de similaridade (KARYPIS, KUMAR, 1996a) 

(KARYPIS, KUMAR, 1996b) e nas informações de consultas como tipo, tamanho e 

fieqiSncia. Este método maximiza as chances de dados, com 3s mesmas características, 

estarem em discos diferentes do sistema. A localização em diferentes discos é proposital, 

pois o sistema possui a habilidade de  acessar v h s  unidades de disco simultaneamente. 

Geralmente, todas as estratégias são empregadas cornr, objetivo de melhorar o 

desempenho do sistema nas consultas ocorridas mais frequentemente. Porém, quando a 

base de dados está sendo miada, pode ou não existir o conhecimento prévio do volume 

de operaç5es executadas. Na maioria dos casos, há uma análise, ou seja, uma estimativa 

de pa i s  os tipos de consultas serão utilizadas com í-aairrr fieqiiência, e não quais os 

valores empregados em seus predicados aparecem mais fi-equentemente. Assim, o 

çapítulr, IV trata da utilização destas estratégias de forma dinâmica, possibilitando que as 

informações relativas a maneira de acesso aos dados, freqüências de consultas e 

informações de desempenho dos nós sejam captadas durante a execução do sistema. 



Capítulo IV 

EM SGBD PARALELOS 

Um sistema que tenha a capacidade de obter informaçks de desempenho serve, 

no mínimo, como auxiliar para o projetista planejar uma nova distribuição dos dados. 

Uma redistribuiçb dos dados faz-se necessária quando há uma queda de desempenho no 

sistema devido a modiflca@o dos valores dos dados ou a modificação da forma de 

acesso à base através das consultas. A utilização das estratégias de distribuição de dados 

de maneira dinâmica gera vários fatores que devem ser analisados. Serão apresentados 

neste i&o osseguintes aspecms: as infom@es que devem ser captadas pelo sistema e 

a forma de execução da distribuição e alocação dos dados (com o sistema parado ou em 

funcionamento). 

Iy.1 ~NF-FÕES CAPTADAS PELD SISTEMA 

O primeiro aspecto memimado estiiasso~iado &s estratégias que baseiam-se em 

algum tipo de hfiormagão relativa ao u ~ o  do sistema. Na maioria dos casos, estão 

presentes as infmmações das m u l t a s  e de suas freqüências. Este tipo de informação 

pode ser f8cilme~te captada. Em um sistema parablo de arquitetura de mgmória 

distribuída, o nó mestre fica encarregado de captar esta informação. Esta tarefa poderia 

ser feita antes orirlepois de mcutada a consultg. No prirneirp caso, ao receber- uma 

soliciia@o, o nó mestre faria a atualização da fiequêmia (incrementando seu valor de 

xm), assim m m o  d o  tipo de consulta que estS sendo realizada (caso a consulta não 

tivesse aparecido previamente). No segundo caso, o nó mestre computaria apenas as 

consultas rcualmente-executadas pelosistema, evitando calcular consultas que não foram 

bem sucedidas devido a algum erro. 

Além das informações relativas a fiequêmia e aos tipos de consultas realizadas, 

outras informações poderiam ser aproveitadas pelas estjatégias d_e informação. 

Destacam-se entre elas: a capacidade de processamento de cada nó, os iempos médios 

de resposta em cada nó, o tempo de processamento, o tempo de entrada e saída e a 

comunicação para cada consulta. Os tempos médios e a capacidade de processsamento 

podem ser úteis em algoritmos que utilizam o conceito de nó lógico, mencionado no 



capítulo 11. A ordenação dos nós segundo o critério de desempenho pode utilizar 

também estas idirmações. Os tempos médios de alocação de recursos de 

pracessamento, entrada e saída e comunicação de cada consulta, são valores geralmente 

estimados e utilizados por ssimulações. Uma substituição possível é utilizar o tempo de 

resposta médio para cada consulta. Neste k q p o  estarão representados 0s tempos de 

processamento, entrada e saída e comunicação, Esta alternativa é uma medida real, 

calculada pelo ncí mestre através do armazenamento dos tempos de respostas das 

consultas. 

Com base na  explanação anterior, é possí~el concluir que o sistema deve possuir 

nos seus nós um módulo de informações. Este~módulo está associado com o tipo de 

estratégia utilizada. A utilizagão de algum tipo de protocolo ou linguagem ajuda na 

manutenção do sistema. Com esta medida, novas informações podem ser requeridas sem 

que haja uma mudança no modulo, isto é, este deve estar preparado para fornecer outros 

tipos de informação e não somente as impl~mentadas pgra suportar a estrittégia utilizada 

no momento- Outra alternativa é oaproveitamento do conceito de agentes de softwares 

(GENESERETH, KETCHPEL, 1994) que possam fornecer informações relevantes ao 

projetista, alunentando simultaneamente a estratégia utilizada. 

IV-2.1 DISTRIBUIÇÃO COM O SISTEMA PARADO 

A estratégia de distribuição pode ser executada de duas maneiras diferentes. Uma 

forma é a aplicagãs, da estratégia com o sistema parado, ou seja, sem receber consultas. 

Desta forma, apbs a determinação dos fragmentos pela estratégia, é feita a associação de 

cada fragmento a um nó do sistema. Feita esta associação, a próxima fase é a alocação 

dos dados em cada nó. Com o sistema parado, as duas primeiras fases são de simples 

reahzação. A fase de alocação 6 feita com trocas de objetos entre os nós do sistema. A 

troca de dados pode ser feita em blocos de objetos, isto é, eada nó envia todos os 

objetos que outro nó precisa de uma só vez. Esta técnica evita muitas trocas de 

mensagens na rede. A utilização do mestre como controlador da distribuição também 

evita a troca de mensagens. O nó mestre é o encarregado de fornecer a identificação dos 

objetos que cada nó deve armazenar, além de controlar as trocas de dados entre eles. 



I Determinaqão dos 

Fragmentos 1 
Fkura IY-1 - Fases de e9ecqão da estratégia de distribuição 

A distribuisão dos dados pode ser feita enquanto o sistema está em 

funcionamento. Este tipo de distribuição é chamado de distribuição dinâmica Em 

Execução ou On-Line. Mais complexa do que a estática, a distribuição on-lhe possui 

autros fatores complicadores descritos nas subseções seguintes. 

Para não afetar o funcionamento do sistema, a execução da estratégia pode ser 

feita por um nó externo. Este nó não armazena nenhuma parte da base de dados, mas 

tem conhecimento da base, de seu esquema e de como está distribuída. As informações 

captadas pelo sistema são enviadas para este nó. A aplicação da estratégia é executada 

em paralelo. Durante esta fase, acessos à base de dados são necessários para a formação 

dos Fagmentos. Isto é possível através da inclusão de consultas feitas pelo nó de 

distribukã~ na carga de consultas. C) nó de distribuição neste momento participa como 

um usuário comum do sistema, enviando uma consulta ao nómestre, e recebendo os 

objetos selecionados. É imp~rtante ressaltar que ainclusão destas consuítas não afeta as 

informa~ões de desempenho, pois estas informagões já foram enviadas anteriormente. 

U m  disso, estas consultas não são consideradas no cálculo de tempos e medidas de 

desempenho. O sistema apenas executa a consulta sem armazenar as informações 

relativas aquela operação. O problema causado por esta interferência na carga de 

c~nsialtas, está namudança dos bu&rs depáginas ou de objetos utilizados pelos sistemas 

de banco de dados em cada nó. Porhm, para um grande número de consultas esta 

interferência é amenizada. 

I~~ AAlocaqão de Objetos em tempo de Execuçãlo 

A realocação dos objetos da base de dados deve ser feita simultaneamente com a 

execu@o das consultas. Como já foi dito anteriormente, a utilização de identificadores 

físicas acarrata para cada aiuchqa de locdizagão d e  um grupo de objetos a atualização 



de todos os outros que os referenciam. Logo, o identificador fisico impede que as 

consultas continuem sendo executadas, pois o sistema permanece parado realizando as 

modificações necessárias relativas ar, deslocamento de dados de um nó para outro. O 

identiticador lógico apresenta-se como melhor alternativa, já que as modificações 

ficariam restritas as iabelas de identificadores residentes em cada nó. Porém, a existência 

de réplicas das tabelas de idedikadores de cada nó implicaria trocas de mensagens entre 

os nós do sistema. A existência de apenas uma tabela de identifica~ão em uma área em 

disco compartilhada é urna mudança benéfica, pois evita a troca de mensagens. Além 

disso, mantém a localização dos objetos atualizada durante a execução das consultas. 

Porém o acesso compartilhado da mesma área em disco pode ser um ponto de 

estrangulamento de desempmh~. O GUIO d-5: c~ar tdhamf:n to  vai dqender muito 

do sistema de arquivos do sistema operacional a z a d o  e da velocidade da rede. Outro 

aspecto a ser analisado é a utilização deste recurso compartilhado quando a máquina 

paralela _é formada por muitos níts. Cls acessos saão  muitos, gerando esperas 

indesejáveis pelos nós que querem pesquisar a tabela de identificadores. Uma solução 

para este problemaseria criar ou aumentar a área de buffer de identificadores, evitando a 

leitura repetida de um mesmo dado. Porém, quando a tabela for modificada os buffers 

dos sistemas á e ~ e m  ser verifícadospâra_eq&arem a redidade dentro do sistema. 

1Y.3 A FASE DE ALOCAÇÃO 

Uma característica que afeta a fase ds alocação de dados é a forma de 

impleméntação do identificador do objeto, Basicamente existem dois tjpos de 

implementação: identificador físico e identificador lógico. 

0 identificadar fisico caracteriza-se pela representação -da posição no disco onde 

o objeto está representado. O mesmo pode ser um endereço da página onde o objeto está 

armazenado, seguido de um deslocamento- Em sistemas distribuídos, este identificador 

deve informar em qual base ou volume o objeto está situado. Em sistemas paralelos, a 

informação desejada é a localização do nó do objeto. A vantagem do identifícador fisico 

é que, através do seu valor, é possível acessar diretamente o objeto. Porém, quando um 

objeto é movido para uma outra posição, é necessária urna atualizagão de todos os 

objetos que o referenciam. Para evitar esta atualização, utiliza-se a gravação de um sinal 

no lugar do identificador fisico do objeto, indicando que ele foi deslocado para outra 

página. O novo endereço estaria no endereço seguinte ao do identificador (fonvnrd 



aí&&-em). No entanto, quando ocorrem várias r$-alocações, a utilização desta técnica 

poderia acarretar a existência de uma base degenerada com várías ligações de um nó 

para outro. O identificador fisico, desta fomia, caracteriza-se como um fator de 

complexidade na fase de realocação dos dados. 

O identificador lógico é formado por um único valor que não sofrerá 

modificações. Esta característica representa uma vantagem em sistemas onde o 

movimento de objetos é freqüente, p& _evita ogasio de recursos na atualização das 

refergncias de outros objetos da base. A posiqão onde o objeto está armazenado é 

conhecida atravks de uma tabela de indexa@o e n i ~  identificador lógico e a posição atual 

do objeto. Em sistemas de banco de dados distribuídos, a tabela de associação deverá 

possuir a informaqão de localização da base. Em sistemas de banco de dados paralelos, 

esta iabela conterá o enderego do nó que armazena o objeto. Em ambientes dinâmicos 

cujo armazenamento dos objetos da base sofie muitas alterações, o identificador lógico 

tem demónstrada ser o mais apropriado. A responsabilidade de atualizar as mudanças 

ocorridas na base limita-se apenas B atualização da tabela de identificadores. Em sistemas 

de banco de dados distribuídos e paralelos, D identificador l~g ico  não somente facilita 

que estratégias de agrupamento (chste~ing) (GHANDEHARIZADEI-I, DEWITT, 

1994) (TSANGMS, NAUGHTUN, 1991) sejam implementadas em cada volume ou nó 

respectivamente, como tambkm as alterações de configuração de disco. 

Esta seção tem como objetivo aprxsentar uma estratégia de distribuição de  dados 

que será utilizada pelo sistema descrito no próximo capítulo. Esta estratégia tem como 

principais características a utilização de informações relativas as consultas executadas 

pelo sistema e a possibilidade de haver fragmentação em relação a dois ou mais atributos 

de uma coleção de objetos. A estratégia de distribuição de múltiplos atributos (EDMA) 

foi usada em banco de dados relacionais. Desenvolvida pela Universidade de Wisconsin 

(GHANDEHARIZADEH, 1990), sua eficiência foi testada no sistema GAMMA 

(DEWITT et al., 1988), obtendo resultados de desempenho superiores as estratégias de 

faixa de valores ou hashing. EDMA também forma fi-agmentos relacionados a um 

atributo somente. As próximas subseções respondem as seguintes questões: 

como é a estratégia de distribuição; 

como a estratégia foi adaptada para uma base orientada a objetos; 



como foi adaptada .para ser utilizada dinamicamente. 

A estratégia de distribuição de midtiplos aiributos utiliza como idomação básica 

para a formação dos fragmentos o conhecimento dos tipos de consultas, a freqüência de 

ocorrência destas consultas e o gasto de recursos @/S, CPU, comunicaqão) em cada 

consulta. 

IV.4.1.1 TIPOS DE CONSULTAS 

Os tipos de consultas são avaliados segundo seus predicados. Cada predicado 

que tenha um atributo diferente é considerado um novo tipo. Consultas que utilizam nos 

seus predicados um mesmo atributo não são consideradas iguais mas são do mesmo tipo. 

Consultas que possuem o mesmo predicado são iguais. Por exemplo: 

Select x from x in Documentos where x.Data = '01101197'; 

Select x from x in Documentos where x.Data = '01/06196'; 

As consultas apresentadas acima não são iguais, mas são do mesmo tipo. 

IV.4.1.2 A FFW,QÜÊNCIA DE OCORRÊNCIA DAS CONSULTAS 

Das freqüências de ocorrência de cada consulta são determinadas: as freqüências 

por tipo de consulta e as freqüências relativas de cada uma. Abaixo é mostrado como são 

calculadas as fieqüências a partir da freqüência simples de ocorrência de consultas. 

F r e g C ,  - quantidade de ocorrência da consulta i. 

FreqTipo, - freqüência de ocorrência de consultas do tipo j, isto é, somatório das 

ocorrências de consultas que têm o mesmo tipo de predicado. A fórmula é apresentada 

abaixo, sendo s o número de consultas de mesmo tipo, ou seja, que contêm em seu 

predicado o mesmo atributo. 

S 

Ocorrências de consultas do tipo j. 

Freq Re lCi - número de ocorrências relativas da consulta i. 



IV.4.1.3 0 TEMPO DE RESPOSTA DO SISTEMA 

CPU + ES + COM 
TII(M) = 

M 
+ M * a  

Tempo de resposta do sistema 
- -  - 

Onde CPU, ES e COM são os tempos médios de processamento seqüencial, 

entrada e saída e comunicação gastos pelas consultas do sistema. a representa o tempo 

gasto para inicializar e sincronizar uma consulta em cada processador. M representa o 

número de processadores que participam da execução da consulta. 

A estratégia fragmenta uma relação segundo um ou mais atributos. Assim, é 

aplicada a equação acima para o grupo de consultas que utiliza o atributo que fará parte 

da distribuição. Caso a distribuição esteja baseada em dois ou mais atributos, a fórmula é 

aplicada para cada um. Como na seção m.2, calcula-se o número ótimo de 

processadores para atingir um tempo de resposta mínimo. Para cada atributo é calculado 

um número de processadores. Estes números, junto com as freqüências, formam os 

requisitos para calcular a percentagem dos nós disponíveis pelo sistema que serão 

alocados para cada atributo. Para cada consulta que tenha um atributo envolvido, o 

número mínimo de processadores associados será o calculado por esta percentagem. As 

próximas fórmulas ajudam a esclarecer a estratégia de cálculo do número de 

processadores. 

A equação acima é a mesma apresentada pela seção III.2, isto é, o número de 

processadores ótimos para um sistema de distribuição uniforme dos dados. As variáveis 

CQ foram substituídas pelo somatório dos tempos médios de utilizaç~o de recursos na 

execução das consultas do sistema. O número de processadores ótimos para executar 

consultas que tenham em seu predicado um determinado atributo 0 é calculado 



utilizando a equação acima. Somente serão consideradas no cálculo as cansultas do 

mesmo tipo. Além disso, para cada consulta é aplicada a sua fre(ii2ncia relativa. S 

representa o número de consultas que utilizam o atributo 

Número 8 t h ~  de processadores para consultas que utilizam o atributo i 

O p ó x i m  passo é o d c u b  da pexcmtagem dos discos disponíveis pelo sisiema 

que será alocada para cada aiributo, Eska pe~cmtagem também pode ser denominada 

wmo política de espahamenta da GrS-File. Çrid-File é uma estrutura dinâmiça de 

af-í11512ena&o projetado para acesso atravks & mliiplos índices. Esta estrutura dá 

suporte para consultas do tipo faixa de valores e consultas com predicados parcialmente 

especificados-A Grzd-File ímnzxw um disco com um tamanho fixo de armazenamento. 

Esta unidade é chamada de blocos- @ESERGE;LT, HINTERBERGER, 1984) utiliza a 

~ermindagia de b d e t  para definir-ma unidade de armazenamento. Cada bzreket iem 

uma capacidade C ob3etos. A Grulmantém uma correspondêricia entre os blocos, isto 

_é, seus elementos e os buckets. 

A cria$% de uma Grid-File é melhor explicada com iim exemplo. Para 

simpli£ícar kmosirada a mi@o para apenas duas dimensões. A Grí'dFik k criada para 

armazenar obji=tos cmn relação aos atributos a e b. Cada atributo uai representar um 

eixo (dimensão)- da Grzd-Fde. S~pondo~se  que cada bucket suporta tr& objetos no 

máximo, a inserção dos três primeiros objetos é fkita sem problemas (figura IV.2). 

Figura n7.2 - Inclusão dos primeiros três objetos 



Quando há in~lusãrr de mais um objete?, a bzacket A está completamente c;heio. Logo, a 

Grid-File divide-se no eixo do atributo a. Oukm bucket é criado e os ohjet~s  são 

distribuidos para cada buckei em relagu ao valor do atributo (na caso a). A figura IV.3 

representa esta operação. A figura IV.4 mostra a Grid-File depois da inclusão de mais 

um quinto objeto. É importante observar que o bucket B está sendo apontado por duas 

áreas da Grid-File, isto é, o bucket B representa dois blocos de disco. 

Figura IV.3 - Inclusão do quarto objeto 

Figura W.4 - inclusão do quinto objeto 

A política de divisão da Grid-File adotada no exemplo acima é denominada 

b A 

01 1 0 3  

cíclica, isto é, o mesmo número de divisões para cada dimensão (Ni = N j ) .  Esta 

0 2  j 
-b 

..... ,................. . ............... : ....................................... 

estratégia é utilizada somente quando o número de processadores calculado para cada 

dimensão for em igual. Quando estes valores são diferentes, é calculada uma proporção 

através da equação abaixo. 

0 4  1 
o5 i Bucket B 

I m 

0 3  Bucket A 



Pdgica de espalhamenta da Grid-File 

Esta proporqão definea política de espalhamento da Grid-File. A Grid é dividida 

ao longo dos eixos de maneira que respeite a proporção calculada acima- Uma ~aleção 

de objetes que é fragmentada segundo dois atribuios a -e b tem como número de 

processadores Rá, = 3 e Mb = 1. Assumindo que nmenta porcento das coíisultas 

realizadas utilizam o atributo a r: dez porcepto o atributo h. Utilixiindo a equação 4.3 a 

porcentagem de espalhamento para os atributos @ e b são, 22.5 e 7.5 r~spectiuamente. 

Destes valores çlanclui-se que ao h a l  da fase de criasão da Grid-File o número de 

divisões da dimensão correspondente ao atributo a í: três vezes maior que a do atributo 

b. 

O próximo passo apbs a cri-ação da G~jd-Fik í: a associaçii~ de seus elementos 

aos processadores do sisiema Para cada elemento ou bloco da Grid-Filg está associado 

um conjunto de -objetos, que se rã^ armazenados em um único nó. Esta fase tem de 

satisfazer dois fatores conflitantes. O primeira caracte~iza-se pela aproveitamento de 

dwns  processadores para cada faixa de valor de rim atributo, permitindo que consultas 

com faixas de valores difereníes sejam executadas simultaneamente pelo sistema, 

aumentando o throughpat ou vazão. O segundo é r, aproweitamento total da capacidade 

de processamento do sistema, fazendo com que uma consuka seja executada p ~ r  todos 

os processadores, diminuindo o- tempo de resposb. Ghandeharizadeh 

(GHANDEHARIZADEH, 1990) criou uma hetirística que concilia estes dois fatores 

conflitantes, possibilitando melhores tempos de respostas e maiores throughput do que 

outras estratégias como faixas de valores e haskrlng. Esta heurística é apresentada no 

Anexo I. 

Quando a fiagrnentaggo d a  base é aplicada somente em ihm at&uto, a estratégia 

não adota o -r;omportamento explicado acima. A estratégia como descrita anteriormente, 

calcula o número btimo de processadores parara aquele atributo. Após este cálculo, é 



utilizada uma outra informagão: o número de objetos selecionados pelas consultas do 

sistema. Com esta Sermação é possivel calcular D número de fragmentos existentes 

através da seguinte equação: 

ObjPorCons m= 
M 

Números de fragmentos 

Onde ObjPorCons é o número médio de objetos selecionados pelas consultas do 

sistema. Em (GHANDEHARIZADEH, 1990), este número é estimado já que existe o 

conhecimento da base. Sabendo-se, por exemplo, que a base tem uma distribuição de 

valores uniformes em relação ao atributo, é possível calcular este número médio de 

objetos selecionados pelas consultas. Desta forma, a base será fragmentada em NF 

partes como é feito na estratégia de faixa de valores. A associação dos fragmentos aos 

nós é feita de maneira circular. A distribuição dos fragmentos de forma circular 

possibilita que uma consulta possa ser executada por mais de um processador, 

melhorando o tempo de resposta do sistema. Na faixa de valores a mesma consulta tem 

mais probabilidade de ser executada em número menor de nós. A figura IV.5 mostra 

como é feita a associação dos nós com 100 fragmentos de uma coleção de 10000 

objetos. O número A4 representa o número ótimo de processadores. O número P 

representa o número de processadores existentes. 

Faixa de Valores 

Figura IV.5 - fragmentação baseada em um atributo (M-5 e P=2) 



IV.5 ADAPTAÇÁO DA ESTRATEGIA PARA A O ~ T A Ç Ã O  A OBJETOS 

Para utilização da estratégia no modelo orientado a objetos, decisões tiveram que 

ser tornadas e iqlementadas nesta tese- Estas decisões estilo çhssificadas segundo a 

cardinalidade dos relacionamentos existmtes entre objetos da coleção alvo da 

fkagmentação e os diversos objetos da base. Um objeto pode conter vários atributos que 

são atômicos ou são referências a outros objetos existentes na base. Estas referências são 

feitas através dos identificadores dos objetos relacionados. Como exemplo, são 

apresentadas na figura IV.6 três classes tiradas do benchmark 0 0 7  (CAREY et al., 

Class CompositePart ( I I~ lass  AtomicPart { 

I ~ u i l d ~ a t e :  Integer; (0-3000) I I ~ o m ~ o s i t e ~ a r t  partOf 

Class Document ( 

CompositePart* part 

1 

Set(AtornicPart*) parts <-> AtomicPart::partOf 

I I 

1994). Foram excluídos os atributos não utilizados. Na figura é possível observar dois 

tipos de relacionamentos com cardinalidades diferentes: 1 - 1, e 1 -M. Além destes dois 

relacionamentos, esta seção explica também o caso de relacionamentos com 

cardinalidade N-M. 

Figura IV.6 - Classes do benchmark 0 0 7  

I 

Neste caso, os objetos têm uma referência exclusiva um do outro. Este 

relacionamento está representado na figura W.6, nos atributos ccdocumentation" e "part" 

das classes "CompositePart" e 'Document" respectivamente. Este tipo de 

relacionamento pode fazer parte da estratégia de fi-agmentação como sendo um atributo 

simples. Como exemplo é proposta a seguinte situação: o sistema executa em grandes 

quantidades consultas relacionadas à coleção de "CompcrsitePart". Estas comdtas têm 

em seus predicados os seguintes tipos de comparações: 'BuildDate > 1950" e 

ccdocumentation->id = ' 100'. A primeira comparação é feita com um atributo do objeto 

'cComposikPart"; já a segunda é feita com um atributo do objeto 'Dmument" 



relacionado com 'CCompositePart" através do atributo "documentation". A estratégia 

utiliza estes dois atributos fragmentando primariamente as ccCompos i t eP~y  segundo o 

atributo 'BuildDate". A outra dimensãrr é compusta do atributo "documentationYy. Os 

objetos c'CompositePart" são fragmentados derivadamente em relagão aos objetos 

"d~ciarnerrtation'~. Sendo assim, a Grid-File t e k a  seguinte forma: 

Figura W.7 - Grid-File 

Neste tipo de relacionamento um ob je t~  pode faier referências a um ou a mais 

objetos de outra classe. Este easo está representado pelos atributos 'partof' e 'cpartsy' 

das classes ccAtomicPart" e "CompositePart" respectivamente. No exemplo descrito 

anteriormente, um objeto ''AtomicPart" k armazenado no processador onde reside a 

maioria dos objetos ccCompositePart" que 0 referenciam. A coleção de "AtomicParts" 

sofre uma fiítgmentagão derivada. 

IV.5.3 RELACIONAMENTOS M-N 

Assim como no caso anterior, as coleções que não participam diretamente da 

estratégia de fragmentqão são distribuídas derivadamente pelos nós. Porém, neste tipo 

de fragmentação, normalmente os objetos não conseguem ficar agrupados em um mesmo 

fragmento, aumentando a necessidade de ccrmunicação entre os nós- Uma distribuição 

uniforme dest~k objetos é importante para não degradar muito o desempenho do sistema. 



IV.5.4 EDMA DINÂMICA 

Os valores CPU, E/$, e -COMM são estimados pelo projetista, pois há o 

conhecimento da Base de Dados, das consultas, de suas fieqiiências, assim como do 

níuilero de q l a s  selecionab nesia consulta. Estes valores representam 0 k q w  médio 

de execução de uma consulta no sistema. Para utilizar esta estratégia em tempo de 

execução, é observado que estes valores méJios podem ser substituídos pelos tempos de 

execução das consultas do sistema. Entende-se como tempo inicial de exeeuçã~ de uma 

consulta o momento onde o nó escravo, após comunicar-se com o nó mestre para 

receber a assinatura da consulta e outros dados de protocolo, inicia efetivamente a 

execução da consulta- Após esta execução, é obtido um conjunto de objetos na forma de 

seus identificadores, O nó mestre raebe este conjunto do nó escravo e repassa-o para o 

usuário. O tempo de execução da comulta é marcado pelo começo efdvc) da consulta 

no ní, escrava e o recebimento da lista de objetos selecionados pelo nó mestre Este 

tempo vai incluir o tempo de processamento da consulta, o tempo de entrada e saida 

relativo a busca dos objetos no disco, além de captar também o tempo gasto em troca de 

dados e fnensagens como outros nás relativos ao acesso a dados remotos (situados em 

outros processadores). O tempo de recebimen-to da assinatura da consulta e a troca de 

mensagens iniciais entre escravos e mestre ocorrida antes do início da operação também 

são captados pelo sistema- Estes tempos são somados e atribuídas a variável a que 

aparece nas equações 4-1 e 4.2. Abaixo são mostradas as equações 4.1 e 4.2 com os 
-- - 

lermos CPU , ES e COA4 substituídos por TempoExecucao . 

Em um sistema multi-usuário, várias consultas são executadas ao mesmo tempo. 

Logo, existe um tempo onde uma consulta fica esperando um determinado processador 

terminar a execução de outra operação já em andamento. Este tempo de espera não é 

considerado pela estratégia, pois esta se preocupa apenas em melhorar o desempenho da 



execu@o das consultas. Com o ganho de desempenha, este tempo de espera também 

diminui Porém, este tempo é çonsiderado 4ua .d~  se quer medir a v a z 6  do sistema. A 

próxima seção aborda a avaliação de sistemas paralelos de banco de dados, explicando 

como é a avaliação das estrat4gias que podem mudar a distribuição dos dados 

dinamicamente. 

Virios são os @abalhos que mostram ganho de desempenho de sistemas paralelos 

de banco de dados através da disiribuição dos dados- Porém, estes trabalhos diferem na 

forma de avaliação. (MEYER, 1997) faz uma avaliagão mostrando ganhos na execuqão 

de determinadas consultas, com fragmentagões de. dados específicos+ Para cada tipo de 

consulta k'gemda uma ou mais Fagmentagões, comparand~ os dois resultados, Além da 

comparação dos resultados entre as diversas fragmentações, há também a controntação 

com o tempo de execução da consulta em um único nó. Neste tipo de avaliação, a 

consulta é executada um certo número de vezes, garantindo que o sistema terá em seus 

bzkffers de páginas ou objetos alguns dados relativos à consulta. Porem, deve-se garantir 

através da diminuição do tamanho do bu-er, que cada nó não contém toda a informação 

necessária para o processamento da consulta. Deste tipo de experimento extraem-se dois 

valores: o tempo de resposta da primeira execução e o tempo de resposta médio da 

consulta, isto é, a soma de todos os tempos dividido por seu número de execuções. 

Trabalhos como (GHANDEHARIZADEH, DEWITT, 1989) tem como objetivo 

analisar estratégias e fragmentação de dados para sistemas multi-usuários. Ao contrário 

da avaliação descrita anteriormente, esta apresenta uma distribuição de dados que será 

utilizada para um conjunto de consultas. Estes sistemas objetivam medir o tempo de 

resposta do sistema, assim como o ganho no número de operações executadas durante 

um determinado intervalo de tempo (throughput ou vaztio). As próximas seções 

descrevem as características que influenciam os testes de desempenho deste gênero, além 

de mostrar o procedimento a ser adotado quando estas estratégias são utilizadas 

dinamicamente. 



IV.7 AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA SISTEMAS 

Segundo GHANDEHARIZADEH e DeWitt (GHANDEHARIZADEH, 

DEWITT, 1989), existem três fatores principais que afetam o desempenho de consultas 

executadas em sistemas que adotaram estratégias de distribuição de dados. Estes fatores 

são o número de consultas que são executadas simultaneamente, o grau de utilização de 

recursos da consulta, e como as consultas são misturadas dentro da carga de trabalho. 

IV.7. 1 NÚMERO DE CONSULTAS EXECUTADAS SIMULTANEAMENTE 

A estratégia pode ter um comportamento diferente a medida que cresce o número 

de consultas lançadas ao sistema pelos terminais. Desta forma, são geradas análises do 

tempo de resposta com o crescimento do número de consultas lançadas ao sistema. Esta 

informação também pode ser utilizada na avaliação da vazão. Para simular o envio 

paralelo das operações, a carga de consultas ao qual o sistema será submetido é 

armazenada em disco. Processos são executados para ler pedaços iguais da carga 

enviando-os ao nó mestre. Como conseqüência, temos o lançamento de várias consultas 

ao mesmo tempo. Se estes processos forem executados em máquinas diferentes, esta 

situação é ainda mais real. Imagine um sistema onde 2 consultas são solicitadas 

concornitantemente. Para simular esta situação teríamos um arquivo com um número 

'Ti" de consultas. Dois processos seriam criados, cada um sendo responsável pela 

metade das N consultas executadas. Cada processo desta forma agiria separadamente 

como um terminal, solicitando a execução de uma consulta de cada vez. 

IV.7.2 GRAU DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE UMA CONSULTA 

Em uma base de dados fragmentada, uma consulta pode ser executada em um ou 

mais processadores do sistema. Portanto, esta pode ser classificada quanto ao grau de 

recursos utilizados no sistema. É considerada consulta de alta utilização de recursos 

aquela onde todos os nós estarão envolvidos na sua execução. Por outro lado, é 

considerada consulta de baixa utilização, aquela executada em apenas um nó. Em uma 

avaliação onde se pretende medir o aumento de vazão, é interessante utilizar consultas de 

utilização de recursos nos níveis baixo e moderado. Em um sistema de oito 

processadores, uma carga apropriada para uma avaliação é composta de consultas que 



envolvem em sua execuçlio de 1 a 6 pro~essadores. Esta conclusão deve-se ao fato de 

que consultas de alta utiliza920 de recursos utilizam quase t d o s  os praessadores do 

sistema acarretando em um vazià;o baixo, independente da estratégia adotada. Em uma 

base de dados que contenha valores uniformemente distribuídos, o grau de utilização de 

recursos P. controlado atravh da percentagem de objetos selecionados na coleçlio. 

Consultas que selecionam 80% da coleção fragmentada são classificadas como de alto 

grau de dilização. 

IV.7.3 MISTURA DAS CONSflLTAS 

As consultas formadas para serem executadas peb sistema devem ser distribuídas 

aleatoriamente, evitando uma distribuição tendenciosa que favoreça a estratégia 

adotada. Para estratégias que se baseiam em mais de um atributo (como a EDMA - 

seção 9, os tipos de consultas devem ser misturados. Além disso, para cada tipo de 

consulta existe um grau de utilização de recursos. Para dois atributos participantes na 

estratégia EDMA é aplicada a seguinte combinação de utilização de recursos: 

I Baixa utilização de recursos 1 Baixa utilização de recursos I 
Consultas que utilizani atributo 1 

I Baixa utilização de recursos I Média utilização de recursos I 

Consultas que utilizam atributo 2 

I 

Média utilização de recursos I Baixa utilização de recursos I 
I Média utilização de recursos I Média utilização de recursos I 

IV.7.4 AVA~LIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS UTILIZADAS DINAMICAMENTE 

A avaliação das estratégias de distribuição está associada as informações 

utilizadas por cada estratégia na formação e distribuição dos fragmentos. Quando estas 

estratégias são executadas dinamicamente, a avaliação deve simular uma mudança de 

situação do sistema que gere queda de desempenho e incentive a aplicação da estratégia. 

Este incentivo caracteriza-se pela mudança das inÍrormações utilizadas para a formação 

dos fragmentos. No caso da estratégia EDMA, estes dados são os tempos, os tipos e as 

freqüências de consultas. Uma avaliação possível é modifícar as freqüências de 



ocorrências de consultas, provocando uma reorganização da base através da aplicação da 

estratégia. Os tempos obtidos das consultas executadas sobre a nova distribuisão são 

comparados com os tempos provenientes da situação anterior. A figura seguinte 

deim-mlna c, pracedimento adotado para estratégia EDMA. Este procedimento é 

utilizado na avaliação feita no capitulo VI. 

Executa carga de 

consultas com 

modiificad 

inicial 

Aplica estratégia de 

distribuição 
Repete carga de 

consultas 

Figura IV.8 - avaliação da estratégia E D U  



Capítulo V 

0 GERENTE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA 

Este capítulo busca descrever um sistema paralelo de b m ~ o  de dados que contém 

um gerente de distribuiçiio capaz de adquirir informações de acesso e desempenho e, 

com base nestas ùif~rmações, modificar a alocação da base de dados, melhorando o 

desempenho. 

Um gerente de distribui~ão dinâmica em um banco de dados paralelo tem duas 

características principais. A primeira, comum a qualquer gerente de distribuição, é a de 

indicar quais os processadores que irão participar de uma consulta. A segunda é a de 

intervir no sistema, alterando a alocação dos objetos entre os processadores e 

melhorando o desempenho do sistema. Um gerente de distribuição dinâmico foi 

implementado neste trabalho. Este gerente foi inserido em um banco de dados paralelo 

com arquitetura de memória distribuída, anteriormente implementado por (MEYER, 

1997) e chamado de PARGOA-MD. O PARGOA-MD é uma evolução de um gerente de 

objetos armazenados (GOA) implementado nos laboratórios da Coppe Sistemas. As 

alterações feitas no PARGOA-MD não implicaram mudanças radicais na sua arquitetura 

e funcionamento. Porém, incluem a característica de realocação de uma base de dados 

dinamicamente, para melhorar o seu desempenho. 

A seção 2 deste capítulo mostra as versões existentes até a implementação do 

PARGOA-MD. A seção 3 apresenta as características do gerente de distribuição, assim 

como a arquitetura do sistema paralelo onde ele foi implementado. A quarta seção trata 

das mudanças que foram necessárias para adaptar o PARGOA-MD e embutir o novo 

gerente de distribuição. A Quinta seção apresenta o ambiente computacional onde foram 

realizados os testes de desempenho. 



V.2 SISTEMAS ANTERIORES 

V.2.1 GOA 

O Gerente de Objetos Armazenados é um gerente de objetos que pode ser 

acoplado a outros sistemas de bancos de dados orientados a objetos. Sua arquitetura é 

cliente-servidor e apresenta dois módulos principais: o Gerente de Meio de 

Armazenamento ( G m )  e o Gerente de Memória de Objetos (GMO). 

O primeiro módulo é responsável pela organização e pelo acesso ao meio de 

amazenamento do banco de dados (Memória secundária). O segundo módulo é 

responsável pela gerência da memória primária do sistema. O GOA contém um outro 

módulo, o PC, responsável pelo processamento das consultas a base de dados. 

O identificador de objetos do GOA é um endereço formado por dois campos: o 

primeiro indica o número da página de disco onde o objeto está armazenado; o segundo 

representa o deslocamento dentro da página onde o objeto está localizado. 

O GOA armazena também a representação da estrutura que compõe um objeto. 

Para cada objeto são armazenados: os nomes, o tamanho e o valor dos atributos. Estes 

podem ser simples ou apenas de referência, representando um identifkador para outro 

objeto. 

O GOA contém construtores do tipo lista e coleção. O primeiro suporta o 

armazenamento do tipo lista, possibilitando a representação de atributos multi-valorados. 

O segundo é utilizado para armazenar identificadores de objetos de uma mesma classe. 

As consultas são feitas através de procuras em uma coleção de objetos. 

Para manipular os objetos, o GOA contém uma série de operações que são 

disponibilizadas em forma de funções, como por exemplo: buscaobjeto(), insereobjeto(), 

etc. 

O servidor paralelo de objetos ParGOA (TAVAREZ et al., 1996) é um protótipo 

implementado na máquina paralela desenvolvida pela COPPE, o NCPI, formada por oito 

nós, cada qual com um processador i860 e 2Mbytes de memória. Suas principais 

características são: 

Utiliza o modelo de memória de disco compartilhado onde todos os nós do 

sistema acessam uma mesma unidade de memória secundária. Cada 



procmçador gerencia os objetos lidos do disco através de m bafser na 

memória principal. 

Executa uma fragrnentqão circular distribuindo a base de &dos 

uniformemente, sem distinção dos valores dos objetos armazenados. 

Faz uma distribuição dinâmica dos segmentos dos objetos no momento dn 

execução dn consulta. 

Apresenta desagmpamento dos segmentos que armazenam os objetos, 

podendo ser total ou parcial, dependendo do número de processadores do 

sistema. Se o número de processadores for menor ou igual a quantidnde de 

segmentos existentes, o desagnpamento é total. 

O PARGOA possui um gerente de coleções responsável por fornecer as 

informações relativas as coleções alvos referenciadas por uma consulta a base. Com estas 

informações, o gerente de distribuição determina o número de processadores que irão 

executar a consulta, enviando para cada um os predicados da consulta e a lista de objetos 

a serem processados. Estas listas são representadas por uma cadeia de identificadores de 

objetos formada por uma fragmentação circular, como dito anteriormente. Através 

destas listas, cada nó será o responsável pela leitura dos segmentos equivalentes. Uma 

boa política de agrupamento pode influenciar no desempenho das consultas. 

Este sistema tem como desvantagem o não aproveitamento das características 

dos dados dos objetos. Outro ponto que pode ser um "gargalo" no sistema é o acesso 

compartiíhado ao disco. Porém, como mencionado em capítulos anteriores, este tipo de 

arquitetura facilita a distribuição dinâmica dos objetos em tempo de execução de uma 

consulta. A figura V. 1 mostra a arquitetura do sistema PARGOA. 



Gerente de distribiiigão 

Gerente de distribuição 

Figura V . l -  Arquitetura do PARGOA 

V.2.3 PARGOA-V 

Este sistema é uma adaptação do PARGOA para ambientes com paralelismo 

virtual. A máquina paralela é simulada através do sofkware PVM (GEIST et al., 1994), 

que possibilita a codiguração de uma máquina paralela de várias estações de trabalhos 

de diversas configurações. 

O PARGOA-V mantém as características do seu antecessor: arquitetura de disco 

compartilhado, utilizando fragmentação dinâmica horizontal e circular na execução da 

consulta. O gerente de coleções e o gerente de distribuição foram substituídos pelo 

gerente de tarefas, que recebe a consulta e a repassa para os demais módulos do sistema 

juntamente com a lista de identifícadores necessários para a execução de consultas. 

A figura 2 mostra a arquitetura do sistema desenvolvido no laboratório do 

programa de sistemas da COPPE-UFRJ. 



1 -  Gerente de Tarefas I M e s t r e  

T a r e f a  

I) F l  E s c r a v o s  

B a s e  d e  D a d o  

Figura V.2 - Arquitetura do PARGOA-V 

V2.4 PARGOA -MD 

Este sistema foi desenvolvido por (MEYER, 1997) com o objetivo de testar 

diversas estratégias de fi-agmenta@io em um sistema paralelo de banco de dados com 

arquitetura de memória distribuída. Como características principais este sistema 

apresenta: 

Modelo de memó~a distribrúda, onde c ~ h  nó dispõe de um processador, 

membriaprincipnl e um fingmenio da base de &dos associada. 

Erag~22e~1tação brizolztul de fmmu primária, ppm faixa de valores, ou de 

forma deriva&, permitindo que ch~ses  que se intere1acionai"em tenham seus 

Ji.agmentos residindo em um memo nó, evitando a necessihde de 

comanica@o entre processadores. 

Trup1sparêncirs de fragmentação e loculimgão. O nome do3agnzento de 

cada classe é o mesmo em todos os n ~ s  e ianabkm igzaal ao seu Iílome global. 

Foi modijicado o identificador físzco do GOA para pemitir o 

encapsuIamento do identlJicador do nó processador. Para isso utilizou-se o 

recurso de enderepmento estmktur~h, já disponibilizado pdo GOA. No 

PARGOA-AD um oQeto resj&nte em ou@o nó era represeniado em um nó 

remoto por dois enderqosS O primeiro indica o nUrn~o do ~6 e m endere~o 

apontando para ostra posip20. Nesta posi~ão está represeniado o 



identzjicador f i c o  do GOA no nó remoto. O PARGOA-MD lê este endereço 

e se comunica com o nó remoto, solicitando o objeto não residente. 

V.3 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ALOCAÇÁO 

DINÂMICA 

Com a utilização dos conceitos apresentados no capítulo 4, foi construído um 

sistema capaz de realocar a base de dados dinamicamente. Esta realocação é feita de 

maneira automática, analisando informações de acesso e desempenho do sistema. 

A seguir são apresentadas as principais características do sistema: 

O uso de identificador lógico na representap20 dos dados; 

Arquitetura de memória distribuída; 

Fragmentação horizontal por faixa de valores para um ou mais atributos de 

uma coleção. Esta fragmentaçdo é determinada autonzaticmente pelo 

sistema, com base em informações de tempo de consultas, tipos de consultas, 

j7equência etc (yide capítulo N); 

Alocaqão dinâmica do sistema, realizada com o sistema parado ou em 

execução. A aloca@o dinâmica é feita de acordo com a fragmentação 

determinada pelo sistema. 

V.4 IMPLEMENTAÇÁO DO SISTEMA DE ALOCAÇÃO 

DINÂMICA 

Na construção do sistema foram necessárias algumas mudanças na biblioteca do 

GOA, o modelo de memória foi o mesmo utilizado pelo PARGOA-MD (Memória 

distribuída). As principais características do sistema apresentadas na seção V.3 são 

descritas nas próximas subseções. 

Como já foi visto no capítulo 4, quando os objetos são transportados de um nó 

para outro, o seu endereço dentro do disco se altera. Esta mudança deve ser considerada 

em toda base, forçando uma atualização nos objetos que fazem referência ao objeto 

realocado. Para evitar este problema, foi implementado no GOA o identifícador lógico, 

representado por um número sequencial. Desta forma, o primeiro objeto criado em uma 



base de dados terá o número um como identificador lógico. Para transferir este conceito 

rio GOA, fbi construída uma camada que fica responsável $8 criação do identificador 

lógico e pela associação deste ao mderep fisico do MIA. Esta característica permite 

manter a mesma estrutura do GOA. As operagges de manipulaqão de objetos que 

utilizam identificador fisico não foram modificadas; apenas houve a criação de  outras 

rotinas que fazem as mesmas fungões de manipulaqão, por& com identifícador lógico. 

Estas rotinas, na realidade, f;lzetll a associação do identXcador lógico com o nó e o 

endereço fisico do objeto. Se O objeto estiver em outro nó, uma comunicaqão será criada 

solicitando o da& Se o objeto não h remoto, a camada utilizará as fiinções normais do 

GOA, passando como parâmetro o endereço fisico. 

Para que haja a gerência entre o identitícador lógico e o endereço de disco do 

objeto, foi criada uma tabela de identificadores que guarda a seguinte informação: 

. identificador fisico do objeto; 

volume ou nó onde o objeto está armazenado. 

É importante notar que, como o identificador lógico é um número sequencial, 

não há a necessidade de procura para localizar a sua posição dentro da tabela. Este 

acesso é feito diretamente. O objeto com identificador de número 1 será representado na 

primeira posição da tabela. 

Cada nó processador contém uma tabela de identificadores com a descrição 

completa de todos os objetos da base. Quando um objeto é transferido de um nó para 

outro, há atualização de todas as tabelas de usuários. Esta autlização é uma desvantagem 

em relação ao modelo com apenas uma tabela de identificadores. Além do mais, a 

replicação da tabela de identiticadores implica desperdício de espaço em disco e 

existência de controles de integridade para garantir a igualdade de tabela entre as 

diversas tabelas do sistema. 

O sistema apresenta a arquitetura de memória distribuída como o PARGOA-MD. 

Ele foi implementado em linguagem C e utilizou o pacote PVM (Parallel Virtual 

Machine). O sistema completo é caracterizado por cinco processos apresentados a 

seguir: 



1. Processo de Consultas 

Este processo é responsável por controlar a execução da consulta entre os 

processadores. Ele simula a interação do sistema com o usuário, recebendo 

uma solicitação de execução de consulta. Também analisa o predicado da 

consulta e, com base em um catálogo de distribuição, determina os 

processadores a serem utilizados no processamento da consulta. 

2. Gerente de distribuição 

É responsável pela captação das informações de acesso a base, assim como de 

desempenho. O gerente de distribuição também determina qual o melhor tipo 

de alocação da base para se conseguir um aumento de desempenho, 

executando a etapa de realocação. Este processo será explicado mais 

detalhadamente na seção V.4.2.1. 

3. O Executor de consultas 

Recebe do gerente e executa a consulta como se fosse localmente. Caso sejam 

necessários acessos a objetos remotos, ele fica responsável pela comunicação 

com os outros nós. 

4. O fornecedor de atributos e objetos 

Este processo é responsável por atender uma solicitação de dados vinda de um 

outro nó. Ele pode fornecer um objeto completo ou simplesmente uma cadeia 

de valores representando uma série de atributos. Este mecanismo de 

fornecimento de atributos diminui a troca de mensagens na rede, melhorando 

o desempenho. 

5. O Trocador de objetos 

É o responsável pela troca de objetos entre um nó e outro na etapa de 

realocação. Ele terá seu comportamento regulado pelo gerente de distribuição. 

O gerente de distribuição apresenta como principais funções: observar o sistema, 

realocar a base de dados e criar um novo catálogo de distribuição para o processo 

responsável pela execugão das çonsultas, melhorando o desempenho. A seguir são 

listadas as principais fúnções deste módulo: 

I. Inicia todos os processos em todos os nós; 

2. Observa o sistema recebendo as informações de acesso e desempenho; 



3. Aplica mza esá.nté@a de distribui@o com base nas infornza~ões que 

recebeu; 

4. PáIa o sistema e executa a realo@o da base de acmdo com o r d t n d o  dn 

espatégin executadn; 

5, Reativa o sistemapmsibilitmdo que os ztsuáriospossm solicitar novamente 

as consu1tas; 

A estratkgia utilizada foi a descrita no capítulo 4. As informações de acesso são 

fornecidas pelo módulo de processo de consultas. Estas informações são: 

L A assin~!t~ra da c~nmlta; 

2. O tempo de execuçlio dnc~nsulta; 

3. Os nós que pnrticiparam da conmlta; 

Com estas informações, o gerente pode classificar as consultas de acordo com o 

seu tipo de predicado, como foi descrito no capítulo 4. A partir deste momento, após 

várias execuções, é aplicada a estratégia, formando uma Grid-File de objetos da coleção 

a ser fi-agmentada primariamente. Com a Grid-File pronta, é executado o algoritmo 

descrito no anexo I, criando o roteiro necessário para alocagão da base de dados. Na 

irnplementação realizada a alocação é feita com o sistema parando de executar qualquer 

consulta. Nesta etapa, os processos de trocas de objetos passam a executar a alocação 

controlada pelo gerente de distribuição. A figura V.3 mostra este fenomeno. 

gerente 

Pigura V.3 - Alocaçio Off-Line 



O gerente de distribuição inicia os processos de troca de objetos em cada nó. 

Após a inicialização, o gerente de distribuição ordena a troca de dados entre os nós em 

grupos de 2. Cada processo responsável pela transferência de dados recebe os 

identificadores dos objetos residentes em sua base local. Além dos identifkadores, ele 

recebe o endereço do nó remoto para onde será transferido o nó. Após a transferência do 

primeiro nó, o gerente de distribuição envia novamente as mensagens para transferir os 

objetos do segundo para o primeiro nó. 

Outra forma de realocação foi implementada (figura V.4). O gerente de 

distribuição armazena o número dos identificadores a serem transferidos, assim como os 

endereços dos nós destinos e a ordem das transferências. Após esta tarefa, o gerente de 

distribuição ordena os processos de trocas a acessarem esta base e executarem a troca de 

objetos. Esta alternativa de implementação oferece como vantagem a economia na 

passagem de mensagens com os processos de transferência de objetos. A desvantagem 

está na necessidade de existir uma área em 

R 
disco compartilhada por todos os nós. 

u 
leitura de 

troc<objeto troca-objeto 

troca de dados 

Figura V.4 - Alocaçlo Off-line 

Feita toda a transferência, o gerente de distribuição finaliza a execução dos 

processos de troca de objetos e reinicia os processos de execução de consultas e envio 

de atributos. 

V.4.2.2 SMULANDO A EXEÇUÇAO DE CONSULTAS POR VÁRISS u)s~Ámos 

Para simular a solicitação de consultas por vários usuários, foi introduzido na 

arquitetura do sistema outro processo responsável por autorizar o envio de consultas, 



além de receber seus resultados. A implementação deste processo é necessária, caso 

contrário, o processo de consultas ficaria parado, esperando pelo recebimento do 

resultado da consulta enviada. 

Com a inclusão deste novo processo, a arquitetura do sistema fica representada 

na figura abaixo. 

1,2 - Autorização de envio 
gerente 

h 

\\ 3 - Envio de consulta 

Figura V.4 - Arquitetura do Sistema 

O gerente inicia todos os processos do sistema e fica aguardando. O processo de 

consultas pede autorização de envio de consulta para o mestre recebedor. Este autoriza 

o envio e marca o tempo de início de execução. O processo de consultas envia a consulta 

para os nós apropriados. Quando todos os nós enviarem o resultado da consulta, o 

processo recebedor marca o tempo final de execução de uma consulta. O processo 

recebedor também envia os tempos e as ínformações relativas as consultas para o nó 

gerente, que fará a realocação dos objetos, se necessário. O processo de recebimento de 

consultas só autoriza a execução de uma operação de seleção caso todos os processos 

envolvidos estejam sem atividade. 

................. \ 
envia-consulta recebe-consulta 4 - Comunicação 

2 durante a consulta 

5 - Envia resultado 

6 - Envia tempos de 

O Gerente de Distribuição Dinâmica foi desenvolvido no laboratório da linha de 

Banco de Dados da COPPE. Na configuração da máquina paralela utilizou-se o pacote 

PVM versão 3.3, de domínio público. Os testes basearam-se numa fragmentação 

apresentada no trabalho de (MEYER, 1997), que foi baseado no benchmark 0 0 7 .  Este 

foi desenvolvido na universidade de Wisconsin (CAREY et a]., 1994). A fiagmentação 

mencionada acima é adotada neste trabalho como comparação para tipos de alocações 

diferentes. Além disso, este trabalho também promove outra fragmentação horizontal de 

consulta - , consulta _ _ - - -  
4 

consultas 



uma coleção utilizando dois atributos. As próximas subseções explicam mais 

detalhadamente o ambiente de desenvolvimento. 

O laboratório da COPPE/SISTEMAS é composto de 6 estações de trabalho com 

processadores POWER-PC, rodando sistema operacional AIX versão 4.1. 

Adicionalmente, foi utilizada uma outra estação de trabalho com sistema operacional 

ADZ versão 3.1. A figura abaixo mostra a arquitetura das máquinas, apontando a 

capacidade de memória de cada estação. As seis estações mencionadas acima foram 

utilizadas para executar as consultas do teste de desempenho. A estação de trabalho 

adicional foi utilizada para executar os processos de gerente de distribuição, de envio de 

consultas, assim como o de recebimento de consultas. Todas as seis estações de trabalho 

contêm discos locais. 

Uma área em disco, visualizada por todos os nós, foi utilizada pelo gerente de 

distribuição e pelos processos de troca de objetos na realocação da base de dados. O 

ambiente computacional utilizado é apresentado na figura abaixo: 

Figura V.5 - Estações de trabalho 



O Paralell VirfuaZ Machine é um pacote de bibliotecas que possibilita a 

çonfipragão de uma máquina paralela atravks da comunicação entre estações de 

trabalho interligadas por uma rede de computadores, A primeira versk do PVM foi 

desenvolvida em 1989 no OAK Ridge NationnE Labomtory. A versão 2.0 foi 

desenvolvida na universidade do Tennessee para ser utilizada em aplicações cierxtIficas. A 

partir da versão 3.0, o PVM tornou-se de domínio público, sendo disponibilizado na 

hternet, instalação, manual, guia de instalaqão, FAQs, etc. A versão utilizada neste 

trabalho foi a 3.3. Novas verções surgiram durante a implementação desta tese. Porém, 

resolveu-se por usar a versão do PVM já utilizada para manter o grau de c~mparação 

desejado com o trabalho de (MEYER, 1997). 

O PVM possibilita a criação de aplicações paralelas, utilizando, como máquina 

paralela, o hardware disponível no laboratório. O PVM permite que um grupo de 

computadores com características diferentes seja visto como uma máquina paralela 

virtual. Para isso, o PVM controla de forma transparente a passagem de mensagens, 

conversão de dados e gerência de tarefas através da rede de computadores do 

laboratório. 

As principais características do PVM foram retiradas de (GEIST et al., 1994) e 

são listadas a seguir: 

ComputagZo baseaah em processos: A unidade de paralelismo no PVM é uma 

tarefa, que pode ser um processo rodando ou um conjunto de instruções executadas 

seqiiencialmente. O PVM permite que várias tarefas sejam executadas numa mesma 

máquina. 

Trnnsmissão de mensagens: O PVM permite, de forma fácil e transparente, 

através de funções implementadas, a passagem de mensagens entre as tarefas. Assim, o 

programador preocupa-se somente com o protocolo entre as diferentes tarefas existentes 

na aplicação. O tamanho da mensagem não recebe uma limitação inicial, sendo 

restringida pela quantidade de memória disponível em cada máquina. 

Dqerentes tipos de hardware: O PVM permite a interligação de diferentes tipos 

de computadores rodando diferentes tipos de sistemas operacionais. Para isso, uma 

versão do PVM deve ser instalada em cada máquina. O PVM resolve problemas de 



conversão de dados, através da passagem de mensagens contendo diferentes tipos de 

dados definidos em sua biblioteca. 

V.5.3 0 BENCHRIARK 0 0 7  

O Benchrnark 0 0 7  (CAREY, et nl., 1994) foi desenvolvido pela Universidade de 

Wisconsin e tem sido adotado como referência de teste de desempenho em Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados Orientado a Objetos. Vários trabalhos já 

desenvolvidos na COPPEISISTEMAS (MEYER, 1997) (LIMA, MATTOSO, 1996) já 

utilizaram o 0 0 7  como teste de desempenho. O modelo adotado neste trabalho foi o 

mesmo adotado por (MEYER, 1997) e (LIMA, MATTOSO, 1996) e é apresentado na 

figura V. 6. 

I Documentation 

Parfs 
1 

Length 

M From 4 

Figura V.6 - Modelo 0 0 7  Adaptado 
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O Benchmark 0 0 7  apresenta três tamanhos de base de dados: pequeno, médio e 

grande. Neste trabalho foi utilizada a base de dados de tamanho médio. A tabela abaixo 

mostra o número de objetos por classe. 

I População 

Grande 

Docurnents 

I 

Connections 30000 

Segundo (CAREY et al., 1994), a chave do modelo está na classe 

CompositePart. Cada CompositePart tem um número de atributos: id e buiZDate do tipo 

inteiro e um tipo alfanumérico representando o atributo tipo. Associado com a 

CompositePart está um objeto do tipo Documento (um manual por exemplo). É 

importante ressaltar que o tamanho de cada documento varia de acordo com o tamanho 

da base. Além disso, uma CompositePmt é composta por objetos da classe AtomicPart. 

Na base média e na base grande, o número de AtomicParbs por CompositePmt é fixado 

em 200. Cada AtomicaPwf se liga a outra AtomicaPart através do objeto Connection. O 

número de Connections dentro do benchmark 007 pode variar entre 3, 6, e 9. Neste 

trabalho foi adotado o número de três Connections por AtomicPart. Um objeto da classe 

BaseAssembZie é formado por várias CompositeParts divididas em CompsonestShared e 

ComponentsPriv. 

O trabalho desenvolvido por (MEXER, 1997) mostrou como é possível obter 

ganhos de desempenho utilizando uma fragmentação horizontal primária. Em várias 

consultas foram obtidos ganhos super lineares. O ganho é medido através da comparação 

entre as configurações com várias máquinas e os tempos de execução medidos em uma 

única máquina com uma única base de dados. A expressão abaixo deíine o ganho de 

desempenho medido nos testes realizados. 



Ganho > N - Ganho Superlinenr 

Se a relação Tempo 1 nó / Tempo N Nos for maior que N, obtem-se nm ganho super- 

linear, sendo aproximadamente igual temos um ganhe Iinear, uma medição perto de 1 

caracteriza um ganho linear. 

Esta tese teve como parâmetro de comparação a fragmentação adotada por 

(MEYER, 1997). Assim, foram construídas diversas variações desta fragmentação, 

buscando aumentar o número de fragmentos e distribuindo-os de forma circular entre os 

nós do sistema. Com isso, busca-se um ganho nas consultas através da verificação de 

uma percentagem menor da base de dados na execução da consulta. Após esta análise, 

foi feita uma outra fragmentação baseada em dois atributos. Os tempos médios das 

consultas realizadas como teste foram comparadas para cada fragmentação adotada. As 

próximas duas seções explicam com mais detalhes as fragmentações mencionadas acima. 

V.5.3.1 FRAGMENTAÇ~O PRDIÁRIA DA CLASSE DOCUMENT 

(MEYER, 1997) obteve resultados significativos de ganho de desempenho com 

uma fkagmentaqão horizontal primária feita na Classe de Documenf. A coleção de 

Documents foi fragmentada por faixa de valores pelo atributo date, formando 6 

fragmentos distribuídos de forma  circula^ para cada nó do sistema. Cada base tem uma 

percentagem aproximadamente igual dz base de dadas. 

Esta fragmentação tem como característica a não comtinicação entre os nós do 

sistema durante a execução da consulta. Não existem objetos que referenciam abjetos 

alacados em outro nó. Esta caracterírstica permite a execução total da consuIta 

localmente, sem a necessidade de comunicações com nós remotos. 

Esta tese recriou a fragmentação descrita acima. Sua identificação é (6 ca 100). A 

pa&r de consultas executadas nesta cv&gurações o gerente de distribuição, segundo a 

estratégia EDMA, sugeriu uma nova alocação de objetos, chamada de (16 ca 50). Esta 

arrumação consiste em 16 fragmentos criados através de uma fragmentação por faixa de 

valores feita na classe Docrzsment. Estes 16 fragmentos foram resultantes da inserção dos 

500 Doczlments dentro da Gríd-FiIe, cuja capacidade de cada Bucket de 48 objetos foi 

calculada pelo Gerente de distribuição. O sistema executou um conjunto de consultas 



que tem como característica o aproveitamento do paralelismo do sistema. Isto é, a 

consulta será executada somente pelos nós responsáveis, deixando os outros livres para 

executarem outras consultas. 

Outra arrumação foi criada, agora configurando-se manualmente a capacidade do 

bucket da Grid-File, garantindo que em cada máquina estejam 10 fragmentos diferentes. 

Esta con6guração tem como objetivo testar se uma divisão da base em um número maior 

de fragmentos não possibilitaria um ganho de desempenho através da redução da 

atividade de procura dos dados. A capacidade do bucket foi configurada para 12 objetos 

e foram criados 61 fkagmentos diferentes. A configuração chamada de (61 ca 10) 

representa esta realocação de objetos. 

O gerente de distribuição realocou objetos e reconfigurou a máquina paralela 

virtual. Para cada fragmento, foi criado um processo de execução de consulta. Desta 

forma, na realocação proposta pelo gerente de distribuição, (16 ca 50), foram criados 16 

processos de execução de consultas. Na realocação feita manualmente, (6 1 ca 1 O), foram 

criados 61 processos diferentes. 

V.5.3.2 FRAGMENTAÇÃO BASEADA EM DOIS ATRIBUTOS 

Utilizando o algoritmo descrito no capítulo IV, foi feita uma fragmentação 

horizontal da coleção de Documents, agora levando em consideração dois atributos. O 

primeiro atributo constituindo a primeira dimensão da Grid-File é o campo date. O 

segundo atributo foi retirado do relacionamento 1-1 que Doczament tem com 

CompositePmt, pegando o atributo date. Desta forma, a Grid-File foi montada utilizando 

o atributo Date da classe Doczament e o atributo Date da Classe CompositePart. A 

política de espalhamento e capacidade do bucket também foram calculados pelo sistema. 

As figuras abaixo mostram como foi o processo de associação de cada Fagrnento a um 

nó do sistema. 



Dados (N, = 3, N, = 5,M1 = 15,M, = 15,P = 6, Capacihde Bucket = 139) 

li + + 

Passo 3 - Fase 1 Passo 3 - Fase 2 

Passo 3 - Fase 3 Passo 3 - Fase 4 

Eixo dos X Document.date 

Eixo dos Y 3 Document->CompositePart.date 

Figura V.7 - Associação Fragmentos-Nós 

No final do processo de fragmentação, constatou-se que a Grid-File formada não 

ficou com uma distribuição uniforme, isto é, os elementos da Grid-File continham 

percentagens da base de dados muito diferentes entre si (vide figura V.8). Isto se deve 

ao fato de que um dos atributos escolhidos para a fiâgmentação não é um campo da 

classe. Ele é um campo de uma classe referenciada. 



- I Elem. 15 1 

Elementos 
> .  

Figura V.8 - Percentagem de dados de cada elemento 

Com isto, foi criado um novo algoritmo de associação dos fragmentos aos nós, 

para garantir uma melhor distribuição de carga dentro de cada máquina. O algoritmo é 

descrito abaixo em português estruturado: 



Ordene em ordem decrescente todos os elementos da Grid-File 

segundo a percentagem da base de dados; 

Para todos os nos faça 

Qtd - Dados - No[il = 0; 

Para cada elemento não associado faça 

Ordene os No[i] segundo a sua percentagem de dados 

(Ordem decrescente) 

Para cada No [i] faca 

Se não Existe algum Nó cuja Qtd - Dados - No[i] é 

menor então 

Associe o elemento para o Noli] 

Qtd - Dados - No[i] = Qtd Dados - No[i] + 
Percentagem da base do elemento associado; 

Inicie A como sendo o conjunto de máquinas do laboratório 

Para i = do nó mais carregado para o menos carregado faça 

O No[il será representado pela máquina mais veloz 

disponível; 

Retire a máquina selecionada de A 

Figura V.9 - Algoritmo de distribuição de carga entre os nós 

Com a execução deste algoritmo, foi feita uma nova realocação da base. A figura 

V.10 apresenta a nova distribuição da carga após a execução do algoritmo descrito 

acima. 

Figura V.10 - Percentagem de dados dos elementos após algoritmo 



A tabela abaixo mostra as realocações executadas e que participaram da análise 

de desempenho mostrada no capítulo VI. 

6 (ca 100) 

16 (ca 50) 

61 (ca 10) 

Fragl5NU (") 

FraglSU (**) 

Frag. Horiz. 

Prim. (1 atrib) 

Frag. Horiz. 

Prim. (1 atrib) 

Grid-File 

Frag. Horiz. 

Prim. (1 atrib) 

Grid-File 

Frag. Horiz. 

Prim. (2 atrib) 

Grid-File 

Frag. Horiz. 

Prim. (2 atrib) 

Grid-File 

Manual 

Sug. pelo 

Sistema 

Manual 

Sug. pelo 

Sistema 

Sug. pelo 

Sistema 

(*) 3 base criada com associagão fi-agmentos-nós não uniforme. 

(**) s base criada com associação fragmentos-nós feita pelo algoritmo de distribuição 

descrito na figura V. 10. 

V.5.4 DESCRIÇÃO DOS TESTES DE DESEMPENHO 

Esta subseção apresenta as consultas que foram executadas e tiveram os tempos 

analisados na próxima seção . 

V.5.4.1 Vazão 

Para medir a vaz&o ou o thoughyut do sistema foram criadas três cargas de 

consultas. A primeira e a segunda utilizam consultas que contêm em seu predicado o 

atributo date da classe document, variando somente na quantidade de consultas 



executadas. A terceira carga de consultas contém consultas que utilizam o atributo date 

da classe Document ou atributo date da classe CompositePart. A tabela abaixo mostra os 

tipos de consultas utilizadas nas três cargas de consulta. 

Descri~ão da Consulta 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de 

uma CompositePart cujo Document tenha data 

[OPER] [VALOR] 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de 

uma CompositePart que tenha data [OPER] 

[VALOR] 

participantes exec. / Carga 

Os operadores e os valores das consultas foram escolhidos de forma aleatória. 

Nas cargas 1 e 2 foram utilizados os operadores: =, >, <. Na carga 3 foram utilizados os 

operadores >, < somente. As cargas de consultas foram armazenadas em arquivos. Estes 

arquivos são lidos pelo processo de envio de consultas na inicialização do sistema. Com 

todas as consultas lidas, o processo de envio de consultas pode simular a chamada de 

consultas, como descrito na seção V.4.2.2. 

V.4.2 Descrição de Consultas 

Esta tese também procurou medir o desempenho das várias alocações descritas 

em relação a execução de diferentes tipos de consultas. As consultas utilizadas no teste 

de desempenho foram as mesmas utilizadas no trabalho de (MEYER, 1997), 

adicionando-se mais duas consultas que utilizam o atributo date da classe 

CompositeParf. A descrição das consultas, assim como suas principais características, 

são mostradas abaixo: 



Consulta 1 

Consulta 2 

Consulta 3 

Consulta 4 

Consulta 5 

Consulta 6 

Consulta 7 

Consulta 8 

Zonsulta 9 

Zonsulta 10 

- 
Obtenha as AtomicParts que tenham data < 101 1 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de uma CompositePart 

cujo Document tenha data < 1200 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de uma CompositePart 

cujo Document tenha data < 1010 

Obtenha as CompositeParts que tenham uma RootPart com data < 

1011 

Obtenha as Connections cuja AtomicPart To tenha data < 101 1 

Obtenha as Connections com lenght < 10 

Obtenha os Documents das CompositeParts com data > 1600 

Obtenha as CompositeParts cujos Documents tenham data > 1660 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de uma CompositePart 

que tenha data > 1000 

Obtenha as AtomicParts que façam parte de uma CompositePart 

que tenha data > 100 

Principais Características: 

Consultas 1 e 6: predicado simples e coleção alvo com grande população. 

Consultas 2 e 3: predicado com navegação percorrendo 3 coleções. A diferença 

entre elas se dá na cláusula condicional. 

Consulta 4: predicado com navegação percorrendo duas coleções, sendo que a 

população da coleção alvo é pequena, enquanto que a da coleção fim é grande. 

Consultâ 5: predicado com navegação percorrendo duas coleções, onde tanto a 

coleção alvo como a coleção fim têm grande população de objetos. 

Consultas 7 e 8: predicado com navegação percorrendo duas coleções, onde as 

populações das coleções alvo e h são pequenas. 



Consultas 9 e 10: predicado com navegação percorrendo 2 coleções, sendo a 

população da coleção alvo grande, enquanto a população da coleção fim é pequena. 



Capítulo VI 

ANÁLISE DE DESEMPENHO 

O objetivo deste capítulo é medir os tempos dos testes descritos no final do 

capítulo V em relação as várias estratégias de alocação adotadas pelo sistema de 

distribuição construído. 

O tempo aferido pelo sistema foi o de "relógio de parede" (CROWL, 1994), isto 

é, o tempo que o usuário ou aplicação espera pelo resultado da consulta. Este tipo de 

medição inclui tanto o tempo de processamento da consulta, quanto o tempo de EIS, 

comunicação na rede, bloqueios, etc. 

Procurou-se medir os tempos de execuções de consultas separadamente. Para 

isso, cada consulta era executada separadamente dentro do sistema. O sistema media o 

tempo de execução da primeira consulta, chamada execução a Frio, e o tempo médio das 

próximas 20 execuções, execução a quente. Na execução a frio, o sistema deve ser 

iniciado, isto é, o buffer de páginas do sistema deve estar limpo. Na execução a quente, 

foi observado um aumento de desempenho devido a utilização do cache de páginas. 

Também procurou-se medir o grau de paralelismo entre consultas do sistema em 

cada tipo de alocação. Para isso foi medido a vazão, isto é, o número de consultas 

executadas por unidade de tempo adotada. A vazão medida nesta tese é representada em 

ConsultaslSegundo. A medição foi feita calculando o tempo de resposta total do sistema, 

isto é, a diferença entre tempo final de execução da última consulta e o tempo inicial da 

primeira consulta. 

Foram utilizadas seqüências especiais de consultas neste experimento. As 

seqüências contêm consultas onde os predicados adotados fazem referência aos 

atributos utilizados nas fragmentações das bases. 

Segundo (MEYER, 1997), a análise dos resultados explorando paralelismo em 

aplicações de banco de dados é complexa devido ao grande número de variáveis que 

influem no resultado, entre as quais estão: 

Comunicap50 nn rede; 

Utiliza@o do buffer do sistema; 



e Comunica@ío de Entrada e saida dos processadores com as unidades de 

disco; 

e Agrupamentos da base no disco; 

e Algoritnzos para paraleliza@o; 

Fragmentaçfio dns classes; 

Balanceamento de carga entre os nós. 

Na análise não foi possível separar cada variável listada acima. Em uma das 

fi-agmentações feitas pelo sistema de distribuição foi constatada uma desproporção da 

carga de dados associada a cada nó. As fragmentações geradas por fragmentação 

horizontal primária baseada em um atributo não geraram diferenças significativas no 

balanceamento de cargas. Todos os fragmentos tinham quase a mesma proporção da 

base de dados. Como os fragmentos são alocados de forma circular entre os 

processadores, o balanceamento de carga não foi afetado. No caso da fragmentação 

baseada em dois atributos, foi constatada uma desproporção entre as máquinas do 

sistema. Desta forma, uma nova realocação foi feita de maneira a garantir um bom 

balanceamento de carga. Estas duas alocações fizeram parte da análise de desempenho. 

O buffer de páginas do sistema também foi abordado na análise de desempenho. 

O tamanho do buffer foi ajustado para ter o melhor desempenho possível. Neste 

processo, ficou constatado que para tamanhos maiores, o sistema apresenta queda no 

desempenho devido ao aumento de "swaps" feitos no disco durante a alocação de 

memória. Desta forma, a base dividida em 6 fragmentos, (6 ca 100) teve seu cache 

configurado em um buffer de 100 páginas. O cache do GOA consiste em um buffer onde 

as páginas mais utilizadas são guardadas na memória. O GOA mantém uma tabela de 

envelhecimento, fazendo a política de reposição das páginas dentro do buffer. 

Um página do GOA tem 512 inteiros longos. Nas máquinas PowerPC cada 

inteiro longo representa 4 bytes, logo, cada página tem 2Kbytes de tamanho. 

Os tamanhos do cache do sistema para as outras configurações foram também 

configurados, procurando manter uma proporcionalidade com a base de 6 fragmentos. 

Somente a codiguração (6 ca 100) teve seu tamanho de cache configurado para garantir 

o melhor desempenho. Nas outras configurações o buffer de páginas foi co&gurado de 

maneira proporcinal ao número de processos por máquina. 



Na alocação feita com 61 fragmentos foi utilizado um buffer de 10 páginas para cada 

processo. Nas conftgurações com 16 e 15 fiagmentos foram utilizados um buffer de 50 

páginas. A tabela abaixo apresenta os tamanhos para o buffer do sistema de acordo com 

cada configuração: 

-. 
Gontiguração 

. - -  - . -  

Tabela VI.1- Tamanho do Buffer 

A seção 2 deste capítulo aborda a medição da vazão do sistema em seqüências de 

consultas que usam atributos utilizados nas fragmentações executadas pelo sistema de 

distribuição. A seção 3 mostra os tempos de vários tipos de consultas executadas 

seqüencialmente a fi-io e a quente. Finalmente, a seção 4 faz comentários finais a respeito 

dos resultados encontrados nas duas seções anteriores. 

Frag 1 5Nü 

Frag l5U 

Seqüências de consultas foram criadas com o intuito de medir o aproveitamento 

do paralelismo em cada configuração diferente de alocação. As duas primeiras 

seqüências examinadas apresentam consultas do tipo 2, que foi apresentada no capítulo 

V. Esta consulta tem como característica a navegação entre classes e a utilização do 

atributo date da classe Doczrmeíat. Os tipos de operadores variaram aleatoriamente, a s s h  

como o valor da condição de seleção. A seguir é descrita a consulta utilizada nas 

seqüências 1 e 2, e são apresentados os resultados de vazão apurados pelo sistema em 

consultas/segundo. 

Consultas utilizadas na seqüência 1 e 2: 

Obtenha as AtumicPmts que f n g m  pmte de uma Coí"~psltePmi c ~ j o  

Document tenha data (OPER] [YALOR] 

Número de 
- - . - -  , 

Páginas 

Total do tamanho do Buffer 

- - . \ -  - 

5 O 

5 O 

100 Kb 

100 Kb 



Vazão - Sequência I 

I V 

6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl5NU Fragl 5U 

Figura VIA- Vazão da Sequência I 

61 (ca 10) levou vantagem 

Na seqüência I foram executadas 50 consultas. A confíguração que levou 

vantagem neste teste foi a formada por 61 fragmentos. Segundo (DEWITT, GRAY, 

1990), a medida que o tamanho do fragmento no disco diminui, o tempo gasto por uma 

consulta para procura nos dados é reduzido de forma significativa. Como o número de 

fragmentos em 61(ca 10) é muito maior que nas outras configurações, ela apresenta um 

tempo de resposta mais rápido por fragmento. 16(ca 50) também apresentou uma vazão 

maior do que as outras três configurações. 

Além disso, esta confíguração leva vantagem na autorização de execução de 

consulta. Uma consulta só é liberada para executar quando nenhum processo designado 

para executá-la está ocupado. Com 61 processos, a probabilidade de ter um processo 

livre para execução aumenta em relação as outras contigurações. 

I 
Vazão - Sequência II 

I " 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 1 O) Fragl 5NU Fragl 5U 

Figura VI.2 - Vazão da Sequência I1 

O aumento do número de consultas não alterou os resultados 



Na seqüência II são executadas 200 consultas. No gráfico acima é possível 

perceber a tendência de ganho de desempenho das coniigurações 16(ca 50) e 61(ca 10). 

Estas aumentaram a vazão em relação a seqüência I. Em contrapartida, as outras 

confígurações sofreram uma pequena perda. 

Vazão - Seqüência 111 

I 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) FraglSNU FraglSU 

Figura VI.3 - Vazão da Seqüência IlI 

Com pequenos fragmentos 61 (ca 10) leva vantagem seguida de perto por FraglSU 

A seqüência III tem uma nova característica: aparece em sua formação consultas 

que utilizam o atributo date da classe ComposztePart. Metade das consultas foram 

compostas com o tipo utilizado nas seqüências I e 11. A outra metade é formada pela 

consulta descrita abaixo: 

Consulta que participa na seqüência IlI: 

Obtenha as AtomicParts que fapzm parte de uma ConzpositePart que 

tenha &ta [OPER] [YALOR] 

Desta forma, as confígurações FragNü15 e Frag15U se beneficiam, mas por 

terem número de fragmentos menor, a confíguração 61(ca 10) continua a ter uma 

pequena vantagem. Além disso, os operadores participantes da consulta adicionada na 

seqüência III foram '3" e "<". Quando o sistema executar uma consulta com operador 

de igualdade na fragmentação 61(ca 10), envolverá apenas um processo, enquanto que 

as configurações bidimensionais envolverão mais processos. Logo, a existência de 

operadores de igualdade na sequência 111 pode ter aumentado a v&o para a 

coníiguração 6 1 (ca 10). 



Os tempos de resposta das execuções a frio e a quente da análise são fornecidos 

na tabela abaixo: 

VI.1.3.1 Consultas com predicado simples 

Consulta 1: 

Obtenha as AtomicParts qzae tenham data < 101 1. 

Consulta 6: 

Obtenha as Connections com tamanho < 1 O. 

Nas consultas 1 e 6, todos os processos participam da execução da consulta. As 

duas consultas trabalham com coleções de populações grandes, 100.000 objetos para 

AtomicParts e 300.000 para Connections. 

Ganho - Consulta I 

B - i  
Quente 

I 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl5NU FragISU 

Figura V1.4 - Consulta 1 

61 (ca 10) e FraglSU tiveram melhor desempenho 



A figura VI.4 mostra uma pequena vantagem de desempenho para a configuração 

formada por 61 fi-agmentos, seguida de perto pela fragmentação feita com dois atributos 

e distribuição uniforme de carga entre os nós. 

A configuração FraglSNü foi a única que ficou abaixo de 6(ca 109), mas 

mantendo o ganho super-linear, tanto na execução a frio quanto na execução a quente. 

A figura VI.5 mostra o ganho super-linear obtido em todas as configurações. A 

mesma tendência é mantida com FraglSNU, tendo um desempenho pouco inferior as 

demais. Nas execuções a frio, FraglSU obteve melhor desempenho. 

Ganho - ConsuJta 6 

6 (ca IOQ) l ê  (ca 50) 61 (ca 10) Fragl5NU FragISU 

I Frio 

Figura V1.5 - Consulta 6 

Fragl5U e 61 (ca 10) tiveram melhor desempenho 

VI.1.3.2 Consultas com predicado de navegação percorrendo três 

classes 

Consulta 2: 

Obtenha as AtomicParts que f a p n  parte de uma CompositePart a j o  

Document tenha &ta < 1200. 

Consulta 3 : 

Obtenha as AtomicParts que f a p n  parte de uma CompositePart cujo 

Document tenha &ta < 1010. 



Consulta 2 

I 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) FraglSNU Fragl5U I 

Figura VI.6 - Consulta 2 

Pequenos fragmentos acarretam ganho na procura dos dados 

As consultas 2 e 3 são praticamente iguais, sendo diferenciadas somente pela 

cláusula condicional. Outra diferença está no número de objetos retomados pela 

consulta, 21 000 objetos para consulta 2 e 800 objetos para a consulta 3. 

As duas consultas têm na cláusula condicional o atributo Doczlment.hte utilizado 

em todas as fragmentações testadas. Com tamanho de fragmentos reduzidos, a 

configuração de 61 fragmentos mostrou um desempenho muito maior que as demais 

configurações. Este desempenho é maior na consulta 3, onde existem menos objetos 

selecionados pela consulta. 

O número de processos executantes e número de nós que participaram das 

consultas 2 e 3 são mostrados na tabela abaixo: 

É importante notar que em todas as configurações feitas com fragmentação 

unidimesional, a consulta 3 teve sua execução direcionada para 1 nó. Em Fragl SU, há a 

participação de mais nós nas consultas do que em Fragl5NU. Porém, FraglSNU 

6(ca 100) 

16(ca 50) 

61(ca 10) 

Frag15NU 

Frag 1 5U 

Figma VI.7 - Número de processo par consnlti., 

2 

3 

13 

5 

5 

2 

3 

6 

3 

4 

1 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

3 

4 



consegue um desempenho superior ao Fragl5U. A dif'erenga de carga entre o nó mais 

carregado de Fragl5Nü e de Fragl5U é pequena, cerca de 3% do total dos objetos 

procurados nas duas consultas. 

Consulta 3 

I 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl5NU Fragl5U 

Figura VI.8 - Consulta 3 

Com pequena número de objetos selecionados 61 (ca 10) se destaca 

VI.1.3.3 Consultas com predicado de navegação percorrendo duas 

classes 

Consulta 4: 

Obtenha as CompositeParts que tenham uma RootPart com dizta < 

1011. 

Consulta 5: 

Obtenha as Connections cuja AtomicPurt To tenha &ta < 1011. 

Consulta 7: 

Obtenha os Documents dns CompositeParts com &ta > 1600. 

Consulta 8: 

Obtenha as CompositeParts cujos Documents tenham data > 1660 

Consulta 9: 

Obtenha as AtomicParts qMe fa~am parte de uma CompositePart que 

tenha dnta > 1000 

Consulta 10: 

Obtenha as AtomicParts que fa~am parte de uma CompositePart que 

tenha &tu > 100 



Consulta 4 

I 6 (ca 1 00) 16 (ca 50) 61 (ca I O) Frag 1 5NU Frag l5U I 
Figura VI.9 - Consulta 4 

FraglSNU foi a única configuração que conseguiu ganho super-linear 

Na consulta 4 quase todas as configurações exceto a FraglSNü tiveram 

desempenho inferior a fkagmentação adotada por (MEYER, 1997). Nesta consulta, não 

houve um ganho super-linear em nenhuma das execuções a f io.  Na execução a quente 

pode-se observar um ganho na configuração FraglSW. A configuração formada por 61 

fkagmentos, que até então tinha os melhores resultados, ficou muito abaixo das outras 

configurações, obtendo um ganho sublinear. Na consulta 4, todos os processos 

participam da execução. 

Consulta 5 

6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) FraglSNU Fragl5U 

Figura VI.10 - Consulta 5 

FraglSU obtém o melhor desempenho devido ao bom balanceamento de carga 

Nesta consulta, também há a participação de todos os processos do sistema. Esta 

consulta trabalha com duas coleções de grande população. Nesta medição, os piores 

desempenhos foram das configurações 61(ca 10) e Fragl 5W. O melhor desempenho foi 

obervado em Fí-aglSU, um pouco acima de 16(ca 50). Todas as codgurações obtiveram 

ganho super-linear. 



Assim com em (MEiYER, 1997), os tempos medidos nas execuções a frio das 

consultas 7 e 8 contiveram variações muito grandes obtendo um coeficiente de variação 

acima de 20%. Por isso, foi descartado este dado nas análises das duas consultas. 

Consulta 7 

I 6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl 5NU Fragl 5U I 
Figura VI.11- Consulta 7 

As configuração baseadas em dois atributos foram superiores 

Na consulta 7, houve utilização do atributo CompositePn~.t.date, beneficiando 

diretamente as duas últimas configurações da figura VI. 11. Enquanto as configurações 

6(ca 100), 16(ca 50), 61(ca 10) enviaram a consulta para ser executada por todos os 

processos, as configurações Fragl 5Nü e Fragl 5U enviaram a consulta para execução 

em 6 processos. O número de nós executantes foram 5 e 4 nós respectivamente. 

Consulta 8 

6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl5NU Fragl5U I 
Figura VI.12 - Consulta 11 

6 (ca 10) e 61 (ca 10) apresentaram o pior desempenho 

Nesta consulta, tanto a coler,ão alvo c9m9 a coleção fim têm populações 

pequenas. Nesta corrida houve um desempenho inferior na configuração 61(ca 10). As 

configurações 16(ca 50), Fragl 5Nu e Fragl 5U apresentaram ganho super-linear acima 

da apresentada por 6(ca 100), com ganho hear .  Em (MEYEX, 1997), os testes 



atingiram um ganho linear para 6 nós, mesmo com o sistema tirando proveito de 

direcionar a consulta para os nós apropriados. O fato de (MEYER, 1997) ter utilizado 

discos remotos não prejudicou o resultado nesta medição. 

Consulta 9 

I rn Quente 

6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca I O) Fragl5NU Fragl 5U 

Figura W.13 - Consulta 9 

FraglSU destaca-se em relação FraglSNU 

As consultas 9 e 10 apresentam população grande na coleção alvo e população 

pequena na coleção fim. A consulta 9 destaca o ganho obtido em Fragl5U. As outras 

medições também apresentaram ganhos super-lineares, mas a Fragl5U se beneficiou por 

que pôde direcionar a consulta para os nós apropriados. Fragl5NU também continha 

esta vantagem. Porém, seu desempenho foi inferior a Fragl5U devido ao 

desbalanceamento de carga entre os nós . Fragl5U utiliza os 6 nós do sistema na 

execução da consulta 9, enquanto Frag l5Nü utiliza somente 5. 

Consulta I 0  

6 (ca 100) 16 (ca 50) 61 (ca 10) Fragl 5NU Fragl5U 

I Quente 

Figura VI.14 - Consulta 10 

Todos os processos participam da consulta. 61 (ca 10) e FraglSU são superiores 

N& consulta 10, todos os processos participam da sua execução. FraglSIW 

obteve ganho inferior a 6(ca 100). Todas as configurações obtiveram ganho super-linear 

devido a redução na procura dos dados. Os resultados se equivaleram por causa da 



proporçionalidade do tamanho do buffer em cada conkigttração. Na consulta 10 uma 

grande quantidade de o-bjetos é selecionada (94000 objetos). Na consulta 9 este número 

é reduzido 10000 objetos. 

Em relação a vazão, a melhor estratégia foi a fiagmentação feita manualmente, 

forçando um número de fragmentos grande. Porém, a política de liberação de execução 

da consulta beneficiou muito este tipo de desempenho. Na seqüência IiI, observa-se um 

aumento de desempenho em relação as fragmentações bidimensionais. 

Das várias configurações testadas, as que mais obtiveram ganho em relação a 

fiagmentação de 6 nós com cache de 100 páginas (6 ca 1-00) foram Fragl 5U e 16(ca 50). 

Estas duas configurações conseguiram desempenho superior em relação a 6(ca 1Q) em 9 

das 10 consultas apresentadas, não obtendo êxito somente na consulta 4. 

Além disso, separando os dados da configuração 6Cca 100) e fazendo uma 

comparação com o trabalho desenvolvidopor (MEYEX, 1997), foi possível observar um 

ganho significativo devido ao uso de disco local nos testes atuais. Nas execuções a 

quente das consultas 4 e 8 os ganhos foram lineares segundo o trabalho anterior. Com 

discos locais, estes resultados passaram para ganhos super-lineares. Ao mesmo tempo, 

ganhos super-lineares na execução a fiio das consultas 1, 6, 2 e 3 foram conseguidos 

neste trabalho. As tabelas abaixo mostram quais configuragão tiveram melhor 

desempenho nas execuções a fiio e a quente por consulta: 

Consultas 

6 (ca 50) 1 30 

Configuração 

Frag 1 5U 1 20 
Tabela VI.2 - Posição de desempenho das diversas configurações 

Consultas de 1 a 5 

C1 C2 C3 C4 €5 



I I Consultas I 

Consultas de 6 a 10 

Nas tabelas é possível observar que a configuração manual (61 ca 10) apareceu 

com o melhor desempenho em várias eonsultas. Porém, nas consultas onde esta 

confíguraqão não aparece bem colocada, há perda de desempenho. Em algum casos, há 

até perda de desempenho em relação a consulta sendo executada por um nó (Consulta 

7), em outros o ganho é apenas sublinear (Consulta 8 e Consulta 4). 

A seguir é apresentada outra tabela com as descrições das consultas em relação 

aos seguintes fatores: Comunicação, EIS, Estratégia com melhor desempenho, estratégia 

de pior desempenho. As configurações que não apresentaram ganho super-linear estão 

em negrito. 



61(ca 10) 

(SupLin) 

Frag 1 5NU 

(SupLin) 

Ext. Média 

Baixa 

Média 

Alta 

61(ca 10) 

(SupLin) 

Frag 1 5NU 

(SupLin) 

Nav. 61(ca 10) 

(SupLin) 

6(ca 100) 

(SupLin) 

61(ca 10) 

(SupLin) 

FragNU15 

(SupLin) 

6(ca 100) 

(SupLin) 

Nav. 

Nav. 

Média 

Média 

Baixa FragNU15 

(SupLin) 

61(ca 100) 

(SubLin) 

61(ca 100) 

(SubLin) 

Alta Frag 1 5U 

(SupLin) 

Frag 1 5NU 

(SupLin) 

Frag 1 5NU 

(SupLin) 

Frag 1 5U 

(SupLin) 

Frag 1 5U 

(SupLin) 

61(ca 100) 

(SupLin) 

Ext . 

Nav. 

Média Alta Fragl 5U 

(SupLin) 

Frag 1 5NU 

(SupLin) 

Média Baixa Frag 1 5NU 

[SupLin) 

61(ca 100) 

(Perda) 

Nav. Baixa Baixa 16 (ca 50) 

[SupLin) 

61(ca 100) 

(Su bLin) 

6 (ca 100) 

(SupLin) 

Nav. 

Nav. 

Baixa Média 

Média 

Frag 1 5U 

(SupLin) 

61 (ca 10) 

(SupLin) 

6 (ca 10) 

(SupLin) 

Frag 15U 

:Sup Lin) 

Baixa Frag 1 5Nü 

(SupLin) 

51 (ca 10) 

ISupLin) 

6 (ca 100) 

(SupLin) 

Tabela Desempenho das estratégias consulta 



Capitulo VI1 

VII. 1 CONTRIBUIÇOES 

O ganho de desempenho conseqüente da aplicação de modelos de distribuição em 

base de dados é relatado em vários trabalhos da literatura. Alguns deles (BAIÃO, 1997) 

(GHANDEHARIZADEH, 1990) (EZEIFE, BARKER, 1995), ressaltam a importância 

do conhecimento de informações de acesso a base para implementação das estratégias de 

fragmentação. Porém, nem sempre o projetista tem o grau de certeza apropriado em 

relação a sua base de dados para alimentar estas estratégias. 

Esta tese desenvolveu uma ferramenta de distribuição que determina novas 

configurações de distribuição da base visando aumentar o desempenho. Nesta ferramenta 

foi implementado um módulo capaz de absorver várias informações de acesso a base 

para auxiliar o projetista de banco de dados no modelo de distribuição. Adicionalmente, 

foi implementado no sistema um módulo de fragmentação horizontal. Este módulo 

incorporou a estratégia definida em (GHANDEHARIZADEH, 1990). Modificações 

foram implementadas para adaptar a estratégia ao modelo Orientado a Objetos. Além 

disso, as informações de desempenho foram captadas pelo gerente de distribuição, já no 

trabalho de (GHANDEHARIZADEH, 1990) estes dados foram estimados por um 

simulador. 

O módulo de informações e o módulo de integração foram integrados dando 

inteligência ao sistema. O sistema com base em Iliformações de acesso sugere uma 

fi-agmentação horizontal da base, baseado em 1 ou 2 atributos de uma coleção de 

objetos. A análise de desempenho da fragmentação baseada em dois atributos é uma 

contribuição importante desta tese, pois o trabalho onde foi descrita a estratégia utilizada 

para esta fragmentação (GHANDEHARIZADEH, 1990) não realizou testes de 

desempenho de configurações baseadas em dois atributos, permanecendo apenas no 

campo unidimensional. 

Várias configurações foram testadas dentro do ambiente computacional 

composto de uma rede com 6 estações de trabalho POWERPC. A capacidade de 



paralelismo entre consultas foi relatada medindo-se o 2'?woughput ou a Yazão do 

sistema. As várias alocações foram testadas em várias situações. Para isso cada 

configuração teve seu desempenho medido em relação as várias consultas diferentes. 

Foram criadas 5 configurações diferentes, (16 ca 50), (Fragl5U) (Fragl5W) 

foram sugeridas pelo sistema de distribuição com base em informações de acesso. A 

configuração (6 ca 100) foi realizada conforme descrito no trabalho de (MEYER, 1997). 

A configuração (6 1 ca 1 0) foi configurada manualmente. 

Os testes realizados mostraram que as estratégias sugeridas pelo sistema 

conseguiram ganho super-linear na maioria das situações medidas, não provocando 

queda de rendimento em relação a fragmentação estática desenvolvida por (MEYER, 

1997). Adicionalmente, esta tese mostrou que a divisão da base em muitos fkagmentos 

pode gerar um ganho de desempenho muito grande. A configuração (61 ca 10) mostrou 

ganhos muito acima das outras configurações nas consultas 2 e 3. Porém, este tipo de 

configuração apresentou perda de desempenho na consulta 7 além de ganhos sublineares 

nas consulta 4 e 8. 

Fazendo um sistema de pontuação simples, variando de 5 a 1 pontos para 1" e 5" 

lugares respectivamente, e utilizando a tabela de classificação apresentada na seção W.4, 

é possível calcular o ranking das configurações testadas em relação a todas as consultas 

executadas. As tabelas a seguir mostram esta classificação. 

Frag 1 5U 

16 (ca 50) 

6 1 (ca 10) 3 2 

Tabela VIL1 Classificação das configurações - Execução a Quente 



Tabela VII.2 Classificação das configurações - Execução a Frio 

Observa-se que nas execuções a frio 61 (ca 10) obteve melhor classificação que 

16(ca 50). A estratégia adaptada na implementação deste trabalho incorpora outros 

valores além do tempo médio de processamento, entrada e saída e comunicação. Com a 

utilização dos tempos médios de repostas das consultas executadas o tempo que o 

sistema operacional está realizando "swaps" também foi incorporado. Desta forma, não 

é possível afirmar que 16 fragmentos (configuragão 16ca50) é um número ótimo. 

Além disso, o número de fragmentos calculados pelo sistema deve variar em 

relação as configurações das máquinas que compõem a máquina paralela. A capacidade 

de multi-tarefa do sistema operacional é outro fator que modifica o resultado da 

estratégia, se aplicada em outro ambiente computacional. 

61 (ca 10) obteve ganhos expressivos nas consultas 2 e 3.  Se todas as transações 

de uma aplicação são compostas na sua maioria por consultas semelhantes, o gerente de 

distribuição pode sugerir uma super fi-agmentação dos dados, aumentando o 

desempenho. Uma facilidade possível de ser implementada é o projetista configurar a 

capacidade do bucket da Grid-File e em seguida fazer testes de desempenho utilizando 

uma seqüência de consultas. 

Esta tese também abordou o assunto da alocação de objetos em arquitetura de 

memória distribuída, apontando aspectos e comparando a alocação de objetos em outras 

arquiteturas paralelas. Outra contribuição importante foi a constatação de que 

identiflcadores lógicos de objetos simpEcaram a fase de realocação da base de dados. A 

fase de realocação com o sistema parado foi especificada e totalmente desenvolvida por 

este trabalho. 

4" 

5" 

Frag 1 5NU 

6 (ca 100) 

19 

15 



Nos trabalhos de paralelismo desenvolvidos pela linha de Banco de Dados que 

utilizaram o Gerente de Objetos Armazenados (TAVARES et al., 1996), (MEYER, 

1997), no qual este se inclui, não houve uma padronização de implementação. Este 

trabalho utilizou o mesmo modelo de memória usado em (MEYER, 1997). Porém, o 

sistema construído nesta tese não partiu da mesma implementação do PAROA-MD. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, uma nova versão do GOA foi 

desenvolvida, colocando novas funcionalidades e reformulando o modelo de gerência de 

objetos persistentes. Esta versão, chamada de GOA++ (MAURO, 1997), não é apenas 

uma biblioteca com funções de gerência de objetos; já incorpora características de um 

servidor de objetos. Com esta versão, é possível partir para uma padronização dos 

sistemas paralelos baseados no GOA. Nesta padronização, poderiam ser incorporados os 

módulos de informação e alocação automática implementados neste trabalho. 

Além disso, o GOA* possui uma ferramenta gráfica que permite visualizar todo 

o esquema da base de dados e manipular objetos residentes no servidor (MAURO, 

MATTOSO, 1998). Nesta ferramenta, poderia ser incluído um assistente de distribuição, 

auxiliando o projetista no modelo de distribuição da base de dados. 

Este trabalho observa, ainda, que a transferência de objetos durante a execução 

do sistema é um assunto em aberto. A replicação da base de dados e a utilização de 

outras técnicas de fragmentação podem ser incluídas dentro do sistema. 
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ANEXO I 

Algoritmo de Associação de Nós aos Elementos da Grid-File 

O algoritmo a seguir representa uma Heurística criada por 

(GHANDEHARIZADEH, 1990) com o objetivo de associar os nós existentes do sistema 

a cada fragmento criado pela inclusão de objetos da coleção numa Grid-File. 

A associação é feita considerando-se dois cenários: 

O número de fragmentos IF( é menor ou igual ao número de nós P; 

O número de fragmentos é maior que o número de nós P; 

Caso 1: ll?l<= P 

Neste caso cada fkagmento é associado a um nó diferente. 

Caso 2: (F( > P 

Se a Grid-File contém somente uma dimensão, isto é, ela foi construída 

observando-se somente um atributo; os fragmentos são associados aos nós de maneira 

circular. Para cada fragmento será criado um processo que ficará responsável pela 

execução das consultas daquele fragmento. 

Se a Grid-File contém mais de uma dimensão a associação é feita seguindo 4 

Passos. Os quatro passos são baseados em condições de contornos. As próximas seções 

descreverão os passos do algoritmo assim como as condições de contorno. Antes porém, 

será apresentado uma descrição breve das variáveis utilizadas pelo algoritmo: 

Descrição: 

M, o número de nós ótimos para a dimensão i (como foi explicado no capítulo 

4); 

P o número total de processadores; 

K número de dimensões 

N, é o numero de fatias que uma dimensão contém. Fatias são as partes que são 

divididas uma Grid-File quando se fixa uma dimensão. Numa Grid-File de dimensão 2x2 

as fatias são representadas pelas colunas ou pelas linhas dependendo do eixo de 

referência. 

Passo 1 

Condições de contorno: 



2. Ni é múltiplo de Mi 

i 

3 .  valor de Mi é o mesmo para cada dimensão Di (M, = px) 

N. 
Dividindo a Grid original em Mi grupos de 2 fatias, a estrutura original é 

M, 

dividida em P grids menores de dimensão KxK. A associação é feita atribuindo para cada 

SubGrid formada um nó diferente. 

Passo 2: 

Condições de contorno: 

É removida a terceira condição do passo 1. Com esta condição relaxada novos 

j=l valores para Mi são calculados. Mi é substituído por - . A associação segue-se 
Mi 

como no passo 1. 

Exemplo: 

Grid-File de 12x8; 

Sistema composto de 8 nós; 

N, =12, N, = 8, P=8; 

M l = 4 e M , = 2  

Os valores de M, são diferentes. O algoritimo substitui os valores de M, para 2 

e M,  para 4. Com estres novos valores, usando o passo 1 a Grid-File resultando com os 

nós associados é apresentada na figura abaixo. 



Figura A . l -  Grid-File Passo 2 

Passo 3: 

É removida a Segunda condição do passo 1 

O passo 3 é constituído de 4 fases. A fase 1 consiste em associar nós aos 

elementos de uma Grid-File que preenche as condições do passo 1. A fases 2, 3 e 4 

associam os elementos restantes, ainda não atingidos pela primeira fase. As fases 2 e 3 

analisam os elementos restantes associando nós procurando obter M, diferentes nós 

para cada elemento. A fase 4 é somente um complemento e preenche os espaços vazios 

deixados pelas duas últimas fases. 

As 4 fases são apresentadas a seguir em forma de português estruturado. 

Fase 1 

/* Para cada dimensão i c a l c u l e  NovaNi pa ra  s e r  mu l t ip lo  de Ml 
(Passo 2 )  

f o r  i = 1 t o  K 

I 
N e w N [ i ]  = N [ i ]  - ( N [ i ]  MOD M [ i ]  ) 

1 
Usando o Passo 1 a s s o c i e  a s  Sub-Grids c r i a d a s  a um processador  

d i f e r e n t e .  



Fase 2 

K K 

Elementos-Restantes = n ~ [ i ] - - n N e w N [ i ]  
3=1 i=l 

For i = I to P 

Elementos Re s tan tes 
QuotaDe-P [i] = 

- 

P 1 
For i = a dimesão mais frenquentemente asseçada para a menos acessada 

I 
Elementos = Número de elementos não associados na fatia da 

dimensão i 

For z =para cada fatia na dimensão i da grid com NovaN[i] fatias 

Inicializar conjunto A com os nós que aparecem na fatia Z 

Remover de A os nós que estão a quota atingida 

I f ( ~ u o f a ~ e  - P[a] 2 Elementos, a c A ) 

f 

for j = cada elemento não associado da fatia Z 

I 
Para cada nó em A determine se ele aparece em alguma das outras 

K fatias 

Se um nó em A aparece em todas as K-1 fatias 

marque este nó 

Se não 

Ache um no que apareça em pelo menos uma fatia 

correspondente marque este no 

Se nenhum no foi achado marque o nó que tem a maior quota 

Associe o nó marcada ao elemento j 

Decremente QuotaDe-P [nó marcado] 

Decremente ElementosRestantes 

Se (QuotaDe-P [nb maracado] = 0) 

Remova o nó marcado de A 

I 
I 
Fase 3: 

K K 

Restantes = [ n . i i i n N e W N w  
i=l 

For i = a fatia com o menor número de elemenkos não associados 

I 
c = a dimensão que a fatia pertence 

inicializa A com os nós que aparecem na fatia selecionada 



i£ (restantes = 0) 

remove de A os nós que têm quota zero 

i£ (Somatório de Quotas de A) + mínimo(restantes, 
numero de nos que tem quota zero) >= Elementos não 

alocados) 

I 
for j = cada elemento não associado de i 

i 

para cada nó em A determine se algum aparece em uma das 

outras K - 1 fatias que incluem j com elemento 

Se um nó em A aparece em todas as K-1 fatias 

marque este nó 

Se não 

Ache um no que apareça em pelo menos uma fatia 

correspondente marque este no 

Se nenhum no foi achado marque o nó que tem a maior quota 

Associe o nó marcada ao elemento j 

Decremente QuotaDe - P[nÓ marcado] 

Decremente ElementosRestantes 

Se (QuotaDe - P[nó marcado] = -1) 

i 
decremente restantes 

remova o nó marcado do conjunto A 

1 

Se (restantes = 0) 

Remova todos os processadores de A que tem quota igual a 

zero 

1 

I 
Fase 4: 

Inicializa o conjunto A com os nós que têm quota diferente de -1 

Se (restantes = 0) 

Remova todos os processadores de A que têm quota igual a zero 

Para cada elemento não associado restante faça 

I 
para cada nó em A determine se ele aparece em alguma das K-1 

fatias que incluem j como um elemento 

Se existe um nó que parece em todas as fatias marque o nó 

Se não 

Marque o nó que aparece em uma fatia da dimensão (atributo) mais 

acessada . 



Se o nó ainda não foi marcado marque o nó com maior quota 

Associe o nó marcado ao elemento j 

Decremente QuotaDe - P[nÓ marcado] 

Se (QuotaDe - P[nó marcado] = -1) decremente restante 

Se (restante = 0) 

Remova todos os nós de A que tem quota igual a O 

1 

Passo 4: 

É removida a primeira condição do passo 1. 

Neste caso os valores originais de M, são substituidos por novos valores que 

satisfaçam a primeira condição relaxada. Os novos valores de Mi devem satisfazer ainda 

duas novas condições: 

2. os novos valores devem ficar o mais perto possível dos valores originais 

de M, 

Para atingir esta duas condições todos os possíveis divisores de P, consistindo de K 

termos, (T, ,  T, , T, ,. . ..T' ) são calculados. Qualquer divisor que, com um termo calculado, 

é maior que o número de elementos da cada fatia da dimensão i, é eliminado. Dos termos 

que sobrarem será escolhido o que apresentar o mínimo valor da seguinte equação: 

Após calculados os novos valores de Mi são aplicados os passos 1, 2 ou 3, 

dependendo das condições das condições de contorno existentes. 


