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Um agsupamento de banco de dados é uma camada de software que visa explorar o 

processamento paralelo de consultas usando SGBDs seqüências sobre um agrupamento 

de PCs. Consideramos seu uso visando o alto desempenho de aplicações OLAP (On- 

line analytical processing), as quais tipicamente usam consultas ad-hoc de alto custo. 

Para tais aplicações o paralelismo intra-consulta pode ajudar a reduzir o tempo de 

execução individual das consultas e pode ser obtido através da fragmentação das tabelas 

do banco de dados pelos nós do agrupamento de PC. Entretanto, tanto o esquema de 

fragrnentação física como virtual, possuem vantagens e desvantagens em termos de 

necessidade de espaço em disco e balanceamento de carga. Nesta dissertação, propomos 

a combinação de ambos em um novo esquema de fragmentação chamado Fragmentação 

Híbrida Adaptativa (AHP - Adaptive Hybrid Partitioning). AHP provê o paralelismo 

intra-consulta otimizando a utilização de espaço em disco. Para validar AHP, 

desenvolvemos o SmaQSS, um protótipo para processamento paralelo de consultas de 

alto custo em agrupamento de banco de dados. Nossos experimentos apresentam 

desempenho com aceleração linear e super linear. Os resultados mostram que AHP 

reduz significativamente o tempo de execução das consultas OLAP, ao mesmo tempo 

em que não sobrecarrega a ocupação do espaço em disco. 
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PHYSICAL AND VIRTUAL PARTITIONING FOR OLAP QUERY PROCESSING 

IN A DATABASE CLUSTER 
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We consider the use of a database cluster for high performance support of On-line 

analytical processing (OLAP) applications. For such applications, which typically use 

ad-hoc heavy-weight queries, intra-query parallelism can help reduce much the 

execution times of individual queries, thereby improving overall performance. Intra- 

query parallelism can be obtained by partitioning the database tables across cluster 

nodes. However, both physical and virtual partitioning schemes have advantages and 

drawbacks in terms of disk space requirements and load balancing. In this dissertation, 

we propose to combine both schemes into a new partitioning scheme called Adaptive 

Hybrid Partitioning (AHP). AHP provides much flexibility in intra-query parallelism 

while optimizing disk space usage and data availability. To validate AHP, we developed 

SmaQSS, a prototype for OLAP parallel query processing in database clusters. Our 

experiments on a 32-node database cluster using the TPC-H benchrnark demonstrate 

linear and super-linear speedup. Thus, AHP can reduce significantly the execution time 

of typical OLAP heavy-weight queries. 
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I. Introdução 

Aplicações OLAP (On-line analytical processing) requerem recursos de banco 

de dados de alto desempenho para alcangarem um bom tempo de resposta (crucial para 

a tomada de decisões). Elas acessam tipicamente grandes conjuntos de dados através de 

consultas de intensa leitura de alto custo. O benchmark TPC-H (TPC, 2005a), 

representante de sistemas OLAP, possui vinte e quatro consultas especificadas, sendo 

vinte e duas consultas complexas e de alto custo, somente de leitura, e apenas duas 

consultas de atualização. Além do mais, à medida que os usuários vão adquirindo 

experiência com seus sistemas OLAP, eles tendem a demandar mais eficiência no 

p r~ces sa~en t s  de consultas ad-hoc (GOFLA, 2003). 

O processamento de alto desempenho em sistemas de banco de dados tem sido 

atingido com sistemas paralelos de banco de dados (VALDURIEZ, 1993), 

implementados em multiprocessadores fortemente acoplados. Alto desempenho é obtido 

por meio da replicação e fragmentação dos dados através dos nós do multiprocessador 

com o objetivo de possibilitar o processamento de consultas em paralelo utilizando 

diferentes sub-conjuntos dos dados. Embora comprovadamente eficiente, essa solução é 

cara em termos de hardware e software. Além do mais, é necessário que o software do 

sistema paralelo de banco de dados tenha controle direto sobre os fragmentos de dados, 

assim tornando cara a migração de aplicações sobre SGBD não paralelos. 

Os agrupamentos de banco de dados (ou clusters de banco de dados ou ainda do 

inglês database cluster) provêem uma alternativa eficiente e de baixo custo para 

sistemas paralelos de banco de dados. Um agrupamento de banco de dados (AKAL et 

al., 2002) é uma camada de software de paralelização de consultas sobre um 

agrupamento de servidores PC, cada um rodando um SGBD 08-the-shelf (comum, do 

mercado serial). Uma vez que o código fonte dos SGBDs não está necessariamente 

disponívei e não pode (nem deve) ser modificado, capacitações como o processamento 

paralelo de consultas pode ser implementado via uma camada de software intermediária. 

Dessa forma, obtem-se o paralelismo de modo não intrusivo, mantendo as 

características pré-existentes de aplicações já em produção. 

Técnicas de processamento paralelo têm sido empregadas com sucesso com o 

objetivo de obter alto desempenho em agrupamentos de banco de dados (POWERDB, 

2005, CECCHET et al., 2004, MIRANDA et al., 2006, LIMA, 2004, SQLSERVER, 

1998, MYSQL, 2004, ORACLE, 2003, DB2,2005, PGCLUSTER, 2005, CLUSGRES, 



2005, FURTADO, 2005a). O paralelismo inter-consulta é baseado no processamento de 

diferentes consultas em paralelo nos nós. Esse tipo de técnica é normalmente empregada 

com o intuito de aumentar a vazão do processamento de transações em sistemas de 

banco de dados paralelos e é apropriada para aplicações do tipo OLTP (On-Line 

Transaction Processing). Para aplicações OLAP, que tipicamente utilizam consultas de 

alto custo, o paralelismo intra-consulta provê melhores resultados, pois reduz o tempo 

de execução individual de cada consulta (AKAL et al., 2002, LIMA et al., 2004a, 

LIMA et al., 2004b, ROHM et al., 20001. 

O paralelismo intra-consulta se caracteriza pelo processamento da mesma 

consulta em diferentes subconjuntos, chamados fragmentos, das tabelas envolvidas. 

Dessa forma, a definição dos fragmentos é crítica para o desempenho. O projeto de 

banco de dados distribuídos, pode ser obtido em dois passos: Kagmentação e alocação 

(OZSU e VALDURLEZ, 1999). A fragmentação define o esquema de fragmentação e a 

alocação decide sobre as réplicas dos fragrnentos e suas localizações pelos nós do 

agrupamento de banco de dados. Existem basicamente duas alternativas de 

fragmentação em agrupamento de banco de dados (LIMA et al., 2004a): fragmentação 

física e virtual. Ambas têm sido empregadas na irnplementação do paralelismo intra- 

consulta para o processamento de consultas OLAP. 

A fragmentação física consiste na definição de subconjuntos da tabela, a partir 

dos quais são gerados fisicamente os fragmentos correspondentes e feitas suas alocações 

pelos nós do agrupamento de banco de dados. Uma solução utilizando a fragmentação 

física para banco de dados OLAP é proposta em STOHR et al. (2000). Fragmentos 

físicos de pequenos grãos são projetados para um cenário de disco compartilhado. 

Estudos de simulação feitos por STOHR et al. mostram resultados muito bons. O 

projeto de fragmentos físicos feito por eles é baseado em conhecimentos anteriores 

sobre as consultas submetidas ao sistema. Entretanto, as típicas consultas OLAP ad-hoc 

não têm nenhum padrão e sua execução pode levar a condiçóes de desbalanceamento, o 

que não foi analisado pelos autores. Além disso, tais fragmentos físicos não são 

tolerantes a falhas, pois a falha do disco compartilhado que armazena um fragmento 

físico toma todo o banco de dados inacessível. 

A fragmentação virtual consiste em definir dinamicamente subconjuntos da 

tabela em cima da tabela completa. Isso permite maior flexibilidade ao definir 

dinamicamente os fragmentos de acordo com as especificações da consulta. Além disso, 

pode ser facilmente implementada com a replicação total do banco de dados, o que é 



conceitualmente simples. A replicação total consiste em replicar todo o banco de dados 

em todos os nós do agrupamento de banco de dados. Dessa forma, o paralelismo intra- 

consulta pode ser alcançado através do envio da mesma consulta a diferentes 

fragmentos virtuais (AKAL et al., 2002). Diversas variações da fragmentação vistual 

com a replicação total vêm demonstrando excelentes ganhos de desempenho para o 

processamento de consultas OLAP (AKAL et al., 2002, LIMA et al., 2004a, LIMA et 

al., 2004b). 

As principais vantagens da Fagmentação virtual com a replicação total são 

flexibilidade para alocação nos nós durante o processamento da consulta e alta 

disponibilidade, pois qualquer nó pode processar qualquer consulta. Considerando que 

qualquer nó tem acesso local a todo o banco de dados, isso também provê urna boa base 

para o balanceamento dinâmico de carga através da redistribuição de trabalho (LIMA, 

2004), que pode ser redirecionada a qualquer nó. Mas, a principal desvantagem da 

replicação total é a alta utilização de espaço em disco, pois cada nó deve ter capacidade 

em disco suficiente para armazenar todo o banco de dados. Isso toma difícil o 

crescimento para volumes de dados muito grandes ou grandes números de nós no 

agrupamento de banco de dados. 

Uma abordagem mais realística é a de fragmentação híbrida (ROHM et al., 

2000), a qual nos referiremos como HP (Hybrid Partitioning) nessa dissertação. HP 

utiliza fragmentação física para as maiores e mais acessadas tabelas e replica totalmente 

as pequenas tabelas. Assim, o paralelismo intra-consulta pode ser alcançado com menos 

necessidade de espaço em disco. Experimentos mostram um bom desempenho para este 

tipo de projeto de fragmentação fisica em aplicações OLAP. Entretanto, HP possui 

diversas limitações. Primeiramente, como cada fragmento é alocado em apenas um nó 

do agrupamento de banco de dados, o balanceamento dinâmico de carga não é possível 

sem a transferência de dados entre os nós. Além disso, a forma na qual HP foi proposto 

(ROHM et al., 2000) força cada nó a processar apenas suas próprias consultas. Dessa 

forma, mesmo com a existência de réplicas dos fragmentos, a redistribuição dinâmica de 

carga não seria possível, de acordo com experimentos realizados em ROHM et al., 

2000. Como estão sendo empregados SGBDs cccaixa-preta'y, também não é possível 

interromper uma consulta que esteja sendo executada para redefinir a carga. Assim, o 

balanceamento de carga é totalmente dependente de um bom projeto físico inicial. A 

outra questão é a disponibilidade. Se um nó falhar, o fiagrnento que ele asrnazena se 

toma indisponível e não pode ser acessada por nenhuma consulta. 



Lima (LIMA et al., 2004b), propôs o AVP (Adaptive Virtual Partitioning), um 

esquema de fragmentação virtual para processar consultas que utilizam vários pequenos 

fragmentos virtuais. Os fragmentos são acessados por várias sub-consultas que 

permitem a redistribuição dinâmica de carga sem a necessidade de transferência de 

dados entre os nós. Excelentes resultados de aceleração foram obtidos em banco de 

dados OLAP tanto uniforme como severamente desbalanceado (LIMA, 2004). 

Entretanto, AVP pressupõe a replicação total do banco de dados, o que a leva a ter 

problemas com limitação de espaço em disco. 

Em CFURTADO et al. (2005) e CFURTADO et al. (2006), nós propusemos o 

relaxamento da replicação total do banco de dados assumida pela AVP através do uso 

de fragmentos físicos e virtuais do HP. Essa é a base para um novo esquema de 

fragmentação o qual chamamos de AHP (Adaptive Hybrid Partitioning) nessa 

dissertação. Através da combinação da AVP com a HP, AHP pode superar as limitações 

da AVP enquanto mantém suas vantagens. Em particular, supera o problema de espaço 

em disco da AVP enquanto mantém sua flexibilidade para o balanceamento de carga. 

Nessa dissertação apresentamos uma solução completa para o processamento de 

consultas OLAP em um agrupamento de banco de dados usando AHP. Apresentaremos 

definições completas de conceitos e algoritmos da AHP, e avaliações de desempenho. 

Além disso, para avaliar o desempenho do processamento de consultas com AHP, 

implementamos um protótipo chamado SmaQSS (Smashing Queries while Shirinking 

disk Space), o que significa quebrar as consultas e reduzir a utilização de espaço em 

disco. Nós realizamos experimentos com consultas representativas do TPC-H em um 

agrupamento de banco de dados nada compartilhado com 32 nós rodando o SGBD 

PostgreSQL (POSTGRESQL, 2005). Os resultados mostram um excelente desempenho 

da AHP. 

A dissertação é organizada da seguinte maneira. No capítulo I1 discutimos 

trabalhos relacionados. No capítulo iII nós discutimos algumas abordagens para 

fragmentação virtual e físico e a replicação parcial. No capítulo IV apresentamos a 

arquitetusa proposta. O capítulo V mostra resultados de desempenho com a nossa 

técnica de fragmentação e o capítulo VI conclui o trabalho. 



II. Processamento Paralelo de Consultas em 

Agrupamento de Banco de Dados 

Para entender a proposta desse trabalho é necessário primeiro entender as idéias 

principais nas quais ele se baseia. Nesse capítulo descrevemos os conceitos de 

Agrupamento de Banco de Dados na seção 1. Na seção 2 falamos a respeito de projetos 

de distribuição em agrupamentos de banco de dados, tais como Fragmentação Física, 

Fragmentação Virtual, Replicação Total e Replicação Parcial. O Processamento 

Paralelo de Consultas em agrupamentos de banco de dados é abordado na seção 3. 

Discutimos o Balanceamento de Carga na seção 4 e analisamos alguns trabalhos 

relacionados na seção 5. 

11.1. Agrupamento de Banco de Dados 

Os Agrupamentos de PCs (Personal Computer - computadores pessoais) 

representam hoje em dia uma alternativa bastante consolidada e espera-se que este tipo 

de máquina seja uma das plataformas mais utilizadas na aceleração de cálculos e 

processamento paralelo de dados. Podem ser encontradas diversas definições para 

agrupamento de PCs na literatura, entre elas a seguinte: 

Definição 1 (Agrupamento de Computadores Pessoais) Um sistema de 

computação local que compreende um conjunto de computadores independentes e uma 

rede para interconectá-10s (STERLING, 200 1). 

O termo local quer dizer que os componentes encontram-se fisicamente em um 

mesmo ambiente e são gerenciados como um sistema unificado. Cada computador 

constitui um nó do agrupamento de PCs e estão interligados através de uma rede de alta 

vekicidade, que deve sei- exclusiva e dedicada, sendo, portanto independente da rede 

responsável por conectar o agrupamento de PCs a outros ambientes. 

Assim como com os multiprocessadores, é possível escolher entre várias 

arquiteturas de memória diferentes para a construção de uma máquina paralela: disco 

compartilhado, memória compartilhada, memória distribuída (OZSU e VALDURIEZ, 

1999). A arquitetura de disco compartilhado permite acesso direto aos mesmos discos 

por parte de qualquer um dos nós da arquitetura e cada processador do nó tem acesso 

somente à sua memória. Essa arquitetura possui uma boa escalabilidade, e diminui o 



tráfego na rede, porém o acesso compartilhado de disco é um problema de desempenho 

potencial devido à complexidade de gerenciamento de transações concorrentes de 

atualização. Na arquitetura memória compartilhada a memória principal e os discos são 

compartilhados pelos nós através de um canal de comunicação de alta velocidade. Essa 

arquitetura facilita o balanceamento de carga entre os computadores, porém, os conflitos 

de acesso ao módulo de memória degradam o desempenho de sistema. Além disso, não 

possui uma boa escalabilidade e tem problemas em gerenciar grandes volumes de dados 

pela rede. A arquitetura memória distribuída é a única arquitetura que não requer o 

custo adicional de uma interconexão especial, além disso possibilita uma escalabilidade 

maior para configurações maiores. Cada computador tem acesso direto somente à sua 

memória e às suas unidades de disco. Pela minimização de compartilhamento dos 

recursos tende a minimizar as interferências entre os vários computadores. 

Os agmpamentos de PCs provêem uma alternativa eficiente e de baixo custo. 

Eles se caracterizam pela memória distribuída e são uma opção mais econômica e 

flexível se comparados aos computadores com arquitetura paralela com processadores 

fortemente acoplados, caros tanto em temos de hardware como em termos de software 

(CECCHET et al., 2004). 

Em um caso ideal, podemos ampliar facilmente o desempenho de um 

agmpamento de PCs acrescentando novos nós à sua rede até que o poder de 

processamento alcançado seja satisfatório. Investir em novos nós para o agmpamento de 

PCs significa investir em PCs e esse investimento está bem abaixo do investimento 

necessário para adquirir um supercomputador. Isso faz com que os agrupamentos de 

PCs tenham uma grande vantagem de custo beneficio sobre os tradicionais 

supercomputadores. Porém, existem algumas desvantagens na utilização dessa 

arquitetura. 

Alguns tipos de aplicações encontram limitações de escalabilidade na largura de 

banda e latêricia da rede de interconexão. Isso ocorre pois, quanto maior o número de 

nós, maior o tráfego de pacotes pela rede, o que acaba ocasionando lentidão durante a 

comunica@o entre nós, e pode levar a "network trashing", evento no qual o tempo gasto 

com troca de mensagens é maior do que o tempo gasto com o processamento em si 

(KUSEL, 2004). No entanto, com o avanço da tecnologia e o surgimento de redes de 

comunicação de dados de alto desempenho, comparáveis às redes proprietárias 

utilizadas em arquiteturas específicas, espera-se que em um fuhiro próximo isso não 

represente mais um problema. 



Utilizando essa arquitetura algumas aplicações podem encontrar também uma 

certa dificuldade em implementar um modelo de computação com memória 

compartilhada, além da necessidade de se ter um sistema operacional sendo executado 

em cada um dos nós do agrupamento de PCs (STERLING, 2001). Mas, para várias 

outras classes de aplicações, o desempenho obtido é satisfatório. O sítio "TOP.500 

Supercomputer Siter" (TOP500, 2005), que tem o objetivo de manter uma lista com os 

quinhentos sistemas computacionais de maior desempenho, possui, segundo consulta 

realizada em abril de 2006, trezentos e sessenta entradas correspondentes a 

agrupamentos de PCs, cerca de 72% do total. A última lista que consta no sítio é 

referente ao mês de novembro de 2005. Há um ano atrás esse número estava em 

duzentos e noventa e quatro entradas, o que mostra um crescimento de investimento em 

agrupamento de PCs. 

O "Transaction Processing Performance Council" (TPC) é uma organização com 

fins não-lucrativos, cuja missão é "definir benchmarks para processamento de 

transações e bancos de dados, e disseminar para a indústria dados objetivos sobre 

desempenho" (TPC, 2005d). No sítio do TCP podemos encontrar definições de 

benchmarks para aplicações OLTP (On-Line Transaction Processing), aplicações 

OLAP (On-Line Analytical Processing) com consultas ad-hoc e relatórios pré-definidos 

e aplicações de comércio eletrônico na World Wide Web. De acordo com consultas 

realizadas em seu sítio em abril de 2006, para o benchmarlt TPC-H, voltado a aplicações 

OLAP com conjuntos de dados de tamanhos iguais a 100 Gb, 300 Gb, 1.000 Gb, 3.000 

Gb e 10.000 Gb, constam em suas listas de sistemas de melhor desempenho diversos 

sistemas baseados em agsupamento de PCs, sendo que para o caso de 300 Gb esse tipo 

de sistema aparece em primeiro lugar. De acordo com os bons resultados apresentados e 

com o baixo custo para aquisição, podemos concluir que a utilização dessa arquitetura é 

uma excelente alternativa para sistemas com necessidade de alto desempenho. 

Um agrupamento de banco de dados consiste em uma camada de software sobre 

um agrupamento de PCs executando, em cada nó, um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados Padrão (AKAL et al., 2002). Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

padrão é um SGBD sequencial desprovido de características especiais para a execução 

de algoritmos paralelos. São S GBDs relacionais, sem nenhuma funcionalidade extra 

que os permita tirar vantagens do fato de estar sendo utilizado em um agrupamento de 

PCs. A utilização de agrupamento de banco de dados relaciona1 nos nós do agrupamento 

de PCs oferece uma interface relativamente simples e fácil de programar aos nós. 



Ao utilizar agrupamentos de banco de dados, consideramos os SGBDs como 

componentes do tipo "caixa-pretay', ou seja, não modificamos em nenhum momento seu 

código-fonte de forma a incluir funcionalidades que melhorem seu desempenho ao ser 

executado em um agrupamento de banco de dados. Dessa forma, além de ficarmos 

livres do vínculo a um banco de dados específico, evitamos as dispendiosas operações 

de migração de bases de dados, normalmente necessárias nos sistemas paralelos 

(GANÇARSKI, 2002a). No entanto, dessa forma, é demandado o desenvolvimento de 

uma camada de software intermediária (middlewnve) entre a aplicação e os SGBDs 

capaz de coordenar as operações dos mesmos a fim de obter o paralelismo desejado, i.e. 

agrupamento de banco de dados. A Figura 1 ilustra os principais componentes de um 

agrupamento de banco de dados. 

Figura 1 -Agrupamento de Banco de Dados 

Os agrupamentos de banco de dados são, partindo da definição de agrupamentos 

de PCs, sistemas com arquitetura do tipo memória distribuída. Na próxima seção são 

descritas algumas opções de projetos de distribuição em tal arquitetura. 

11.2. Projeto de Distribui~ão em Agrupamento de Banco de 

Dados 

Além de uma arquitetura bem estruturada, um outro fator de fundamental 

importância em sistemas de banco de dados é o projeto de distribuição dos dados entre 

as unidades de armazenamento. O projeto de banco de dados distribuído é uma 

importante área de pesquisa que tem como objetivo garantir uma distribuição adequada 



dos dados, visando atingir vantagens como autonomia, melhoria de desempenho, 

disponibilidade e confiabilidade para os sistemas de banco de dados distribuídos (OZSU 

e VALDURIEZ, 1999). Para isso, torna-se indispensável a eliminação de 

processamento de dados irrelevantes à aplicação e a redução da transferência de dados 

entre os nós da rede do agrupamento de PCs (NAVATHE, 1995). Logo, o projeto de 

distribuição é executado com os objetivos de reduzir a comunicação e, ao mesmo 

tempo, tentar manter a carga de trabalho balanceada entre os nós. 

A distribuição de dados também influencia fortemente o tipo de paralelismo 

utilizado durante o processamento de consultas. Há, basicamente, dois tipos de 

paralelismo possíveis em sistemas de banco de dados para o processamento de 

consultas: "paralelismo inter-consulta" e "paralelismo intra-consulta" (OZSU e 

VALDURIEZ, 1999). O paralelismo inter-consulta diz respeito à execução simultânea 

de diversas consultas utilizando-se nós (ou conjuntos de nós) distintos. Já o paralelismo 

intra-consulta consiste na utilização de vários nós (ou conjuntos de nós) para a execução 

paralela de uma única consulta. Essas estratégias não são mutuamente exclusivas. 

Na próxima seção, descrevemos resumidamente as técnicas de fragmentação e 

alocação de dados e o objetivo de cada uma delas. Além disso, falaremos sobre o 

projeto de fi-agmentação física para aplicações OLAP. 

11.2.1. Fragmentação e Alocação de Dados 

A fragmentação de dados consiste na divisão de relações em sub-relações 

disjuntas ou "fragmentos" (OZSU e VALDURIEZ, 1999). O objetivo da fragmentação 

é tomar mais eficiente a execução de uma transação, pois tenta agrupar os subconjuntos 

diferentes de tuplas de uma mesma relação de forma a restringir o acesso apenas aos 

dados realmente relevantes àquela transação. 

Existeiii "v~icctiiieiite ií-ês tipos de fiagíiieiiiaqão; Iioiizoíiial, ~i l í%i~aI  il hibiidã. 

Na fragmentação horizontal, os fragmentos são formados a partir de operações de 

seleção da álgebra relacional feitas em cima da relação original. Os fragmentos 

resultantes possuem esquema idêntico ao da relação original. Na fi-agmentação vertical, 

os fragmentos são formados a partir de operações de projeção da álgebra relacional 

feitas em cima da relação original. O conjunto de atributos dos fi-agmentos resultantes 

será composto por subconjuntos exclusivos dos atributos da relação original. É 

importante, mas não obrigatório, que cada um dos fragmentos originados em uma 



fragmentação vertical possua a chave primária da relação original para facilitar a 

reconstrução das relações originais. Finalmente, a fragmentação híbrida representa a 

combinação das anteriores, na qual os fragmentos são formados por seleções seguidas 

de projeções. 

O próximo passo após a fragmentação em um projeto de distribuição de dados é 

a alocação dos fragmentos originados nos nós. Pode-se armazenar apenas uma cópia de 

cada fragmento ou pode-se optar pela replicação de alguns ou de todos eles (OZSU e 

VALDURIEZ, 1999). No caso em que seja armazenada uma única cópia de cada 

fragmento em toda a rede, possuímos um banco de dados não-replicado. Porém, ao 

fazermos a replicação dos fragmentos, ou seja, quando armazenamos mais de uma cópia 

dos fragmentos pelos nós do agrupamento de banco de dados, e conseqüentemente 

construímos um banco de dados com replicação, aumentamos a disponibilidade e 

confiabilidade do sistema. Neste caso há um certo custo para manter a consistência, sem 

perder eficiência (WESMANN et al., 2000). 

A replicação pode ser parcial ou total. A replicação parcial se refere a urna 

abordagem de replicação na qual nem todos os fragmentos são replicados. Isso 

independe se os fragmentos replicados estão replicados em todos os nós ou em apenas 

alguns deles (ALONSO, 1997). Por outro lado, a replicação total é a replicação de todos 

os fragmentos em todos os nós, ou seja, cada nó armazena uma cópia de toda a base de 

dados. Com a replicação total pode-se garantir o máximo de disponibilidade e 

flexibilidade. Entretanto há uma certa sobrecarga no controle da distribuição dos dados 

e um acréscimo de custos, tais como para armazenar os fragmentos em seus respectivos 

nós, o custo de execução distribuída e o custo de comunicação de dados (OZSU e 

VALDURIEZ, 1999). Como custo de execução são considerados os custos para 

consultar determinado fragmento em um nó e principalmente o custo para atualizar os 

nós onde os dados são armazenados. A replicação total favorece as consultas de leitura, 

pois, qualquer nó pode ser utilizado em sua execução. Porém, a manutenção de 

consistência entre as réplicas é responsável por gerar um alto custo nas consultas de 

atualização. Como nesta dissertação estamos tratando de um ambiente OLAP, as 

transações de atualização não são constantes e são controladas. Uma solução para o 

problema de atualização em uma base de dados parcialmente ou totalmente replicada 

será apresentada no próximo capítulo. Um outro problema considerando a replicação 

total de dados é espaqo físico em disco. O tamanho da base de dados deve ser no 



máximo o tamanho disponível no nó com menor capacidade de armazenamento, caso 

contrário deve-se optar pela não-replicação ou, se possível, pela replicação parcial. 

Um projeto de fragmentação física para um banco de dados é baseado no 

esquema do banco de dados e nas consultas tipicamente encontradas na aplicação. Na 

próxima seção analisamos algumas das características de um esquema de dados OLAP e 

de suas consultas. Então descrevemos uma abordagem encontrada na literatura, a qual 

utilizamos nessa dissertação. 

11.2.2.Projeto Físico de Banco de Dados para OLAP 

A maioria das aplicaqões OLAP são modeladas usando a técnica de Modelagem 

Dimensional (KIMBAL, 1996). O esquema de dados produzido por tal técnica é 

chamado de esquema estrela e produz dois tipos de tabelas: tabelas dimensionais (ou 

apenas dimensões), e tabelas fato. As dimensões armazenam dados sobre objetos. As 

tabelas fato armazenam relacionamentos entre objetos armazenados nas dimensões e 

métricas ligadas a esses relacionamentos. Essas métricas podem direcionar o suporte de 

decisão na análise de dados. O volume de dados nas tabelas fato normalmente é bem 

maior do que o volume de dados nas dimensões. A figura 2 ilustra o esquema estrela de 

uma base de dados OLAP, e usa como exemplo a base de dados do TPC-H. As relações 

realçadas são as relações fato. As outras são dimensões. 

A maior parte das consultas OLAP envolvem pelo menos uma tabela fato e são 

tipicamente consultas de alto custo, que acessam grande quantidade de dados e 

requerem um longo tempo para serem processadas. Essa é a razão pela qual se adequam 

ao paralelismo intra-consulta. Levando em consideração a característica do esquema de 

dados das aplicações OLAP, pode-se optar por fazer um projeto híbrido. Em um projeto 

híbrido o que se tem é a fragmentação das maiores relações por todos os n nós do 

â5mpâ;iler;tu de b â ~ m  de dâdos, m caso das apficaqões GLA? as iabelas fato, e cada i16 

deve possuir uma cópia de todas as outras relaqões do esquema, as dimensões, como 

ilustra a Figura 3, que também usa como exemplo a base de dados do benchmark TPC- 

H. A esse tipo de fragmentação híbrido nos referimos nessa dissertação como HP 

(Hybrid Partitioning) (RoHM et al, 2000). 



Figura 2 - Esquema Estrela do TPC-H 

Figura 3 - TPC-H com projeto híbrido 



Uma comparação entre o HP e a abordagem de replicação total em 

agrupamentos de banco de dados foi realizada no trabalho de ROHM et al. (2000). Os 

resultados desse trabalho mostram um ganho com aceleragão linear para o caso da 

replicação total, e um ganho com aceleração superlinear para o HP. Os experimentos 

foram executados com base no benchmark TPC-R (TPC, 2005b), específicos para 

relatórios OLAP. Como característica desses relatórios, as consultas executadas são de 

alto custo. Em um primeiro momento, o que se fez foi executar as consultas utilizando 

paralelismo inter-consulta em um banco de dados totalmente replicado. Em seguida, em 

um banco de dados com o HP, como descrito acima, executou-se as mesmas consultas 

utilizando paralelismo intra-consulta. A primeira estratégia mostrou-se eficiente, porém 

os resultados bem superiores da segunda estratégia mostram que o paralelismo intra- 

consulta somado à redução da cardinalidade das tabelas de grande porte é uma ótima 

opção para o caso de consultas de alto custo, como as das aplicações OLAP. 

O fato da redução da cardinalidade das relações influenciar no resultado do 

processamento, em termos de tempo de execução, ocorre, pois os SGBDs geram planos 

de execução mais eficientes para as sub-consultas. Por exemplo, suponha que o tempo 

de execução de um consulta ao ser executada inteiramente em um nó fosse de T. 

Quando fragmentamos a relação e alocamo-la em todos os nós do agrupamento de 

banco de dados, poderíamos esperar que o tempo de execução da consulta em cada nó 

fosse ser de T/n, onde n é o número de nós do agrupamento de banco de dados e, 

conseqüentemente, o tempo de execução total da consulta seria de T/n. Porém, com a 

cardinalidade reduzida que se tem em cada nó, o otimizador gerará planos de execuções 

menores, que provavelmente não conterão varreduras completas em tabelas e o plano de 

execução nos nós será menor que T/n. Conseqüentemente, o tempo total de execução da 

consulta será menor que T/n . 

Um outro trabalho que explora também a fragmentação em banco de dados para 

aplicações OLAP está em DATTÂ et al. (1998). A abordagem proposta neste trabalho 

exige um projeto físico baseado em índices de dados, os quais tiram vantagem da 

eficiente fragmentação sugerida pela representação do esquema estrela de um data 

warehouse. A estratégia proposta é a de desagrupamento (declustering), que incorpora 

tanto fragmentação de dados como de tarefas. Mais um trabalho seguindo a mesma 

linha pode ser encontrado em (BELLATRECHE, 1999). Este trabalho ressalta a 

eficiência ao executar consultas OLAP baseado em fiagmentação de dados. A 

fragmentação de dados reduz o tempo de execução e facilita a execução paralela das 



consultas. O autor propõe uma estratégia para a aplicação da técnica de fragmentação 

nos esquemas estrela e apresenta um modelo de custo analítico para a execução de um 

conjunto de consultas OLAP em um esquema estrela fragmentado e sem replicação. 

Assim como esses, muitos outros trabalhos relacionados a esse tópico podem ser 

encontrados na literatura. A maioria deles, se não todos, indicam essa alternativa de 

fragmentação e replicação em banco de dados como uma excelente escolha para lidar 

com as consultas de alto custo características de aplicações OLAP. 

11.2.3. Fragmentação Virtual 

A técnica chamada de Fragmentação Virtual, a qual nos referiremos como VP 

(Virtual Partitioning) ao decorrer do texto, foi inicialmente proposta em AKAL et al., 

2002. Um Fragmento Virtual é um subconjunto virtual de uma tabela. Os fiagmentos 

físicos utilizados durante o processamento de uma consulta podem ser substituídos por 

fragmentos virtuais. Para isso, forçarmos a consulta a varrer apenas as tuplas da tabela 

completa que seriam processadas com a fragmentação física. A principal dificuldade 

está em redefinir a consulta de forma a acrescentar os predicados que defmem o 

fragmento virtual que substitui o fragmento físico. A seguir uma definição de 

Fragmento Virtual. 

Definição 2 (Fragmento Virtual) Dada uma operação de seleção o com 

predicado P aplicada na tabela T, um fragmento virtual é definido como Typ = o+ (T), 

onde P está na forma A E [al, a2], A é o atributo de fragmentação, e ai são valores do 

domínio de A com a p a r .  

Essa denominação de "fragmento virtual" ocorre em contraposição aos 

fragmentos reais produzidos por técnicas que realizam fragmentação física na base de 

dados. 

Com â IlâgiilsriiãçZo ~ii-triâi, uma consulta pode ser processada da seguinte 

maneira. Considere Q(T, U) como urna consulta submetida ao agrupamento de banco de 

dados, onde T é a tabela escolhida para a fragmentação virtual (por exemplo, a maior 

tabela) e U é o conjunto de outras tabelas envolvidas em Q. Seja n o número de 

fiagmentos virtuais escolhido, n predicados de intervalo são computados para produzir 

uma fragmentação virtual de T. Cada fragmento virtual é processado através da mesma 

consulta. 



A fagmentação virtual pode ser irnplementada de diferentes maneiras. A idéia 

básica é fazer com que cada nó processe a mesma consulta em um ou mais fragmentos 

virtuais diferentes. Para isso, definem-se os intervalos de predicados que utilizaremos 

para reescrever a consulta, quebrabdo-a em sub-consultas que percorrem os fiagmentos 

vistuais correspondentes. Em outras palavras, o fragmento virtual é definido pelo 

intervalo do predicado que defme a sub-consulta. 

Suponhamos então que uma consulta Q seja submetida ao agrupamento de banco 

de dados. O processados de consultas escolhe um conjunto de m nós (no, nl, ..., n,,,-l) 

para processar Q. Neste caso, por exemplo, m sub-consultas poderiam ser produzidas 

(QO, QI, ..., Q,i,-l). Cada sub-consulta é obtida substituindo-se a relação T em Q por um 

fagmento vistual TVPi diferente. Em seguida cada Qi é enviada para um ni diferente. O 

processo é ilustrado na Figura 4. 

Figura 4 - Esquema da VP em um agrupamento de banco de dados com 4 nós 

Quando todas as sub-consultas são processadas, uma etapa de coleta de 

resultados é necessária e o resultado final é então enviado à aplicação cliente. No caso 

de haver operações de agregação em C, pode ser necessária mais uma etapa de pós- 

processamento da consulta. Além disso, a elaboração das sub-consultas pode envolver a 

substituigao de cestas funções de agregação da consulta original e a inclusão de algumas 

outras a fim de que o resultado final possa ser corretamente obtido. A figura 5 mostra 

um exemplo de uma consulta Q1 sendo quebrada em quatro sub-consultas, Qla, Qlb, 

Qlc e Qld, para processar quatro fragmentos virtuais diferentes. 



Q: Select sum(price) from ITEM 

I Çelect sum(price) f rum ITEM I Select sum(pdce) f rom ITEM 

where i%in-no >=: 750,001 

and itein-no *: 1,0Q0,601 . " " - , ~ . " . " " " . " ~ - - ~ ~  ! 
Figura 5 - Redefinição de uma consulta usando VP em 4 nós 

ll.2.3.l. Fragmentação Virtual Simples (SVP) 

A primeira proposta da fiagmentação virtual, a qual chamamos de Fragmentação 

Virtual Simples (SVP - Simple Virtual Partitioning), está descrita em AKAL et al. 

(2002). Na SVP, os intervalos de predicados para a fragmentação virtual são 

determinados de uma maneira muito simples. Dada uma tabela T com atributo de 

fragmentação A, cujos valores mínimo e máximo são, respectivamente, amin e a,,,, e 

assumindo uma distribuição unifosme dos valores, o tamanho do fragmento virtual de 

cada TWi é r 1 ama, - amin I / ml, onde m é o número de nós. Logo, uma sub-consulta é 

produzida para cada nó do agrupamento de banco de dados. 

Alguns requisitos são necessários para que a SVP atinja seus objetivos. O 

primeiro diz respeito ao atributo de fragmentação. O predicado adicionado às sub- 

consultas tem como objetivo fazer com que cada nó acesse apenas um subconjunto das 

tuplas da relação virtualmente fragmentada. Para isso, é necessário que as tuplas que 

compõem um fragmento virtual o) estejam agrupadas no disco rígido, ou seja, elas 

devem estar fisicamente ordenadas de acordo com os valores do atributo de 

fiagmentação. Fazendo isso, evitamos que as tuplas fiquem espalhadas por diversos 

blocos do disco e que todos os blocos associados a essa relação tenham de ser 

carregados para a memória principal durante o acesso a um fragmento. O segundo 

requisito é a existência de um índice baseado no atributo de fiagmentação. Sem esse 

índice, a busca pelas tuplas que compõem um VP pode exigir uma busca linear ou 

binária sobre a tabela. Buscas desses tipos realizadas por qualquer um dos nós sobre a 



tabela virtualmente fragmentada fmstrariam o objetivo básico de fazer com que cada nó 

acesse apenas um subconjunto dos dados (LIMA, 2004). 

Como na SVP o tamanho do fragmento é definido pelo número de nós usados 

para o processamento da consulta, frequentemente, no caso de grandes tabelas, os 

fragmentos ainda são muito grandes, mesmo considerando um agrupamento de PCs com 

32 nós. Para que a fragmentação virtual tenha sucesso, o plano de execução gerado pelo 

SGBD deve acessar a tabela através de um índice agrupado baseado no atributo da 

fragmentação. Como não temos nenhum acesso ao otimizador de consultas do SGBD, 

não podemos garantir que ele efetivamente usará o índice. Quando é estimado que a 

consulta acessa um número de tuplas suficientemente grande na tabela, vários SGBDs 

(tal como o que utilizamos) executa uma varredura total na tabela. Se, devido às 

estatísticas sobre a distribuição dos dados, um ou mais nós decidirem não usar o índice e 

acabarem processando inteiramente a tabela ao invés de acessar apenas os diferentes 

fkagrnentos virtuais, o ganho com a execução paralela seria praticamente eliminado. 

Outro fator importante para o sucesso da SVP é a distribuição uniforme dos 

valores do atributo de fragmentação entre as tuplas da relação virtualmente 

fragmentada. Para reduzir as chances de desbalanceamento de carga entre os nós do 

agrupamento de banco de dados, é importante que os VPs tenham tamanhos não muito 

diferentes, o que frequentemente não acontece nas aplicações reais, levando a uma 

distorção dos dados. A distorção de valores de atributo pode causar por uma distribuição 

desigual da carga inicial para os nós do agrupamento de banco de dados. Porém, outros 

tipos de distorção (WALTON et al., 1991) podem levar a problemas de 

desbalanceamento de carga, mesmo que a carga inicial seja igualmente distribuída. 

Como a SVP envia apenas uma sub-consulta a cada nó e os SGBDs são componentes 

"caixa-preta", não é possível a adoção de uma técnica de balanceamento dinâmico entre 

os nós através da redistribuição da carga de trabalho após o início do processamento das 

sub-consuitas (LIMA, 2004). 

Por fim, para garantir que o resultado obtido através da execução da VP em geral 

seja correto, é necessário garantir que a fragmentação virtual seja completa e disjunta. 

Uma fragmentação virtual completa garante que todas as tuplas da relação fragmentada 

serão processadas. Uma fragmentação virtual disjunta garante que cada tupla pertence a 

apenas um fragmento virtual e assim não será processada mais do que uma vez (OZSU 

e VALDURIEZ, 1 999). 



11.2.3.2. Fragmentação Virtual Adaptativa (AVP) 

Para superar os problemas com a SVP, é proposta a AVP em LIMA et al. 

(2004b). A AVP (Adaptive Virtual Partitioning), que significa Fragmentação Virtual 

Adaptativa, é uma técnica que preserva a simplicidade da SVP, mas não produz 

fragmentos virtuais tão grandes como ela. Além disso, ela também é independente do 

SGBD. 

A idéia básica da AVP é tentar manter o tamanho dos fragmentos pequeno o 

suficiente para evitar a varredura total na tabela, possibilitando a utilização do índice 

agrupado pelo SGBD, e encerrar a relação entre o tamanho dos fragmentos e o número 

de nós do a p p m e n t o  de bailcu de dados. A reduçiiü do iiikivâio inicial gerado pela 

SVP em sub-intervalos menores possibilita também a redistribuição dinâmica de carga 

entre os nós, ou seja, parte das tarefas de um nó que esteja sobrecarregado é retirada e 

designada a outro que já tenha finalizado seu próprio trabalho e encontre-se disponível. 

Figura 6 - Esquema da AVP em um agrupamento de banco de dados com 4 nós 

A figura 6 ilustra como ficam os intervalos depois de uma subdivisão dos 

intervalos iniciais em intervalos menores. A consulta inicial C foi dividida em quatro 



sub-consultas CO, C1, C2 e C3, que correspondem aos intervalos iniciais designados a 

cada nó. Por sua vez, cada Ci, O <= i <= 3, foi subdivido em intesvalos ainda menores IU, 

Neste exemplo j varia de 1 a 6. Os intervalos 1, são executados um a um em cada nó. 

Caso algum nó termine de executar os seus j intervalos e os outros nós ainda estejam 

executando os seus, ele estará disponível e poderá ajudá-los. O nó i, que ainda não 

terminou sua execução, pode repassar parte dos seus intervalos que ainda não foram 

executados ao nó disponível. 

Porém, devemos tomar cuidado ao escolher o tamanho dos fragmentos na AVP. 

A geração de diversos pequenos fragmentos não é ideal devido ao grande número de 

sub-consultas que seria gerado. Então, é preciso uma maneira de determinar "bons" 

tamanhos de fragmentos sem acesso a informações privilegiadas sobre a distribuição 

dos dados, o que não é uma tarefa muito simples. Para isso, a AVP refina 

dinamicamente o tamanho dos fragmentos virtuais baseada no tempo de execução das 

sub-consultas. 

O algoritmo final é apresentado na Figura 7. Ele é executado sequencialmente 

em cada nó do agrupamento de banco de dados e não requer nenhuma comunicação 

entre os nós. De maneira bem resumida serão descritas suas principais características. 

avp( vphterval : in ) 
kp1nterval I{virtualpartition interval) 

local variables: 

Figura 7 - Algoritmo AVP 

partSize,newSize 

sizeIncrFactor 
detExecCounter 

deter 

(virtualpartition sizes used for subquery 
execution} 
(partition size increase facfor} 
{execution counter to detectpe-forrnance 
deterioration} 
{boolean variable to indicate pe-forrnance 
deterioration) 

begin 
1 partSize t initial partition size; 
2 sizelncrFactor t initial size increase factor; 
3 while(vpInterva1 not processed) 
4 execute subquery witli partsize keeping execution time; 
5 newSize t partSize * (1.0 + sizeIncrFactor); 
6 execute subquery with newSize keeping execution time; 
7 if (increase on exec time <= tolerated increase) then 
8 partSize t newSize; {keep increasingsize} 
9 else {stop increasing size} 
10 deter t FALSE; 
11 detExecCounter t O; 
12 while((vp1nterval not processed) and (not deter)) 
13 execute subquery with partSize keeping exec time; 
14 if( increase on exec time > tolerated ) then 
15 detExecCount t detExecCounter 1 1; 
16 if(detExecCount > limit for bad execs ) then 
17 deter t TRUE; {deteriorafion conj?rrned) 
18 decrease partsize; 
19 sizeIncrFactor t factor for new size searching; 
20 else 
2 1 detExecCounter t O; 
end; 



O tamanho do fragmento inicial deve ser bem pequeno, evitando uma varredura 

total na tabela logo no início do processo. De outra foma, deveríamos saber 

precisamente o ponto após o qual o SGBD não usa mais o índice e começa a executar a 

varredura total na tabela. Executamos então uma sub-consulta com esse tamanho inicial 

e monitoramos o tempo de execução. 

Após a execução da primeira sub-consulta, o tamanho do fragmento é 

aumentado e uma nova sub-consulta é executada. Quando aumentamos o tamanho do 

hagrnento, monitoramos o tempo de execução da consulta. Isso nos pemite detesminar 

o ponto após o qual as fases do processamento da consulta que são independentes da 

quantidade de dados acessada (geração do plano de execução, por exemplo) não 

influenciam muito no tempo total de execução da consulta. Se, por exemplo, nós 

dobramos o tamanho do fragmento e tivermos um tempo de execução que é 

aproximadamente duas vezes o tempo da execução anterior, nós encontramos tal ponto, 

então paramos de aumentar o tamanho do fragmento. 

O desempenho do sistema pode deteriorar devido à possibilidade de os dados a 

serem acessados não estarem armazenados no cache do SGBD elou devido a um 

aumento global da carga do sistema. Detectamos uma deterioração no desempenho 

quando ocorrem execuções consecutivas de sub-consultas com tempos de execução 

maiores. Quando isso ocorre, o que pode estar acontecendo é que o tamanho de 

fragmento que está sendo usando é muito grande e foi beneficiado por bom êxito na 

utilização da memória cache. Neste caso, o melhor a fazer é reduzir o tamanho do 

fragmento. Assim, daremos uma chance à AVP de voltar atrás e experimentar tamanhos 

menores. Por outro lado, se a deterioração de desempenho ocorreu devido a um casual e 

temporário aumento na carga do sistema ou devido a acessos sem êxito na memória 

enche, manter um tamanho de fragmento pequeno pode levar a um baixo desempenho. 

Para evitar tal situação, reiniciamos o aumento no tamanho do fragmento. O fator de 

aumento de tamanho usado nessa nova fase não é necessariamente o mesmo usado no 

início do algoritmo. Normalmente empregamos um fator menor, pois a primeira busca 

provavelmente levou o algoritmo a um bom tamanho de fragmento. 

Podemos identificar claramente duas diferentes fases no algoritmo da AVP. A 

primeira, a qual chamamos de fase de busca, procura por um bom tamanho de 

fragmento a ser usado nas sub-consultas. Quando ele é encontrado, a segunda fase, 

chamada de monitoramento, monitora o desempenho para detectar uma deterioração. A 



AVP vai continuamente de uma fase à outra, adaptando dinamicamente o tamanho do 

fragmento para chegar perto do ideal. 

A AVP não depende de nenhum fator, tais como, perfil da consulta ou 

caractesísticas do sistema como memória principal ou espaço de amazenamento em 

disco, para funcionar. O tamanho dos hagrnentos é determinado de acordo com o 

comportamento dinâmico das sub-consultas, possibilitando que o sistema lide com o 

desbalanceamento de carga de maneira não intrusiva. De tal forma, embora o SGBD 

seja usado como uma "caixa-preta", a abordagem pode influenciar a estratégia de 

execução da consulta tomada pelo otimizador de consultas. 

A AVP supera sim alguns problemas da SVP, porém continua se baseando na 

replicação total de dados, requerendo, dessa forma, muito espaço em disco. Para tratar 

desse problema propomos a combinação da AVP com o projeto híbrido da base de 

dados (HP) em um novo esquema de fragmentação chamado Fragmentação Híbrida 

Adaptativa (AHP - Adaptive Hybrid Pavtitioning) (CFURTADO et al., 2005). AHP 

provê mais flexibilidade no paralelismo intra-consulta enquanto otimiza a utilização de 

espaço em disco e disponibilidade de dados e será descrita com mais detalhes no 

capítulo 111. 

11.3. Processamento de Consultas em Paralelo 

Dentre as diversas funcionalidades que podem ser providas pela camada 

intermediária de software dos sistemas de agrupamento de banco de dados, encontra-se 

o processamento de consultas. Esse processamento pode ser coordenado de fosma 

paralela, sendo ela de dois tipos: "paralelismo inter-consulta" e "paralelismo intra- 

consultayy (OZSU e VALDURIEZ, 1999). 

O paralelismo inter-consulta se refere à execução paralela de múltiplas consultas 

indcp~~dentes ger2dzs por trü~sâqões e~íicolieiites. P;T&iü~~i'd transação depende da 

saída de outra transação para se completar e podem ser executadas cada uma em um nó 

distinto do agrupamento de banco de dados, ao mesmo tempo. Essa forma de 

paralelismo não altera o tempo de execução de uma transação em particular, mas faz 

com que mais transações sejam executadas em um tempo menor. 

O paralelismo intra-consulta divide a consulta em partes independentes menores 

e realiza a execução paralela dessas partes. Cada uma dessas partes independentes da 

consulta pose ser executada em um nó diferente do agrupamento de banco de dados com 



o objetivo de acelerar a execução de consultas pesadas e complexas. Essa técnica requer 

uma fase de composição de resultados no final. 

Assim como o paralelismo inter-consulta, o paralelismo intra-consulta é 

alcançado de forma transparente para a aplicação. O projeto de banco de dados 

executado influenciará fortemente no tipo de paralelismo utilizado durante o 

processamento da consulta. Normalmente a fragmentação dos dados e sua posterior 

alocação em diferentes nós resulta no paralelismo intra-consulta, enquanto que a 

replicação dos dados trata do paralelismo inter-consulta, devido à flexibilidade que 

proporciona, permitindo que cada nó avalie as consultas em paralelo (ROHM et al, 

2000). No projeto PowerDB (POWERDB, 2005), porém, consta uma proposta para 

obtenção de paralelismo intra-consulta com banco de dados totalmente replicado, 

descrito mais adiante nesse capítulo. 

O maior objetivo do processamento paralelo é a obtenção de alto desempenho e 

é alcançado através do aumento da vazão, ou seja, o aumento do número de consultas 

processadas por unidade de tempo (paralelismo inter-consulta) e da diminuição do 

tempo de resposta (paralelismo inter e intra-consulta). A diminuição do tempo de 

resposta ocorre com o aumento da vazão e também com a aceleração da execução da 

consulta ao ser executada em paralelo em diferentes nós. A obtenção de alto 

desempenho pode ser apoiada pela técnica de balanceamento de carga, descrito na 

próxima seção. 

11.4. Balanceamento de Carga 

A motivação básica para investigar e perceber as facilidades do balanceamento 

de carga vem da simples experiência de que a maioria das aplicações em sistemas 

paralelos normalmente não explora o sistema de maneira adequada. Ao invés disso, 

pemitex cpe ~ ~ x i t o s  nós ficpí;; liwes siicpzrito ciutrus ficam sobi-ecâr-iegãcios. Sem 

precisar adquirir novos recursos, o balanceamento de carga pode oferecer um melhor 

desempenho e pode evitar eficientemente desastres que algumas vezes podem surgir de 

uma distribuição ruim de carga (BECKER, 1997). 

O balanceamento de carga se caracteriza pela distribuição de tarefas pelos 

processadores durante a execução das consultas para compensar fatores dinâmicos que 

levam ao desbalanceamento de carga (PLASTINO et al., 2003). No caso dos 

agrupamentos de banco de dados, a distribuição das tarefas pode ser feita entre os nós. 



Os algoritmos de balanceamento podem ser classificados de acordo com vários 

critérios e, normalmente, uma dada classe de algoritmos pode ser sub-classificada de 

acordo com mais de um critério. Os critérios descritos nessa seção são propostos por 

PLASTINO et al. (2003) e não estabelecem uma hierarquia rígida de algoritmos de 

balanceamento de carga. O objetivo ao propor esses critérios de classificação é 

desenvolver um vocabulário comum para descrever algoritmos diferentes e indicar onde 

o algoritmo proposto por nós se encaixa. 

Neste trabalho usamos o termo tarefa para identificar sub-conjuntos de dados 

que correspondem a uma unidade de trabalho. Nesse contexto de critério de 

classificação para algoritmos de balanceamento de carga, uma transferência de tarefa 

entre dois nós corresponde a transferir a responsabilidade de processamento de um 

determinado sub-conjunto de dados. 

O primeiro critério de classificação é baseado no tempo no qual as tarefas são 

distribuídas entre os nós. A estratégia estática distribui as tarefas uma vez e para todos 

no início de sua execução. Ao contrário, a estratégia dinâmica pode distribuir ou 

transferir tarefas pelos nós durante a execução, de forma a compensar fatores dinâmicos 

que levam ao desbalanceamento de carga. 

As estratégias dinâmicas podem ser classificadas entre aquelas que realizam uma 

tentativa inicial de distribuição de tarefas e aquelas que não. Uma estratégia baseadn em 

transferência distribui as tarefas pelos processadores antes da aplicação começar a 

executar, e então tenta balancear a carga detectando processadores sobrecarregados ou 

sub-carregados e transfere tarefas entre eles. Uma estratégia baseada em demanda adia 

a alocação de tarefas individuais. Neste caso, cada nó recebe inicialmente um bloco de 

tarefas, e um número grande de tarefas permanece não alocado, formando o bloco de 

tarefas restantes. Sempre que um nó termina a execução do seu atual bloco de tarefas, 

ele requisita um novo conjunto do bloco de tarefas e este procedimento ocorre até que 

não tenha mais nenhuma tarefa a ser executada. Logo, a estratégia baseada em demanda 

implicitamente considera o desempenho de cada nó. 

Variações e heterogeneidade de carga externa, por exemplo, carga no nó gerada 

por outros programas, representam fatores importantes de desbalanceamento e levam as 

estratégias dinâmicas também a serem classificadas como integradas ou isoladas, 

dependendo se consideram ou não fatores externos. Estratégias integradas consideram a 

aplicação como integrada a um ambiente multiprocessado. Elas usam uma política de 

informação externa, a qual define um índice de carga externo, o método e a freqüência 



de suas medidas e transmitem ao nó. As estratégias isoladas não utilizam índices de 

carga externo nas suas decisões de balanceamento de carga. 

Estratégias baseadas em transferência podem ser classificadas de acordo com o 

escopo da transferência da tarefa. Nas estratégias globais, cada nó precisa da 

informação de carga de todos os outros nós do agrupamento de banco de dados, 

enquanto que as estratégias locais definem grupos de nós e as transferências ocorrem 

apenas entre dois nós de um dado grupo, sendo necessário, portanto, que o nó tenha 

apenas informações dos nós do mesmo grupo que o dele. A informação de carga global 

reflete em custo de comunicação, pois o custo de propagação da informação da carga 

por todo o sistema é, na maioria das vezes, alto. Por outro lado, o uso da informação 

global para tomar decisões sobre a transferência de tarefas permite uma maior precisão 

nas decisões de balanceamento de carga. 

As estratégias locais ainda podem ser classificadas de acordo com a estrutura 

dos grupos de nós. Em algoritmos locais fragmentados, cada nó pertence a exatamente 

um grupo. Se nenhum outro esquema é utilizado para trocar carga entre os grupos, o 

esquema de fragmentação pode resultar em um desbalanceamento permanente, pois as 

transferências ocorrem apenas dentre conjuntos disjuntos de nós. Nos algoritmos locais 

baseados na vizinhanqa, os grupos são definidos pela vizinhança do nó associada à 

topologia física da rede de interconexão ou com a topologia lógica da aplicação. A 

carga pode migrar por todo o sistema. 

Outro critério de classificação de algoritmos baseados na transferência é a 

localização na qual o algoritmo é executado. Nos algoritmos baseados na transferência 

centralizados, um único nó define ações para o balanceamento de carga. Esse nó 

recalcula os ajustes necessários e informa aos outros sobre a transferência. Apenas esse 

nó central deve ser informado sobre a carga nos outros nós. Um algoritmo baseado na 

transferência distribuído roda localmente em cada nó, com o seu código replicado em 

todos os nós. Cada nó define e executa por si só as transferências nas quais está 

envolvido. As estratégias distribuídas requerem que a informação da carga seja 

propagada para todos os nós, conseqüentemente implicando em altos custos de 

comunicação. 

As estratégias distribuídas ainda podem ser classificadas de acordo com seus 

requerimentos de sincronização. A execução de algoritmos distribuídos síncronos é 

caracterizada pelo fato de que todos os nós executam os procedimentos de 

balanceamento ao mesmo tempo. No caso de um algoritmo assíncrono, cada nó 



executa os procedimentos de balanceamento independentemente, sem nenhum 

sincronismo inter-nó. 

Um terceiro critério de classificação dos algoritmos baseados em transferência é 

seu padrão de ativação. No caso de estratégias periódicas, o balanceamento de carga é 

ativado periodicamente, depois de intervalos que podem ser definidos por tempos 

decorridos, ou por um certo número de execuções de operações. No caso de estratégias 

orientadas a eventos, um algoritmo de balanceamento de carga é iniciado pela 

ocorrência de uma ação ou condição predefinida, tal como a redução da carga a um 

determinado nível abaixo de um limite. 

Um último critério de classificação de algoritmos baseados em transferência está 

relacionado com o seu objetivo. O objetivo de um algoritmo baseado na transferência 

coletivo é balancear a carga de um grupo de nós, possivelmente até mesmo todos os nós 

do sistema. Algoritmos individuais, em contraste, se propõem a corrigir a carga de um 

único nó, no qual tanto uma situaqão de sobrecarga como uma de pouca carga foi 

detectada. 

O tipo de condição que um algoritmo individual tenta corrigir pode ser usado 

para posteriormente classificar essa classe de algoritmo. Estratégias individuais de 

recebimento tentam eliminar uma situação de um nó sub-carregado identificando nós 

sobrecarregados dos quais o nó sub-carregado pode receber tarefas. Estratégias de envio 

focam no nó sobrecarregado e tentam identificar nós sub-carregados aos quais suas 

tarefas podem ser enviadas. 

Algoritmos individuais não-cegos usam informações da carga dos nós 

candidatos a receber ou enviar. Algoritmos cegos, ao contrário, não consideram esse 

tipo de informação. Em alguns casos, os nós envolvidos em cada transferência de carga 

são selecionados aleatoriamente ou através de algum esquema circular. 

Para evitar a necessidade de transferência de dados entre os nós do agrupamento 

de banco de dados, o ideal seria que os algoritmos de balanceamento de carga fossem 

executados junto com a replicação total da base de dados. Porém, como a nossa 

proposta é a utilização de uma base com o HP, propomos também uma forma de utilizar 

o balanceamento de carga nessa base parcialmente replicada. 



11.5. Trabalhos Correlatos 

Existem diversos trabalhos direcionados à aplicação de técnicas de paralelismo a 

banco de dados relacionais. O processamento de consultas em banco de dados 

distribuídos e paralelos tem sido o foco de muitas pesquisas nesse campo (APERS et 

al., 1983, CHEN e LIU, 2000, LIU e CHEN, 1996, YU e MENG, 1998). O objetivo é 

aplicar tanto o paralelismo intra-consulta como o inter-consulta para melhorar o 

desempenho das aplicações. 

Nessa seção, descrevemos alguns trabalhos relacionados à nossa pesquisa. 

Citamos alguns trabalhos que envolvem a arquitetura de agrupamento de banco de 

dados, considerando os SGBDs como componentes "caixa-pretay'. Por qi~estijes de 

comparação, falamos sobre alguns trabalhos que envolvem extensões proprietárias de 

SGBDs para agrupamento de banco de dados e, para fmalizar, apresentamos um 

trabalho que implementa um algoritmo de processamento eficiente para consultas 

complexas em Data Warehouses fragmentados nos nós (NPDW - Node-Partitioned 

Data Wurehouses), de acordo com a idéia de fragmentação da base de dados exposta 

nessa tese (o HF'). 

11.5.1.Sistemas de Agrupamento de Banco de Dados 

Nessa seção descreveremos brevemente alguns trabalhos relacionados à nossa 

pesquisa. São citados alguns trabalhos que utilizam a arquitetura de agrupamento de 

banco de dados, ou seja, considerando os SGBDs como componentes "caixa-preta", sem 

capacidade para processamento paralelo, sendo executados em nós de um agrupamento 

de PCs e orquestrados por uma camada de software responsável por implementar 

algoritmos para prover paralelismo. Dentre eles serão descritos: PowerDB, C-JDBC, 

Apuama, SmaQ (Smashing Queries) e ParGRES. 

11.5.1 . I .  PowerDB 

O objetivo do PowerDB é explorar o poder de processamento de uma arquitetura 

constituída de um conjunto de componentes de banco de dados em um agrupamento de 

PCs e, dessa forma, ultrapassar os limites de escalabilidade e disponibilidade da 

tecnologia de banco de dados disponível nos dias de hoje (POWERDB, 2005). A 

abordagem utilizada pelo PowerDB propõem a utilização de SGBDs como componentes 



"caixa-preta" e define um coordenador que gerencia todo o agrupamento de banco de 

dados. O coordenador é o ponto de entrada do sistema, estando diretamente conectado 

aos clientes. Ele é responsável por decidir o que armazenar em cada nó do agrupamento 

de banco de dados e possui dois componentes, o escalonador e o roteador, que são 

responsáveis por gerenciar as requisições dos clientes, e distribuí-las pelo agrupamento 

de banco de dados, respectivamente. Ou seja, o coordenador é o responsável por 

implementar e conduzir o paralelismo. Um esquema da arquitetura do PowerDB é 

mostrado na Figura 8. 

Figura 8 - Arquitetura PowerDB 

O esquema físico de organização de dados do PowerDB é inicialmente voltado 

para a replicação total, possibilitando assim o paralelismo inter-consulta e dando suporte 

à tolerância à falha. Porém, existem diversos trabalhos no contexto do projeto do 

PowerDB. No trabalho de ROHM et al. (2000), o que é mostrado é que a utilização de 

técnicas simples de projeto físico e de roteamento de consultas em uma arquitetura de 

agrupamento de banco de dados leva a um aumento de desempenho significativo. O 

cenário utilizado para os experimentos inclui consultas OLAP, consultas OLTP e 

atualizações retiradas do benchmark TPC-R (TPC, 2005b), assim como o TPC-H, 

específico para aplicações OLAP, porém com a possibilidade de conhecimento prévio 

das consultas. Foram avaliadas duas alternativas básicas no que diz respeito à 

organização de dados: replicação total e HP. Com a utilização da abordagem HP, era 

esperado e foi alcançado um alto grau de paralelismo intra-consulta. Os autores chegam 



à conclusão de que a utilização do HP é superior à replicação total em todos os cenários 

considerados, e a aceleração é mais que linear. Além disso, concluem que o esquema de 

roteamento de consultas baseado em um coordenador possui boa escalabilidade para 

cenários com consultas analíticas complexas. 

Um outro trabalho que investiga técnicas de roteamento de consultas em um 

agrupamento de banco de dados utilizando replicação total é o de ROHM et al. (2001). 

A técnica se baseia em estimativas a respeito do conteúdo do cache de cada componente 

SGBD, e considera esses componentes como "caixa-preta". O artigo endereça questões 

como, por exemplo, se o roteamento pode se beneficiar dos efeitos de cache da 

execução prévia de consultas. As avaliações experimentais foram feitas utilizando o 

benchmak TPC-R. Os principais resultados indicam que a utilização dessa abordagem 

supera as até então consideradas como sendo o estado da arte para roteamento de 

consultas. Apenas o paralelismo inter-consulta é considerado nesse trabalho. 

Dando continuidade a essa linha de pesquisa, o trabalho de ROHM et al. (2002) 

trata da questão de atualizações de dados e consultas analíticas sendo executadas ao 

mesmo tempo. Ele propõe um novo protocolo denominado FAS (Fveshness-Aware 

Scheduling), o qual define um grau de tolerância em relação à diferença entre os dados 

mais abalizados e os utilizados para a resolução da consulta. O coordenador direciona a 

consulta para o nó que atende o limite solicitado, porém apenas o paralelismo inter- 

consulta é explorado. 

O trabalho de AKAL et al. (2002) utiliza a replicação total associada à 

fragmentação virtual, mais especificamente à SVP, em agrupamento de banco de dados. 

Os testes realizados em AKAL et al. (2002) são baseados no benchmark TPC-R (TPC, 

2005b) e o SGBD utilizado é o MS-SQL Server 2000. Os resultados obtidos são 

excelentes, apontando urna aceleração linear em vários casos. Porém, existe a 

possibilidade de haver um problema de desbalanceamento grave no caso de ocorrência 

de distribuição não-uniforme para os valores do atributo da fragmentação virtual. Uma 

solução para este problema é proposta no trabalho de LIMA (2004), descrito na seção 

11.3.3. 

11.5.1.2. C JDBC 

Um outro trabalho que utiliza agrupamento de banco de dados é o CJDBC - 

Clustered JDBC (CECCHET et al., 2004). O CJDBC é um middleware de código 



aberto que possibilita a execução paralela de consultas. O agrupamento de banco de 

dados utilizado possui uma arquitetura de memória distribuída e os SGBDs não 

possuem características de paralelismo. O C-JDBC trabalha tanto com a replicação total 

da base de dados, como com a replicação parcial e provê apenas o paralelismo inter- 

consulta. Trata-se de uma proposta bastante interessante por oferecer uma solução de 

código aberto, que não depende de nenhum SGBD específico e que implementa o 

paralelismo de maneira não intrusiva. 

Ele oferece uma opção de cache de resultados das consultas, que pode ser usado 

para armazenar o conjunto de resultados associado a cada consulta. O cache de 

resultado das consultas reduz o tempo de resposta e a carga de trabalho nos nós. 

No caso em que a execução de uma determinada consulta não possa se 

beneficiar dos efeitos de cache da execução prévia de consultas, o C-JDBC ainda 

permite que a requisição possa ser enviada a um balanceador de carga. O balanceador 

de carga trabalha tanto com a replicação total, como com a replicação parcial. O 

primeiro caso é mais fácil de tratar, pois não requer nenhuma análise na consulta, uma 

vez que todos os nós possuem uma cópia do banco de dados. Já o segundo caso requer 

uma análise na consulta, além de precisar saber o esquema de banco de dados de cada 

nó. A informação sobre o esquema em cada nó é atualizada dinamicamente sempre que 

há uma alteração. 

Dentre os nós que podem ser escolhidos para tratar uma determinada requisição 

(no caso de replicação total, todos os nós), um é selecionado de acordo com o algoritmo 

de balanceamento de carga. Os algoritmos atualmente implementados são: circular, 

circular baseado na carga e primeiro as últimas requisições pendentes (a requisição é 

enviada ao nó que possui a última consulta pendente). 

Para medir o desempenho e a escalabilidade dos agrupamentos de banco de 

dados construídos usando o C-JDBC foram feitos vários experimentos utilizando o 

benchmarlt TPC-W (TPC, 2005c), o qual simula as atividades de um servidor da Web 

dedicado a transações de negócios. Para os diversos experimentos executados, foi 

utilizado um agrupamento de banco de dados com seis nós com dois processadores 

cada. Os resultados mostram que, com a replicação total, a utilização dos seis nós leva a 

um ganho de 80% sobre a utilização de um único nó. Além disso, o desempenho da 

replicação parcial é 25% melhor do que a replicação total e alcanqa aceleração linear. 

Outro importante resultado diz respeito à utilização do cache de resultados de 

consultas, mesmo com a utilização de um único nó. Para realizar os experimentos com 



cache, foi utilizado o benchmark RUBiS (AMZA et al., 2002). Os resultados mostram 

que com a utilização do cache o pico de resposta de requisições por minuto para 450 

clientes concorrentes é quase duas vezes maior do que sem a utilização do cache. Além 

disso, o tempo de resposta melhora em 65% e a carga de leituras no banco de dados cai 

85%. 

11.5.1.3. Apuama 

O C-JDBC é um agrupamento de banco de dados que apresenta excelentes 

resultados. Ele oferece paralelismo inter-consulta e controla a consistência de réplicas 

no banco de dados, porém, não pode acelerar consultas individuais pesadas e 

complexas, característica de aplicações OLAP. O Apuama (MIRANDA et al., 2006) foi 

proposto com o objetivo de adicionar o paralelismo intra-consulta ao C-JDBC de forma 

não intrusiva. 

O Apuama provê um ambiente para processar consultas OLAP usando 

paralelismo intra-consulta ao mesmo tempo que mantém a eficiência do C-JDBC de dar 

suporte a transações OLTP. Nenhum código foi alterado no C-JDBC. Ele atua como 

uma conexão mandatária entre o C-JDBC e os SGBDs e provê uma solução de alto 

desempenho e baixo custo usando agrupamentos de banco de dados. O resultado é um 

pacote de código aberto que suporta tanto aplicações OLTP como OLAP. 

Para evitar problemas com a fragmentação física, a qual limita o processamento 

inter-consulta, foi adotada a SVP para um banco de dados totalmente replicado. Porém, 

como já foi discutido nesse trabalho, a SVP é dependente do SGBD, pois, as tabelas 

virtualmente fragmentadas devem ser acessadas através de um índice agrupado 

associado ao atributo de fragmentação. Se, por qualquer razão, o otimizador do SGBD 

escolhe uma varredura completa nas tabelas para executar uma sub-consulta, o 

frzgxentc; vhkâl é ig~orâdo e 0 desempei-Ao da STJT pode ser seriamente deteriorado. 

Logo, para garantir o acesso efetivo aos fragmentos virtuais o Apuama interfere 

diretamente nas escolhas do otimizador do SGBD forçando a utilização do índice. Para 

isso, o Apuama solicita ao SGBD que desabilite varreduras completas em tabelas 

durante o processamento intra-consulta. Após o fim da execução da consulta, as 

configurações do SGBD são reestabilizadas. Isso pode ser feito em muitos SGBDs de 

código aberto populares, como por exemplo, MySQL (MYSQL, 2005) e PostgreSQL 

(POSTGRESQL, 2005) (MIRANDA et al., 2006). 



Para validar o Apuama, foram realizados experimentos em um agrupamento de 

banco de dados com 32 nós rodando o SGBD PostgreSQL. Foram processadas 

consultas OLAP do benchmark TPC-H. O Apuama foi submetido a situações com alto 

nível de concorrência, mesmo quando estavam sendo executadas operações de 

atualização do banco de dados. Todas as tabelas foram replicadas, mas apenas as tabelas 

fato são virtualmente fragmentadas. 

Foram feitos três tipos de experimentos. Primeiro, foi analisada a aceleração 

obtida ao executar consultas individuais isoladas. Depois, foi analisado o número de 

consultas processadas por unidade de tempo utilizando uma seqüência de consultas 

somente leitura. Finalmente, foi avaliado o número de consultas processadas por 

unidade de tempo enquanto eram processadas simultaneamente consultas somente 

leitura e consultas atualização. 

Os experimentos executados mostram que o Apuama provê excelente 

desempenho tanto para o caso de execuções individuais de consultas OLAP, como para 

o caso em que há concorrência. No caso de consultas mistas, um desempenho razoável 

ainda pode ser obtido e o sistema não precisa estar indisponível para o usuário final 

enquanto operações de atualização de dados são processadas. Assim, em cenários 

OLAP típicos, onde tais tipo de operações acontecem apenas de tempos em tempos, 

pode-se concluir que o Apuama é uma boa solução para sistemas de suporte à decisão. 

11.5.1.4. Smashing Queries (SmaQ ) 

O SmaQ é um protótipo implementado em LIMA (2004) que propõe uma 

solução para a execução de consultas de alto custo, como por exemplo as consultas 

OLAP, através do paralelismo intra-consulta em um agrupamento de banco de dados 

(LIMA, 2004). A proposta utiliza a replicação total da base de dados e a técnica de 

fi-agmeiiação virtuai adaptativa (KWj, tornando possível a impiementação de um 

algoritmo distribuído para balanceamento dinâmico de carga. 

A técnica de fiagmentaqão virtual adaptativa é proposta inicialmente no trabalho 

de LIMA et al. (2004b) para superar os problemas da SVP, principalmente no que diz 

respeito a dois de seus requisitos. O primeiro é o fato de que a SVP necessita que o 

SGBD utilize obrigatoriamente o índice construído no atributo da fragmentação para a 

obtenção das tuplas pertencentes a cada fragmento virtual, o que às vezes com tamanhos 

bem grandes de fragmentos virtuais não é garantido, e o segundo diz respeito ao 



requisito que diz que os valores do atributo de fiagmentação devem ser uniformemente 

distribuídos entre as tuplas da relação virtualmente fragmentada, o que frequentemente 

não acontece na prática. A AVP é uma abordagem inovadora que mantém a 

flexibilidade e a simplicidade da SVP e resolve os problemas descritos acima através da 

redução do tamanho dos fragmentos virtuais. 

O trabalho de LIMA (2004) adota a estratégia de redistribuição dinâmica de 

carga nos nós durante o processamento da consulta nos casos em que ocorre 

desbalanceamento na carga de trabalho dos nós. A redistribuição de carga é feita 

simplesmente delegando parte das sub-consultas ainda não processadas de um nó 

ocupado a outro nó livre, ou seja, que já tenha processado inteiramente seu intervalo 

inicial. 

A abordagem adotada para a execução dessa tarefa pode ser caracterizada como 

uma estratégia dinâmica, pois distribui as tarefas pelos nós durante a execução da 

consulta para realizar o balanceamento da carga. Além disso, pode ser classificada 

seguindo a linha de classificação descrita anteriormente da seguinte forma: é uma 

estratégia baseada em transferência, isolada, pois não considera fatores externos, global, 

considerando todo o agrupamento de banco de dados como um único gmpo de nós, 

completamente descentralizada, ou distribuída, assíncrona, orientada a evento, 

individual, de recebimento e cega. Ela se baseia em uma organizaqão lógica dos nós e 

em um mecanismo de difusão de mensagens (LIMA, 2004). 

Mesmo que seja necessário algum tipo de roteamento, o processo de envio de 

mensagens fica transparente para as aplicações. Logicamente, os nós são organizados 

em forma de um "grafo d-dimensional em malhay' (WOJCIECHOWSKA, 1999). 

Quando dispostos nessa forma de malha, cada nó possui no máximo quatro vizinhos 

diretos, a saber: norte, sul, leste e oeste, baseados nas suas posições relativas. Uma 

ilustração pode ser vista na Figura 9. 

Figura 9 - Grafo bidimensional em malha com 25 nós (LIMA, 2004) 



Quando um nó participante processa completamente seu fragmento virtual 

inicial ele se toma livre e nesse momento começa a executar o algoritmo para 

redistribuição de carga. O nó livre, denominado nó "ofertante", oferece ajuda aos outros 

nós. A mensagem de oferta de ajuda deve ser difundida por todo o agrupamento de 

banco de dados, ou seja, todos os nós devem recebê-la, sem que nenhum nó a receba 

mais de uma vez, e o nó que originou a mensagem deve saber quando ela já foi 

difundida por todos os outros. Quando um nó deseja difundir uma mensagem, ele a 

envia a todos os seus vizinhos. Quando um nó recebe uma mensagem que deve ser 

difundida, ele deve propagá-la de acordo com o algoritmo de propagação descrito em 

LIMA (2004). 

Caso o nó que receba a oferta de ajuda esteja livre, ele deve propagá-la. Caso 

contrário, ao invés de propagá-la, ele envia uma mensagem de aceitação de ajuda ao nó 

ofertante. O nó ofertante fica em estado de espera até que a primeira mensagem de 

aceitação chegue, ou até que uma mensagem de indicação de que a oferta de ajuda já foi 

propagada por todos os nós chegue. No primeiro caso, o nó ofertante interrompe a 

espera e solicita ao nó que a enviou parte do intervalo do fragmento virtual ainda não 

processado. Ao recebê-lo, reinicia a execução da sub-consulta sobre o novo fragmento. 

Outras mensagens de aceitação que cheguem nesse intervalo são descartadas. No 

segundo caso, a mensagem indica que todos os nós receberam a oferta de ajuda, porém 

nenhum respondeu, mesmo que ainda tenham intervalos a serem processados. Quando 

isso ocorre, o nó ofertante envia uma nova mensagem de oferta de ajuda para os nós. 

O processador de consultas do SmaQ é composto por elementos de funções 

globais e de funções locais. Existe um componente global que é o responsável pela 

comunicação direta com as aplicações clientes. Ele recebe as submissões de consultas e 

repassa-as aos nós, já virtualmente fragmentadas. 

Cada nó, após receber a submissão da consulta do componente global, executa-a 

localmente utilizando o algoritmo da AVP e, ao final da execução, retoma o resultado 

ao componente global que a submeteu, notificando-o que terminou seu processamento. 

Ao receber a notificação de término de execução de todos os nós participantes, esse 

componente global ordena o encerramento das atividades nos nós. O resultado final é 

então composto e enviado de volta à aplicação cliente. 

Para validar a solução proposta no SmaQ foi implementado um protótipo de um 

processador de consultas em um agrupamento de PCs. Os experimentos foram 



realizados em um agrupamento de banco de dados com 64 nós. Foi utilizado o banco de 

dados livre PostgreSQL e dados e consultas do benchmark TPC-H, específico para 

aplicações OLAP, consistindo-se de um conjunto de consultas tipicamente pesadas e ad- 

hoc. 

Vários cenários foram simulados possibilitando diversos tipos de análises. 

Primeiramente, é analisada a aceleração da AVP combinada com a redistiibuição de 

carga. Em seguida é feita uma comparação entre a SVP e a AVP com redistribuição de 

carga. Por último é analisado o impacto do algoritmo de redistribuição de carga. Todas 

as análises descritas acima foram feitas psimeiramente em um ambiente onde os dados 

estavam uniformemente distribuídos e, em seguida, as mesmas análises foram feitas em 

um ambiente com distorção de dados simulada. Além disso, foram feitas análises com 

lotes de consultas, tentando simular usuários acessando concorrentemente a base de 

dados. 

Os resultados dos experimentos mostraram que as técnicas obtêm aceleração 

linear e, muitas vezes, superlinear em várias das situações avaliadas. Mostraram 

também que a AVP com a redistribuição dinâmica supera a SVP na grande maioria dos 

casos. Além disso, os resultados mostraram que a sobrecarga causada pelo algoritmo de 

redistribuição é desprezível. 

Nos testes de processamento concorrente, as técnicas propostas apresentaram 

aumentos super-lineares de vazão em várias situações em um cenário com distribuição 

de dados unifosme. No cenário com distorção de dados o aumento da vazão também foi 

significativo. 

Segundo LIMA (2004), as principais limitações da solução são a replicação 

total, o não tratamento de atualizações de dados e o grande número de mensagens 

trocadas pelos nós para a implementação da redistribuição dinâmica de carga. Os 

problemas da replicação total e do grande número de mensagens são tratados nessa 

dissertação. Para o problema do não tratamento de atualizações de dados, sugerimos 

uma solução, mas não a discutimos nem a implementamos. 

Substituímos a replicação total pelo H?, sendo necessárias para isso adaptações 

significativas no algoritmo de LIMA (2004). Além disso, reduzimos o número de 

mensagens trocadas entre os nós através da implementação de políticas de ajuda 

alternativas. 



11.5.1.5. ParGRES 

O ParGRES (MATTOSO et al., 2005, PARGRES, 2005), é um software livre, 

que funciona como um middleware, derivado do SmaQ (LIMA, 2004). Além dele 

adotar solução para a execução de consultas de alto custo do SmaQ, trata atualizações e 

faz o mapeamento automático das consultas centralizadas para as sub-consultas 

paralelas. A proposta também utiliza a replicação total da base de dados e a técnica de 

fragmentação virtual adaptativa (AV?) com o algoritmo distribuído para balanceamento 

dinâmico de carga também proposto por LIMA (2004). 

Além dos trabalhos relacionados descritos na seção anterior, existem outros 

trabalhos voltados para a execução paralela de consultas. Os trabalhos descritos nessa 

seção representam abordagens de extensões proprietárias de SGBDs para agrupamentos 

de PCs, ou seja, SGBDs que foram modificados para executarem suas Eunções em 

agrupamentos de PCs. 

O Microsoft SQL Server 7.0 (SQLSERVER, 1998) é um produto da Microsoft 

Corporation de enorme escalabilidade podendo ser executado desde um laptop simples 

até um agrupamento de multiprocessadores de Terabytes. O produto teve como 

objetivos incluir facilidade de uso, escalabilidade, confiabilidade e suporte para data 

warehousing. Ele introduziu muitas novas características para data warehousing, 

incluindo a fragmentação de tabelas e o processamento paralelo. 

A arquitetura usa uma operação de paralelização genérica que cria múltiplas 

threads paralelas. As operações paralelas podem ser varreduras pelas tabelas, 

ordenações, junções e agrupamentos. O SQL Server decide dinamicamente o número de 

threads que utilizará, dependendo de uma série de fatores, como por exemplo, o número 

de processadores que o computador, ou agrupamento de computadores, possui; o 

número de usuários concorrentes ativos; o tamanho de memória disponível para 

execução paralela; etc. A versão mais atual do produto, o Microsoft SQL Server 2005 

(SQLSERVER, 2005) inclui simplificações na administração, projeto e 

desenvolvimento dos conjuntos de fragmentos de dados e seus índices, tratamento de 

atualizações paralelas, customização de algoritmos, dentre diversos outros benefícios 

para o processamento paralelo. 



O MySQL Cluster (MYSQL, 2004) é uma versão de software do SGBD MySQL 

para agrupamento. Essa versão do MySQL para agrupamento, assim como o SGBD 

MySQL, é livre, seu código é aberto e está disponível na Internet. A proposta utiliza 

uma arquitetura de memória distribuída e replicação total dos dados nos nós do 

agrupamento. Além de disponibilizar alto desempenho no processamento de transações, 

a abordagem visa e viabiliza alta disponibilidade dos dados, pois garante a continuidade 

da execução da transação mesmo na falha de algum nó. O alto desempenho é garantido, 

pois o MySQL Cluster trabalha com os dados em memória principal e escritas 

assíncronas dos logs de transações. Porém, tem como requisito que todo o banco de 

dados possa ser alocado nas memórias principais de todos os nós. Isso impõe um limite 

ao tamanho do banco, que deve ser igual à soma das capacidades das memórias de todos 

os nós. Esse trabalho trata apenas o paralelismo inter-consulta e a atualização das 

réplicas é feita de maneira síncrona, o que reduz a vazão do sistema, pois uma transação 

apenas é efetivada quando todos os nós do agrupamento que possuem réplicas dos 

dados atualizados a realizam completamente. 

O Oracle Real Application Cluster (RAC) 10g (ORACLE, 2003) é a extensão 

para agrupamento do SGBD comercial Oracle. Ela estava disponível como um produto 

à parte na versão anterior (9i), mas agora é parte integrante do SGBD. A Oracle 

recomenda uma arquitetura de disco compartilhado. Porém, essa área de dados 

compartilhados é um componente à parte chamado Storage Network Area (SAN). A 

utilização desse componente toma ainda mais cara a aquisição dessa ferramenta, visto 

que o próprio SGBD Oracle é um produto de alto custo. A abordagem do Oracle 

implementa tanto o paralelismo inter-consulta, como o intra-consulta, tomando-se, 

portanto, viável tanto para aplicações OLTP como para aplicações OLAP. 

Outro produto nessa linha de SGBD proprietário é o IBM DB2 Integrated 

Cluster Environment (ICE) (DB2, 2005). Este produto é constituído pelo SGBD IBM 

DB2 UDB (Universal Database), adaptado para o ambiente de agrupamento de PCs, e 

pelo agrupamento de PCs IBM eServer Linux Cluster 1350. Ele provê tanto paralelismo 

inter-consulta como intra-consulta. Como não demanda a utilização de uma SAN, 

possui um custo de investimento em hardware um pouco menor do que o Oracle, porém, 

ainda assim é uma solução de alto custo. 

O PGCluster (PGCLUSTER, 2005) é uma extensão para agrupamento de PCs do 

SGBD PostgresSQL. Trata-se de um software livre que utiliza a replicação total da base 

de dados com o objetivo de obter paralelismo inter-consulta. A consistência das réplicas 



é feita de maneira síncrona e caso algum problema seja detectado na atualização de 

algum dos nós, esse fica sem receber transações até que o problema seja resolvido. 

Além disso, possui um componente de balanceamento de carga, que faz com que o 

sistema direcione as consultas aos nós que possuam a menor carga de trabalho. 

O Clusgres (CLUSGRES, 2005) é um conjunto de bibliotecas que pesmite a 

utilização do PostgreSQL em um agsupamento de PCs. Para isso, requer a utilização de 

um hardware específico, o Dolphim Interconnect System. Este hardware é uma 

interconexão especial entre os nós, a fim de simular uma arquitetura de memória 

compartilhada. É um produto comercial do Linux Labs e implementa apenas o 

paralelismo inter-consulta. 

11.5.3.Replicação em Node-Partitioned Data Warehouses 

(NPDW) 

Node-Partitioned Data Warehouses (NPDW) significa fiagrnentar os dados de 

um Data Warehouse pelos nós de um agrupamento de PCs (FURTADO, 2005a), O 

trabalho de FURTADO (2005b) se baseia nessa idéia de dividir o grande volume de 

dados que compõem um Data Warehouse por diversos nós para tirar vantagem do poder 

de processamento paralelo, assim como o nosso trabalho. Além disso, tem como 

objetivo manter o sistema sempre disponível, mesmo quando parte dos dados se 

encontre indisponível, ou em casos de manutenção da base de dados. O autor propõe 

para tanto a técnica de replicação de dados e caracteriza uma réplica como uma cópia de 

dados que pode ser ativada a qualquer momento no caso de indisponibilidade ou falha 

do nó que armazena a original, possibilitando a continuidade do processamento. Nós 

adotamos essa idéia em nosso trabalho, porém com o objetivo de possibilitar o 

balanceamento de carga. Uma cópia pode ser ativada sempre que um caso de 

ciesbaianceamento seja detectacio no no que armazena a origina.1. 

O autor cita diversos estudos na área de replicação de dados, porém conclui que 

os trabalhos focam em estratégias de replicação genéricas, considerando apenas relações 

não-fi-agmentadas elou esquemas relativos a aplicações OLTP. Portanto, sugere uma 

alternativa própria voltada para o caso de NPDW. 

O objetivo é não assumir hardwares ou interconexões específicas, de forma que 

o NPDW está apto a rodar, por exemplo, em uma LAN de 100Mbps. O paralelismo é 

obtido pela divisão do conjunto inicial de dados nos discos dos nós individuais, de 



forma que cada nó possa acessar seus dados localmente e dados podem ser trocados 

entre os nós conforme necessário. A fragmentação dos dados é feito de foma a evitar ao 

máximo essa troca de dados entre os nós, por se tratar de uma operação cara para o 

processamento. Esse assunto é tratado com maiores detalhes nos trabalhos FURTADO 

(2004) e FURTADO (2005a). 

O NPDW utiliza fragmentação horizontal. A Figura 10 mostra um exemplo de 

fragmentação e alocação das relações do benchmavk TPC-H após a aplicação do 

algoritmo baseado na carga. Os retângulos tracejados representam relações totalmente 

fragmentadas. Ao executar uma consulta qualquer, caso existam operações de junção 

entre tabelas, elas serão processadas de acordo com o esquema definido na figura 10. As 

setas tracejadas representam junções que requerem que dados sejam transferidos entre 

os nós (RJ). Setas em negrito representam junções que não requerem transferência de 

dados entre os nós, pois o conjunto de dados está fragmentado pela chave de junção 

(EJ). As setas normais representam junções que não requerem transferência de dados 

entre os nós, pois uma das relações está replicada (RRJ). 

Figura 10 - Exemplo de fragmentação básica no NPDW (esquema do TPC-H) 

A estratégia de fragmentação escolhida foi baseada na carga de trabalho, pois 

dessa forma é possível maximizar o número de junções do tipo EJ em relação às junções 

do tipo RJ. Além disso, para relações pequenas em comparação ao conjunto de dados 



que precisaria ser fragmentado para juntar com elas, a junção do tipo RFU seria 

prefesível, pois evitaria custos adicionais de fragmentação. Essa é a razão pela qual 

relações pequenas (como C e S) são replicadas, evitando assim grande troca de dados 

entre nós. 

O trabalho estuda alternativas de replicação para alcançar alta disponibilidade e 

um processamento eficiente, e a combinação de ambos. A idéia é manter cópias dos 

fragmentos de um nó em outro(s) nó(s). Dessa fosma, caso haja falha, o nó que contém 

a cópia processará seus próprios dados e os dados do nó cuja réplica ele armazena. As 

pequenas relações não precisam ser replicadas novamente. 

São citadas três alternativas de replicação no trabalho de FURTADO (2005b). 

1. Réplica Total: Essa estratégia envolve replicar cada conjunto de dados dos 

nós em pelo menos um outro nó. Diferente da idéia de replicação total, na 

qual cada conjunto de dados dos nós era replicado em todos os nós do 

agrupamento de banco de dados. A Figura 11 mostra o esquema de um nó X 

armazenando a réplica de um outro nó Y. O nó X pode então substituir o nó 

Y em caso da indisponibilidade do nó Y. O grau de tolerância a falha nesse 

caso, ou seja, o número de nós que podem ficar indisponíveis ou falhar ao 

mesmo tempo, é igual ao número de réplicas das relações. Um aspecto 

negativo dessa estratégia é que o tempo de processamento dobra quando um 

nó falha, pois o nó que asmazena a sua réplica será responsável por processar 

os próprios dados e os dados do nó que falhou. 

2. Réplicas Fragmentadas: Ao invés de manter réplicas inteiras em um Único 

nó, ou seja, ao invés de o conjunto inteiro de dados do esquema do nó Y ser 

alocado no nó X, ele é fragmentado em conjuntos menores e cada um desses 

fragmentos é alocada em um nó diferente, evitando dessa forma que o nó X 

fique muito sobrecarregado no caso de falha do nó Y. Por exemplo, se for 

necessário desligar m nós ao mesmo tempo quando uma única réplica é 

utilizada, então esses rn nós não podem conter fatias de réplicas um do outro. 

Assim, os nós devem ser divididos em grupos de acordo com a necessidade 

de desligamento simultâneo. O grau de tolerância nesse caso será de R 

grupos, onde R é o número de réplicas das relações, e o número de grupos 

deve ser R+1. O tempo de processamento aumenta proporcionalmente ao 

tamanho das fatias. 



3. Réplicas Totalmente Fragmentadas: É o mesmo caso da estratégia 

anterior, porém o número de fragmentos é fixo e igual a N - 1, onde N é o 

número de nós. Essa estratégia é a mais eficiente, pois considerando N nós, 

cada fragmento de réplica terá 1/(N-1) dos dados e cada nó terá que 

processar apenas essa fração em excesso no caso de um único nó falhar. 

Porém, nesse caso não é possível parar mais de um nó se for utilizada apenas 

uma réplica das relações. O grau de tolerância é de R, onde R é o número de 

réplicas das relações e o tempo de processamento também aumenta 

proporcionalmente ao tamanho das fatias. Para tirar mais de um nó do ar 

simultaneamente são necessárias múltiplas réplicas não sobrepostas. 

Figura 11 - Esquema no n6 X com réplica do esquema do nó Y 

Para executar a validação experimental, o trabalho de FURTADO (2005b) 

utilizou o benchmark TPC-H (TPC, 2005a) com a configuração de 50GB e a consulta 

utilizada foi a consulta 9 do benchmnrk. Para um primeiro experimento ele considerou o 

fato de cinco nós estarem desligados em um agrupamento de banco de dados com 20 

nós e executou os testes utilizando as três estratégias descritas acima. 

A Figura 12 mostra o tempo de resposta pra cada estratégia e indica o número 

mínimo de réplicas que são necessárias para sua execução. As alternativas que foram 

comparadas são: "Online" - todos os nós ligados; FPR - réplicas totalmente 

fragmentadas, cinco nós desligados; PR(10) - réplicas íkagmentadas, dois grupos de 10 

cada, cinco nós desligados; PR(5) - réplicas fragmentadas, quatro grupos de cinco cada, 

cinco nós desligados; FR - réplica total, cinco nós desligados. O pior caso ocorre para o 

FR, pois o balanceamento de carga fica prejudicado, obrigando os nós que armazenam a 

cópia de outro nó a executarem o dobro do que executariam no caso de nenhum nó estar 

desligado. O maior número de réplicas necessárias ocorre para FPR, de acordo com o 



que foi descrito no item 2 das alternativas de replicação propostas para NPDW. O 

melhor caso foi o PR(10), pois requer uma única réplica e 

desempenho simultaneamente. 

apresenta um bom 

Figura 12 - Tempo de resposta e número de réplicas para 20 nós15 falhas 

O autor conclui que é vantajoso considerar réplicas fragmentadas ao invés de 

réplica total quando se espera um bom desempenho e uma boa disponibilidade do 

sistema. Dessa forma, o sistema pode estar sempre no ar, e sempre eficiente, mesmo que 

partes dele estejam desligadas para manutenção ou carga de novos dados. 

O balanceamento de carga ocorre apenas paras as estratégias de réplicas 

fragmentadas e réplicas totalmente fragmentadas. É um balanceamento estático, no qual 

a carga é dividida no momento de se alocar as réplicas de dados nos nós e apenas será 

utilizado no caso em que os nós sejam desligados antes do início da execução da 

consulta. Quando o desbalanceamento ocorre em tempo de execução da consulta, ou 

seja, quando por algum motivo um nó termina o seu processamento antes dos outros, a 

abordagem NPD W não toma medidas para balancear novamente o processamento. 

11.6. Conclusões 

A utilização de agrupamento de banco de dados vem crescendo muito, não 

somente devido ao baixo custo de investimento necessário, mas também, e 

principalmente, pelos excelentes resultados que vem apresentando. 

Para alcançar alto desempenho no processamento de consultas OLAP em 

agrupamentos de bancos de dados, consultas estas tipicamente de alto custo, a técnica 



de paralelismo intra-consulta é totalmente adequada. Quanto à arquitetura, a de 

memória distribuída é bastante adequada devido à flexibilidade que oferece. Além 

disso, ele é menos dispendiosa e mais genérica. A arquitetura de disco compartilhado se 

apresenta também de forma bastante flexível, porém, exige hardware específico para 

arrnazenamento de dados com alta velocidade de acesso. 

Dos trabalhos relacionados analisados que utilizam sistemas de agrupamento de 

banco de dados, os únicos que oferecem o paralelismo intra-consulta em agrupamento 

de banco de dados são o PowerDB e o SmaQ. A técnica utilizada pelo PowerDB, a 

SVP, apresenta alguns problemas que foram solucionados pela proposta de LIMA 

(2005), a AVP, aplicada no SmaQ. Porém, ambos os trabalhos utilizam a replicação 

total como projeto físico da base de dados. Assim surge a motivação para essa tese, 

onde apresentamos a utilização de agrupamento de banco de dados, com arquitetura de 

memória distribuída, paralelismo intra-consulta e a fiagrnentação virtual (AVP) em uma 

base de dados Kagmentada fisicamente e replicada parcialmente (HP). Ao fazermos isso 

perdemos a flexibilidade proporcionada pela replicação total para a realização de 

balanceamento dinâmico de carga sem a necessidade de transferência de dados entre os 

nós, uma vez que todos os nós teriam uma cópia de toda a base de dados. Entretanto, 

estudamos alternativas de geração de cópias, como por exemplo, as propostas em 

NPDW (FURTADO, 2005b), de forma a possibilitar um balanceamento dinâmico de 

carga, sem a necessidade de transferir dados pela rede. E assim, combinamos a AVP 

com o HP numa nova estratégia chamada por nós de Fragmentagão Híbrida Adaptativa 

(AHP - Adaptive Hybrid Partitioning). 

No próximo capítulo descrevemos mais detalhadamente como fica a combinação 

da replicação parcial da base como o paralelismo intra-consulta e com o balanceamento 

dinâmico de carga. 



III.Uma Proposta de Paralelismo IntraConsulta com 

Replicação Parcial 

Este capítulo se destina a mostrar uma forma de integrar a utilização do 

paralelismo intra-consulta na execução de consultas de alto custo e a replicação parcial 

de dados, dentro do HP, e as vantagens que podemos tirar dessa combinação. 

Na seção III.1 descrevemos detalhadamente como foi feita a combinação de 

ambas as estratégias, e o surgimento da possibilidade de balanceamento dinâmico de 

carga. A seção 111.2 aborda a estratégia de replicação parcial que escolhemos e sua 

motivação. Em seguida, a seção III.3 trata algumas questões sobre a replicação de 

dados, como, por exemplo, atualização de dados em uma base replicada. 

III.1.AHP - Combinação da AVP com HP 

A AVP é um algoritmo sequencial que pode ser usado para obter paralelismo 

intra-consulta em um agrupamento de banco de dados. Combinada à replicação total, 

uma de suas principais vantagens é a eficiência ao evitar a varredura completa de 

tabelas durante a execução das sub-consultas. Além do mais, o uso de pequenas sub- 

consultas permite o balanceamento dinâmico de carga, mesmo quando SGBDs do tipo 

"caixa-preta" são empregados. Ein LIMA (2004), isso foi alcançado através da re- 

alocação das sub-consultas entre nós durante a execução da consulta e levou a 

resultados muito bons. 

Como um algoritmo sequencial que não requer nenhuma comunicação ou 

transferência de dados entre os nós durante a execução das consultas em um 

agrupamento de banco de dado, a AVP é muito eficiente. Entretanto, no SmaQ ela foi 

utilizada com a replicação total, apresentando como principal desvantagem o alto custo 

de amazenãmeriiu. Prupõriiõs eiiiib ã uiilizaç2iü da ATvT  um 0 33, evitaido zi 

replicação total e mantendo a eficiência no processamento paralelo de consultas. Além 

disso, propomos um esquema de replicação de fragmentos para possibilitar o 

balanceamento dinâmico de carga sem transferência de dados entre os nós. 

Várias questões podem levar ao desbalanceamento de carga durante o 

processamento paralelo de consultas. Um dos principais fatores que influenciam na 

carga de um nó é o número de tuplas que será acessada por ele. Mesmo com tamanhos 

uniformes de tabelas físicas nos nós, os resultados de operações intermediárias (como 



seleções e junções) durante o processamento da consulta podem também levar alguns 

nós a se tomarem ociosos e outros a se tomarem sobrecarregados. A maioria das 

consultas OLAP acessam pelo menos uma tabela fato. Se o banco encontra-se 

fragmentado fisicamente, não havendo réplicas dos fiagmentos em outros nós, e durante 

o processamento de uma consulta que acessa uma tabela fato um ou mais nós se 

tomarem sobrecarregados, não há fosma de redistribuir sua carga, pois cada fragmento 

das tabelas fato está alocado em apenas um nó. 

É difícil de ao mesmo tempo prevenir e corrigir o desbalanceamento de carga. 

Uma possível solução para a correção é a transferência de dados durante a execução da 

consulta. Porém, a troca de tuplas entre os nós é muito custosa e pode envolver 

operações de EIS, o que poderia acarretar em altos custos de comunicação. Dessa fosma, 

para evitar o alto custo de transferir dados entre os nós, combinamos a AVP com o HP 

resultando na AHP. 

A estratégia de fiagmentação usada pela AHP é inicialmente o HP, descrito no 

capítulo 11. As tabelas fato são fiagmentadas fisicamente, de acordo com o número de 

nós do agrupamento de banco de dados, e as tabelas de dimensão não são fragmentadas. 

Um fragmento da tabela fato é definido por uma operação de seleção cujo predicado 

define um intervalo de valores do atributo de fragmentação. Entretanto, durante a 

execução da consulta, a AHP divide novamente os fragmentos físicos em fragmentos 

virtuais menores, utilizando a AVP, para endereçar as limitações de urna fragmentação 

estritamente física. Assim, dividindo as consultas em sub-consultas menores, tomamos 

possível o balanceamento de carga. 

Para possibilitar a redistribuição dinâmica de carga no HP, evitando o excedente 

da replicação total utilizada com a AVP no SmaQ, os fragmentos físicos das tabelas fato 

são replicados, porém em apenas alguns nós. As tabelas dimensão continuam não 

so frendo fragmentação e são totalmente replicadas. Entretanto, considerando que as 

dimensões são usualmente pequenas tabelas, a replicação parcial dos Kagmentos das 

tabelas fato aliada à replicação total das tabelas dimensão provê uma melhora 

significativa na utilização do disco. Além disso, as réplicas disponíveis ajudam no 

balanceamento de carga. 

A nossa solução realiza o balanceamento de carga através da se-alocação 

dinâmica das sub-consultas baseada na disponibilidade de fragmentos das tabelas. 

Através do uso de replicação com a fiagmentação física e virtual, a redistribuição 

dinâmica de carga pode ser feita durante a execução da consulta. AHP flexivelmente 



permite que um nó ocioso ajude a um sobrecarregado que possua as mesmas réplicas de 

fragmentos que ele esteja processando, evitando dessa forma a transferência de dados 

pela rede. Entretanto, se for executada apenas uma sub-consulta por nó, como, por 

exemplo, em ROHM et al. (2000), isso é díficil ser alcançado sem o uso de técnicas não 

intrusivas. Dessa forrna, através da utilização da fragmentação virtual da AVP podemos 

fazer com que a redistribuição dinâmica da carga seja possível. A figura 13 mostra um 

exemplo de como isso pode ser feito. Se os pequenos Kagrnentos, como mostra a figura, 

fossem um único Çagmento, como na SVP, essa redistribuição não seria possível. O 

lado A da figura representa o conjunto de fragmentos pelos quais os nós são 

responsáveis antes da redistribuição dinâmica de carga e o lado B representa o estado 

nos nós depois da redistribuição dinâmica de carga. 

Figura 13 - Redistribuição dinâmica de carga através da AVP 

Para replicar os fragmentos evitando a replicação total, nós utilizamos uma 

técnica chamada "chained declustering" (HSIAO E DEWITT, 1990), ou distribuição 

por espalhamento encadeado. Na próxima seção fazemos uma pequena descrição dessa 

técnica e falamos sobre como a combinamos com o HP. Em seguida, discutimos com 

mais detalhes como tiramos proveito da utilização dessa técnica no balanceamento 

dinâmico de carga. 



111.2. Extensão do HP com a Distribuição por Espalhamento 

Encadeado 

A estratégia de distribuição por espalhamento encadeado é uma técnica que, 

originalmente, se propõe a prover alta disponibilidade de dados e é capaz de balancear 

totalmente a carga de trabalho dos nós operantes na presença de um desbalanceamento 

de carga ou de um evento de falha em um agrupamento de banco de dados. Nós 

adaptamos a idéia apenas para prover balanceamento dinâmico de carga durante a 

execução de consultas. Tratar tolerância a falhas está fora do escopo desse trabalho. 

Na distribuição por espalhamento encadeado, os nós são divididos em gnipos 

disjuntos chamados de agízrpamentos de i-elãção. As iuplas de cada tabela cio banco de 

dados são distribuídas pelos nós dentro de um agrupamento de relação. A estratégia é 

manter ao menos duas cópias físicas de cada tabela. A primeira é chamada cópia 

primária e é distribuída por todos os nós, através da utilização de uma estratégia de 

fragmentação. A segunda é chamada backup, ou réplica, e é distribuída pelos nós 

através da mesma estratégia de fragmentação utilizada na cópia primária, mas os 

fragmentos resultantes são armazenados em nós diferentes. 

Os fragmentos são distribuídos pelo agrupamento através da utilização do 

seguinte algoritmo: Considere que há um total de M nós, numerados de 1 a M. Para 

cada tabela R, o i-ésimo fragmento da cópia primária é armazenado no ([ i - 1 + C(R)] 

mod M + 1 )-ésimo nó. E o i-ésimo fragmento da réplica é armazenado no {[ i + C(R)] 

mod M i- 1 )-ésimo nó, garantindo que cópia primária e réplica serão armazenados em 

nós distintos. A função C(R) define o nó no qual o primeiro fragmento da tabela R será 

alocado. Isso possibilita que o primeiro fragmento da tabela R possa ser alocado em 

qualquer nó dentro do agrupamento de relação. 

O termo de distribuição por espalhamento encadeado é utilizado pela estratégia, 

pois os nós estão ligados pelos fragmentos das relações, como uma cadeia. A Figura 14 

ilustra o esquema de alocação de dados replicados com a distribuição por espalhamento 

encadeado, com apenas um agrupamento de relação de tamanho 8 e C(R) = O. Rp(i) e 

RB(~) correspondem ao i-ésimo fiagmento da cópia primária e da réplica, 

respectivamente. Na figura, Rp(l) e RB(l) , por exemplo, contêm os mesmos dados. 

A estratégia de fragmentação que usamos tanto na cópia primária como na 

réplica é o HP. Assim, no esquema OLAP, nós fragmentamos as tabelas fato e alocamos 

cada fiagmento da mesma tabela em um nó diferente. Então nós replicamos os 



Fagmentos de acordo com a estratégia da distribuição por esp alhamento encadeado. 

Utilizamos apenas um agrupamento de relação contendo todos os nós do agrupamento 

de banco de dados, como proposto por HSIAO E DEWITT (1990), pois o agrupamento 

de banco de dados possui relativamente poucos nós. Para sistemas contendo um número 

relativamente pequeno de nós é bastante razoável que haja apenas um agsupamento de 

relação contendo todos os nós do agrupamento de banco de dados. Entretanto, para 

sistemas com um número grande de nós, por exemplo, 1000 nós, é mais apropriado 

dividir os nós em p p o s  disjuntos contendo um número pequeno de nós. 

Figura 14 - Alocação de dados replicados no esquema de distribuição por 

espalhamento encadeado 

Nó # 

Cópiaprimáriade R 

Réplicas de R 

As características da técnica de distribuição por espalhamento encadeado tomam 

possível o balanceamento de carga por todos os nós do agrupamento de banco de dados, 

tanto durante um processamento normal, como em um processamento onde haja falhas. 

Em nosso trabalho tratamos apenas o caso de processamento sem falhas. Nesse caso, 

abordamos o balanceamento de carga da seguinte maneira: no início do processamento, 

quando o nó responsável pela comunicação direta com as aplicações clientes recebe a 

submissão de uma deteminada consulta, ele divide a consulta em sub-consultas da 

mesma maneira que a Fagrnentação virtual simples e as submete aos nós. Os nós ficam 

"responsáveis" por executar os intervalos recebidos na submissão da sub-consulta e 

esses intervalos são exatamente as cópias primárias armazenadas em cada nó. Quando 

um determinado nó conclui a execução do intervalo que lhe foi determinado, ou seja, o 

intervalo contido na sua cópia primária, ele se toma livre. Nesse estado, ele pode ajudar 

aos nós que contêm a cópia primária das réplicas que estão armazenadas nele a terminar 

a sua execução. Por exemplo, suponha que o nó 4 da Figura 15 tenha terminado o 

processamento da sua cópia primária e esteja livre. Ele pode ajudar o nó 3 a executar 

parte do intervalo que lhe foi designado e ainda não foi executado, pois ele armazena 

uma réplica dos dados armazenados no nó 3. 
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É possível fazer mais de uma réplica de cada cópia primária e armazená-las em 

diferentes nós, seguindo o mesmo esquema da distribuição por espalhamento 

encadeado. Considerando que os nós que possuem réplicas de outros nós podem ajudá- 

10s no caso de ficarem livres, essa possibilidade se toma bastante atraente, pois ajuda a 

acelerar o processamento da consulta. A Figura 15 ilustra a idéia. No exemplo, foram 

utilizadas três réplicas de cada cópia primária. 

Cópia Primária de R 

Képiicas de K 

Figura 15 - Alocação de dados replicados utilizando mais de uma réplica 

A idéia da cadeia formada pelos nós foi mantida, e as cópias foram armazenadas, 

portanto, em nós consecutivos. Quanto mais réplicas de uma mesma cópia primária 

forem armazenados em diferentes nós, mais nós estarão aptos a ajudar assim que se 

tomarem livres, aumentando a eficiência ao realizar o balanceamento de carga e, 

conseqüentemente, no caso em que haja algum tipo de desbalanceamento de carga, 

diminuindo o tempo de execução da consulta. Fizemos vários testes para diversos 

números de réplicas que comprovam que quanto maior o número de réplicas utilizadas, 

no caso em que há algum tipo de desbalanceamento de carga, menor o tempo 

despendido na execução da consulta. A limitação nesse caso diz respeito a espaço 

disponível para armazenar as diversas cópias dos dados. 

Portanto, utilizamos uma estratégia bastante simples de replicação parcial dos 

dados, com o intuito de possibilitar o balanceamento dinâmico de carga entre os nós, 

sem a necessidade de trocas de dados entre eles e com acesso local dos dados. A 

utilização de uma única réplica já é suficiente pra aumentar o desempenho da aplicação, 

porém, se não houver problema de espaço em disco, quanto mais réplicas for possível 

utilizar, melhor será o desempenho, em caso de desbalanceamento. 



Ill.3.Questões sobre Replicação de Dados 

Para melhorar a disponibilidade e possibilitar o balanceamento dinâmico de 

carga na AHP, os fragmentos devem estar replicados pelos nós através de um projeto 

que evite a replicação total (PACITTI e VALDURIEZ, 1998). Nessa seção nós 

analisamos os principais problemas e soluções para a replicação de dados em um 

agsupamento de banco de dados e indicamos a solução mais adequada para o 

gerenciamento das réplicas no contexto da AHP. 

O maior problema na replicação de dados é a gerência da consistência das 

réplicas na presença de atualizações (GRAY et al., 1996). A solução básica em sistemas 

distribuídos que reforça a consistência de réplicas - que garante que, para quaisquer 

dois nós, a mesma seqüência de transações é executada na mesma ordem - é a replição 

síncrona, tipicamente usando o protocolo Read-One- Write-A11 (ROWA) (osZU e 

VALDURIEZ, 1999), que significa: ler um, escrever em todos. Sempre que uma 

transação atualiza uma réplica, todas as outras réplicas são atualizadas dentro da mesma 

transação distribuída. Então, a consistência mútua das réplicas é reforçada. Entretanto, a 

replicação síncrona não é apropriada para um agrupamento de banco de dados por duas 

principais razões. A primeira razão é porque todos os nós deveriam ter que implementar 

homogeneamente o protocolo ROWA dentro do seu administrador local de transações, 

dessa forma violando a autonomia do SGBD. A segunda razão é que a confismação 

atômica das transações distribuídas deveria contar com o protocolo de duas fases de 

confimiação (2PC) (osZU e VALDURIEZ, 1999) o qual é conhecido por ser 

bloqueante (ou seja, não possui bom desempenho na ocorrência de falhas de nós) e tem 

um escalonamento pobre. 

Uma excelente solução que possui um bom escalonamento é a replicação tardia 

(PACITTI et al., 2001), com a qual uma transação pode ser efetivada após a atualização 

de uma réplica em algum nó. Após a efetivação da transação, as outras réplicas são 

atualizadas em transações separadas. Dessa forma, a consistência mútua é relaxada. 

No nosso contexto, assumimos que uma réplica é uma tabela fato relaciona1 

inteira, ou um fragmento dela. Seja T a tabela, nós podemos ter três tipos de cópias: 

primária, secundária ou multi-mestre. Uma cópia primária, denotada por T, é 

armazenada em um nó mestre onde ela pode ser atualizada, enquanto que uma cópia 

secundária, denotada por ti, é asmazenada em um ou mais nós escravos i em modo 



somente leitura. Uma cópia multi-mestre, denotado por Ti, é uma cópia primária que 

pode ser armazenada em vários nós multi-mestre i. 

Em uma configuração de replicação parcial todos os tipos de cópia podem ser 

armazenados em qualquer nó. Comparada com a replicação total, apenas alguns nós são 

afetados pelas atualizações em cópia multi-mestre (apenas aqueles que armazenam 

cópias multi-mestre em comum). Dessa forma, as transações não precisam ser 

transmitidas para todos os nós. Então, os nós e a rede ficam menos sobrecarregados e o 

peso extra de atualizar as réplicas é significativamente reduzido. Sendo assim, podemos 

afirmar que para computação em agrupamentos de banco de dados para OLAP as 

melhores configurações são as parciais. Assim, os fragmentos da tabela fato deveriam 

ser parcialmente replicados para melhorar o desempenho e a disponibilidade. 

Uma questão de replicação de dados para consultas OLAP é que o protocolo de 

replicação assegura forte consistência e escalonamento na presença de atualizações. A 

técnica de replicações preventivas é uma solução assíncrona que assegura também forte 

consistência e escalonamento para consultas OLTP (COULON, 2004). Além disso, a 

replicação preventiva respeita a autonomia do banco de dados. Acreditamos que a 

adoção da configuração de replicação parcial em uma solução preventiva é a alternativa 

mais adequada. 

Porém, esse trabalho não trata na prática dessa questão, pois em um ambiente 

OLAP as atualizações ocorrem na maioria das vezes em tempos pré-definidos, sendo 

elas basicamente inserção de dados. Sendo assim, o que propomos é que, sempre que 

for necessário inserir novos dados na base, novas cópias primárias sejam criadas e suas 

respectivas réplicas tambkm sejam armazenados. Dessa forma, os nós poderão possuir 

mais de uma cópia primária. A Figura 16 ilustra um exemplo de como fica a base de 

dados após uma atualização de inserção de novos dados, onde é utilizada apenas uma 

réplica para cada cópia primária. 

Novas cópias primárias devem ser criadas para evitar um trabalho maior de 

reorganização dos dados, pois os fragmentos primários devem estar fisicamente 

ordenados em disco pela chave de fragmentação e um índice de agrupamento deve ser 

criado baseado nessa chave (devido à AVP). 

Dessa forma, supondo que temos um agrupamento de banco de dados com 

quatro nós cujas cópias primárias correspondem aos intervalos: nó1 : [I-1 001, nó2: [101- 

2001, nó3: [201-3001 e nó4: [301-4001. Quando inserimos novas tuplas na base de 

dados, supondo que queremos inserir novas 400 tuplas, devemos manter essa 



organização física das tuplas nos nós. Se não quiséssemos criar novas cópias primárias 

nos nós, a alternativa que teríamos seria apagar toda a base de dados e gerar uma nova 

com todas as tuplas, incluindo as antigas e as novas: nól: [I-2001, nó2:[201-4001, nó3: 

[401-6001 e nó4: [601-8001. Essa operação seria muito trabalhosa e gastaria muito 

tempo, ao passo que criar novas cópias primárias nos nós requer apenas que as tuplas a 

serem inseridas sejam divididas igualmente pelos nós. Assim, das 400 tuplas, 100 tuplas 

seriam inseridas em cada nó, gerando uma nova cópia primária, que também estaria 

fisicamente ordenada e indexada: nó1 : [I -100];[401-5001, nó2:[101-200];[501-6001, 

nó3: [201-300];[601-7001 e nó4: [301-100];[701-8001. Inserir 100 novas tuplas em cada 

nó é muito menos dispendioso do que apagar toda a base e criá-la novamente. Apesar de 

simples e de poupar tempo na atualização dos dados, a abordagem pode acabar 

acarretando em sobrecarga de controle dos fragmentos nos nós. Portanto, deixamos a 

sugestão em aberto para que possa ser melhor estudada em trabalhos futuros. 

Figura 16 - Criação de novas cópias primárias após a inserção de dados 



IV. SmaQSS 

SmaQSS (Smashing Queries Shrinking Space) é um protótipo originado do 

SmaQ (Smashing Queries) (LIMA et al., 2004b). To Smash significa "esmagar", ou 

"quebrar", e originalmente o SmaQ se propõe a "quebrar" as consultas, ou seja, a dividi- 

las em sub-consultas bem menores utilizando o algoritmo AVP. Além disso, ele utiliza 

um algoritmo de balanceamento dinâmico de carga baseado na replicação total da base 

de dados. A proposta do SmaQSS é, da mesma forma que o SmaQ, "quebrar" as 

consultas em sub-consultas menores utilizando a AVP, porém, eliminando a 

necessidade da replicação total da base de dados. To Shrink significa "encolher", e 
L L  Space, espap", que rio contexto desta dissertação faz refe&iciâ a espaço em disco, ou 

seja, a abordagem propõe a redução da utilização de espaço em disco pela base de dados 

da aplicação através da adoção de um projeto híbrido da base de dados (HP). Além 

disso, propomos um algoritmo de balanceamento dinâmico de carga com bases na 

utilização da replicação parcial de dados. As características do algoritmo de 

redistribuição de carga e a arquitetura do SmaQSS são descritas nesse capítulo. 

IV.1. Redistri buição de Carga 

Assim como o SmaQ, o SmaQSS trata os casos em que ocorrem 

desbalanceamento na carga de trabalho dos nós adotando a estratégia de redistribuição 

dinâmica de carga entre os nós durante o processamento de consultas. 

A técnica de balanceamento dinâmico de carga utilizada no SmaQ se baseia na 

difusão de mensagens de oferta de ajuda entre os nós do agrupamento. Nesse novo 

cenário sem a replicação total, cada nó apenas pode ser ajudado por outro que possua 

pelo menos uma cópia de seus dados armazenada. Dessa maneira, as mensagens de 

oferta de ajuda não serão mais difundidas por todos os nós do agrupamento e a 

organização dos nós em forma de um "grafo d-dimensional em malha", como era feita 

no SmaQ, não será mais empregada. Nesse novo cenário, cada nó deverá saber a quais 

nós ele pode ajudar e apenas enviará a oferta de ajuda para esse conjunto de nós. Essa 

modificação reduz significativamente o número de mensagens que trafegam pela rede 

do agrupamento. 

O algoritmo de balanceamento de carga implementado é bem simples e é 

descrito passo a passo a seguir. O nó ofertante envia a mensagem de forma seqüencial 

apenas aos nós dos quais ele armazena uma cópia. Ele segue a seqüência da distribuição 



por espalhamento encadeado, começando pelo nó cujo intervalo é o mais próximo do 

seu. Em virtude desta proximidade é provável que este nó seja o primeiro a responder e, 

por conseguinte receber ajuda. Quanto maior essa proximidade, maiores as chances das 

tuplas a serem processadas pelo nó ofertante estarem no cache. Caso as tuplas não 

estejam no cache, essa proximidade pode ajudar a reduzir o número de páginas a serem 

lidas no banco até chegar ao ponto onde o intervalo está contido. A Figura 17 ilustra 

esse esquema. 
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Figura 17 - Esquema de oferta de ajuda na execução da redistribuição de carga 

Uma outra melhoria que fizemos no algoritmo de balanceamento de carga foi a 

definição e a adoção de diferentes políticas de ajuda. No SmaQ, não havia nenhum tipo 

de tratamento ou ordenação das mensagens de aceite de ajuda que chegavam ao nó 

ofertante. No SmaQSS, acrescentamos 4 tipos de políticas de ajuda baseadas na ordem 

de chegada ou na carga que ainda falta ser processada pelo nó que aceitou a ajuda. Elas 

são descritas mais adiante. 



IV.1 .I. Classificação, Políticas de Ajuda e Funcionamento 

O algoritmo de balanceamento de carga implementado no SmaQSS não possui 

um nó central responsável por realizar o balanceamento de carga entre os nós do 

agrupamento. Cada nó executa independentemente a sua rotina de balanceamento de 

carga de forma assíncrona. A partir do momento em que um nó termina de executar as 

tarefas que lhe foram atribuídas, ele envia mensagens aos outros nós oferecendo ajuda. 

Sendo assim, podemos classificá-lo como um algoritmo orientado a evento, de 

recebimento, baseado em transferência. 

A partir do momento em que limitamos o conjunto de nós que podem trocar 

mensagens de oferta de ajuda entre si, estamos transformando um algoritmo que a 

princípio era global em um algoritmo baseado na vizinhança. A vizinhança é definida de 

acordo com a cadeia de cópias formada pela distribuição por espalhamento encadeado, 

como mostra a figura 13. Essa limitação reduz muito os custos de comunicação entre os 

nós. 

A figura 18 ilustra um agrupamento de PCs com seis nós em dois casos 

diferentes: um caso no qual existe apenas uma cópia dos dados armazenados em cada nó 

(a) e um caso com duas cópias dos dados (b). 

Figura 18 - Formação da distribuição por espalhamento encadeado em um 

agrupamento com 6 nós 



Embora o algoritmo de balanceamento de carga apresentado em LIMA (2004b) 

tenha tido bons resultados, ele não utiliza nenhuma política de ajuda. Ao receber tal 

melhoria no SmaQSS, o algoritmo de balanceamento de carga deixa de ser classificado 

como cego e passa a ser classificado como um algoritmo não cego. Ou seja, ele passou a 

utilizar informações externas, as quais definem um índice externo de carga dos nós que 

aceitam a oferta de ajuda e relata ao nó ofertante. Nesse contexto, a informação de carga 

a qual estamos nos referindo diz respeito à utilizada na execução das políticas MWLF e 

LWLF, que serão explicadas com detalhes adiante. 

Quando um nó participante processa completamente seu fragmento virtual 

inicial, ele se toma livre e nesse momento começa a executar o algoritmo para 

redistribuição de carga. O que ele faz então é enviar mensagens de ofertas de ajuda para 

todos os nós vizinhos, de acordo com o procedimento descrito na seção anterior a esta. 

Caso o nó que receba a oferta de ajuda esteja livre, ele simplesmente a ignora, caso 

contrário, ele envia uma mensagem de aceitação de ajuda ao nó ofertante. O nó 

ofertante fica em estado de espera até que a primeira mensagem de aceitação chegue. 

De acordo com o número de cópias que armazena, um nó pode oferecer ajuda a 

mais de um vizinho. Conseqüentemente, ele poderá receber o aceite das ofertas de ajuda 

de mais de um nó. Neste caso, o que o algoritmo faz é colocar as mensagens de aceite 

da oferta de ajuda em uma fila ordenada de acordo com alguma política, ou seja, será 

associado um peso a cada mensagem recebida e elas serão atendidas de acordo com esse 

peso. 

Nesta dissertação, foram definidas quatro políticas: FIFO, LIFO, MWLF, 

LWLF. A política FIFO (First In First Out, ou no português "primeiro a chegar, 

primeiro a sair") considera o instante no qual a mensagem de aceite de ajuda chega ao 

nó ofertante. Dessa forma, o primeiro nó a ser ajudado é aquele cuja mensagem de 

aceite de ajuda chega primeiro ao nó ofertante. As mensagens são ordenadas na fila de 

forma crescente de acordo com essa informação. Na política LIFO (Last In First Out, ou 

no português "último a chegar, primeiro a sair") o instante no qual a mensagem de 

aceite de ajuda chega ao nó ofertante é também o parâmetro de atribuição de peso. 

Porém, nesse caso, as mensagens são ordenadas de forma decrescente e o primeiro nó a 

ser ajudado é aquele cuja mensagem de aceite de ajuda é a última a chegar ao nó 

ofertante. Na política MWLF (Most Workloaded First, ou no português "primeiro o 

mais sobrecarregado"), o que é levado em consideração é a carga de trabalho restante no 

nó que aceitou a ajuda, ou seja, o tamanho do intervalo que ainda falta ser processado. 



Essa é a informação externa a qual nos referimos anteriormente e é trazida junto com a 

mensagem de aceite de ajuda. As mensagens são ordenadas na fila de forma decrescente 

de acordo com esse parâmetro. Sendo assim, os primeiros nós a serem atendidos são 

aqueles que possuem maior carga de trabalho restante. E por último, a política LWLF 

(Least Wovkloaded First, ou no português "primeiro o menos sobrecarregado"), que 

também leva em consideração a carga de trabalho restante no nó que aceitou a ajuda, 

ordenando as mensagens na fila de forma crescente. Ou seja, os primeiros nós a serem 

ajudados são aqueles que possuem a menor carga de trabalho restante. 

O algoritmo de balanceamento de carga retira a primeira mensagem da fila e 

verifica se naquele momento o nó responsável por enviar a mensagem de aceite ainda 

está precisando de ajuda. Caso negativo, o algoritmo descarta essa mensagem e retira a 

próxima da fila. Isso pode ocorrer no caso em que a mensagem de aceite já esteja há 

algum tempo na fila e o nó já tenha terminado de executar o que lhe faltava. Caso 

afirmativo, o nó ofertante inicia o processo de ajuda solicitando o intervalo, o qual ele 

deverá processar. Assim que essa informação é recebida, o nó ofertante inicia o 

processamento do intervalo solicitado. Enquanto ele está processando esse intervalo, 

pode ser que novas mensagens de aceite de ajuda cheguem. Nesse caso, o nó ofertante 

continua colocando as mensagens recebidas na fila, posicionando-as de acordo com o 

peso atribuído a elas. Quando ele termina de executar, ele retira outra mensagem da fila. 

Esse procedimento ocorre até que a fila se tome vazia. Assim que a fila esvazia, o nó 

ofertante oferece novamente ajuda aos seus vizinhos. 

No caso em que a fila esteja vazia, na chegada da primeira mensagem de aceite é 

possível escolher entre começar a ajudá-la direto, ou colocá-la na fila por um tempo 

configurável limitado. Essa opção é dada para que se possa esperar pela chegada de uma 

mensagem referente a um nó em situação mais apropriada para o tipo de política 

adotada e é válida apenas para MWLF e LWLF, pois para FIFO e LIFO a política diz 

respeito justamente à ordem de chegada da mensagem. Decorrido o tempo determinado, 

a mensagem que estiver como primeira da fila é retirada para que o nó a que ela se 

refere possa ser ajudado. É possível que não chegue nenhuma mensagem de aceite no 

intervalo de tempo de espera, portanto, o tempo de espera terá sido desperdiçado . 

Para minimizar o problema de no momento em que uma mensagem for retirada 

da fila o nó não estar mais precisando de ajuda, criamos um parâmetro que indica o 

tempo máximo que uma mensagem deve ficar na fila. De tempos em tempos, uma rotina 



é executada e, caso exista alguma mensagem cujo tempo de espera na fila tenha 

ultrapassado esse limite, ela é retirada da fila. 

O processo se repete até que todos os fragmentos virtuais tenham sido 

inteiramente processados e os nós participantes, em fim, encerram suas atividades. 

A seguir descreveremos a arquitetura, componentes e modo de funcionamento 

do SmaQSS, que é a baseado na implementação do SmaQ. As explicações e figuras são 

baseadas no texto de LIMA et al. (2004b). 

IV.2. Arquitetura do Processador de Consultas do SmaQSS 

O processador de consultas do SmaQSS é originado do SmaQ e composto por 

elementos de funções globais, elementos de funções locais e pelo Catálogo, como 

mostra a figura 19. Os componentes globais são: o Processador de Consultas de Cluster 

(CQP - Cluster Quey Processor) e o Intermediador. Os componentes locais são: o 

Processador de Consultas de Nó (NQP - Node Query Processor), o Intermediador do 

SGBD (DBG - DBMS Gateway) e o SGBD. Cada nó executa uma instância do NQP e 

do SGBD local, que gerencia uma réplica da base de dados. O Catálogo contém 

informações utilizadas pelo CQP para que possa executar suas funções. Exemplos de 

metadados contidos no Catálogo são informações sobre o esquema do banco de dados, 

tais como nomes das relações e de seus atributos de fragmentação, com seus respectivos 

intervalos de valores, necessárias à AVP. Além disso, o Catálogo contém informações 

de onde e como os fiagrnentos primários das tabelas fatos e suas cópias estão 

armazenados, dados nos quais o algoritmo de balanceamento de carga se baseia para 

determinar a vizinhança do nó onde ele está sendo executado. 



CQP 

Figura 19 - Visão geral da arquitetura do SmaQ (LIMA, 2004) 

O Intermediador é responsável pela comunicação direta com as aplicações 

clientes. Ele recebe as submissões de consultas das aplicações clientes e as repassa ao 

CQP. Como normalmente os agrupamentos de PCs não aceitam acesso direto a todos os 

seus nós, o Intermediador deve ser executado do nó para o qual o agrupamento de PCs 

permite conexões de computadores externos. O restante dos componentes está 

localizado em nós internos. 

O funcionamento dos componentes é descrito a seguir. Eles são responsáveis 

pela execução das fases do processamento da AVP, tais como fi-agrnentação virtual 

inicial, ajuste dos tamanhos dos fragmentos, redistribuição de carga e encerramento e 

podem ser utilizados tanto em arquiteturas de memória distribuída como em arquiteturas 

de disco compartilhado, pois não há exigências de que a base de dados esteja situada no 

mesmo nó do SGBD. 

A parte do processamento global executada pelos componentes é descrita nessa 

seção. A figura 20 ilustra o processo. 



V~~?mlelepípedccs reprcseiltanl objetos est,?ticos e elipses rcprcsetitam ob~etos criados dit~íuicaiuente. 

Figura 20 - Etapas globais do processamento de uma consulta (LIMA, 2004) 

O processo inicia quando o Interrnediador recebe a submissão de uma consulta 

de uma aplicação cliente. Ele a repassa ao CQP, o qual cria um Tarefa de Consulta 

Global (GQT - Global Query Task) para cada consulta submetida. A GQT é executada 

em uma linha de execução (threaci) separada e é responsável pela coordenação da 

execução das consultas. Para tanto, fica sob sua responsabilidade a fase de 

Fragmentação Virtual Inicial, a função de agregação dos resultados parciais produzidos 

pela AVP e a fase de Encerramento do processamento da consulta. A escolha dos 

atributos de fragmentação e o cálculo dos limites dos intervalos dos fragmentos iniciais 

são feitos a partir dos metadados presentes no Catálogo. 

Cada nó é proprietário do intervalo inicialmente recebido pela GQT e é 

responsável por notificá-la quando o seu fragmento for totalmente processado. A fase 

de Y~cen~=eliLo ocom cpa~do a GQT é iiotificada de que iudus os fiagmenios viriuais 

foram inteiramente processados. No caso em que ocorre a redistribuição dinâmica de 

carga, ou seja, parte do intervalo de um nó é processada por outro nó, o nó que o 

processou fica responsável por avisar ao nó proprietário no término do processamento e 

o nó proprietário elimina então esse intervalo do fragmento de sua propriedade. 

O resultado final da consulta submetida pelo usuário será atingido por meio de 

uma composição global dos resultados parciais obtidos das sub-consultas executadas 

pela AVP. Uma outra linha de execução à parte é então criada pela GQT para executar 



essa tarefa. É ele o Coletor Geral de Resultados (GRC - Global Result Collector), 

encarregado de reunir os resultados parciais e realizar as agregações necessárias para a 

composição do resultado final. 

Depois de realizar a fragmentação virtual inicial e criar o GRC, a GQT envia ao 

NQP de cada nó necessário ao processamento da consulta seus Planos de Execução. São 

enviados então a cada nó as sub-consultas parametrizadas, os limites do fragmento 

virtual inicial e uma referência para o GRC, ao qual cada nó notifica a finalização de 

seu processamento. 

A responsabilidade pela execução das sub-consultas é do NQP e é feita através 

das fases de ajuste do tamanho do fragmento virtual e redistribuição de carga. O ajuste 

dos tamanhos dos fragmentos é a fase durante a qual as sub-consultas são processadas 

pelos nós e se destina a resolver o problema dos grandes fragmentos virtuais. E a fase de 

redistribuição de carga utiliza o algoritmo de redistribuição de carga descrito na seção 

IV.l com o objetivo de resolver problemas ocasionados por distorção de dados. 

Os resultados parciais obtidos são enviados ao GRC. Quando o processamento 

das sub-consultas relativas ao seu fragmento inicial é encerrado, o NQP de cada nó 

notifica a GQT. Uma vez que a GQT é notificada por todos os NQPs (fase de 

Encerramento), ela solicita ao GRC o resultado final da consulta. Ao terminar de 

produzi-lo, o GRC o envia à GQT, que o repassa ao CQP. O CQP repassa o resultado ao 

Lntermediador que, por fim, o envia à aplicação cliente. 

lV.2.2. Processamento Local 

A seguir, descrevemos as etapas locais de execução de uma consulta em um nó. 

A Figura 21 apresenta uma idéia geral de como se dá esta tarefa e os componentes 

envolvidos nela. Em todos os nós temos um componente estático NQP, o intermediador 

do SGED (GBG - DEMS Gatewayj e o SGBD. O banco de dados foi omitido na figura 

por simplificação. 

Uma das funções do DBG é fornecer um conjunto de conexões ao SGBD. Estas 

conexões são importantes para redução do tempo de início das consultas. A outra Eunção 

do DBG é tomar os demais componentes independentes do SGBD, evitando a 

necessidade de que se conectem diretamente a ele. 



Figura 21 - Etapas locais de processamento de uma consulta 

O processamento da consulta em nível local é gerenciado por uma Tarefa de 

Consulta Local (LQT - Local Query Task). A LQT é criada pelo NQP assim que ele 

recebe da GQT o plano de execução. Cada consulta é gerenciada por sua própria LQT, 

que é executada em uma linha de execução exclusiva e cria alguns componentes locais: 

- Executor de Consultas (QE - Query Executor) 

- Coletor Local de Resultados (LRC -Local Result Collector) 

Cada um desses objetos é criado em uma nova linha de execução. Muitos 

Agrupamentos de PCs possuem nós com mais de um processador, o que permite a 

exploração do paralelismo na execução de tarefas. Por isso a preocupação em utilizar 

linhas de execução diferentes para alguns objetos. 

As sub-consuitas são submetidas pelo QE. Este, por sua vez, cria um outro 

objeto denominado Modulador de Fragmentos. O algoritmo de fragmentação virtual 

adaptativa é implementado a partir da interação entre o QE e o Modulador de 

Fragmentos. O fragmento inicial será processado de forma iterativa, da seguinte 

maneira: o QE solicita ao Modulador de Fragmentos um tamanho de intervalo para 

utilizar na primeira sub-consulta. Esta sub-consulta é entiio submetida ao DBG, que é 

responsável por repassá-la ao SGBD. O resultado produzido é devolvido ao DBG, que o 

repassa ao QE. O tempo gasto no processamento da sub-consulta é então passado pelo 



QE ao Modulador de Fragmentos junto com o tamanho do fiagmento que fora utilizado. 

Um novo tamanho é solicitado pelo QE e calculado pelo Modulador de acordo com a 

AVP. Esse novo tamanho será utilizado pelo QE em uma nova sub-consulta. Este 

processo é executado até que todo o fragmento seja processado. 

O processo de composição dos resultados é distribuído pelos nós. Ele é realizado 

pelo LRC que recebe o resultado de cada sub-consulta (enviado pelo QE). O LRC 

desempenha o mesmo papel do GRC, porém localmente. Ele irá produzir o resultado 

parcial do nó, Desta maneira evitamos o problema de tomar o GRC um ponto de 

contenção na arquitetura, o que poderia ocorrer se todos os nós enviassem os resultados 

de todas as suas sub-consultas diretamente ao GRC. 

Uma vez alcançado o fim do processamento, o QE entra em estado de espera por 

um novo intervalo e notifica à LQT sobre seu estado. A LQT notifica o GQT. Isso se dá 

devido ao algoritmo de sedistribuição dinâmica de carga e é através da interação entre as 

LQTs dos diferentes nós que o algoritmo é implementado. As LQTs são as responsáveis 

pelo envio das mensagens de oferta e aceitação de ajuda. São elas também que criam o 

objeto Gerenciador de Ajuda (HM - Help Manager). Esse objeto é o responsável por 

gerenciar a fila de mensagens de aceite de ajuda. 

Quando o fiagmento inicial é totalmente processado o QE notifica a LQT que 

por sua vez, inicia a propagação de sua oferta de ajuda. Se algum nó aceitar a oferta, o 

HM é criado no nó ofertante e fica sob seu controle a de mensagens de aceitação de 

ajuda. A medida que as mensagens de aceite vão chegando, ele as vai ordenando, de 

acordo com a política de ajuda escolhida (FIFO, LIFO, MWLF, LWLF), e espera um 

determinado intervalo de tempo, configurável (podendo ser zero), pra então começar a 

ajudar. Quando o tempo de espera termina, ele retira a primeira mensagem da fila, 

verifica se o nó ainda está precisando de ajuda, e, caso afirmativo, notifica a LQT, que 

solicita o intervalo a ser processado ao nó que aceitou a oferta de ajuda. 

A LQT repassa o intervalo ao QE. O Modulador é reiniciado e a submissão de 

sub-consultas é retomada. Enquanto o QE executa consultas, a LQT tem como 

responsabilidade aceitar ofertas de ajuda, caso haja Kagmentos a processar, e ao mesmo 

tempo, continua gerenciando a chegada de mensagens de aceite de oferta de ajuda. 

O processo se encerra quando todos os fragmentos iniciais foram processados. A 

GQT envia mensagens a todas as LQTs para que estas encerrem suas atividades. A 

medida que as LQTs recebem a mensagem, ordenam que o LRC mande seu resultado 

parcial ao GRC. É possível que este envio ocorra de tempos em tempos comandado pelo 



próprio LRC, de acordo com o tamanho do resultado, para que o tempo de produgão do 

resultado final seja reduzido. No momento do envio do resultado, o LRC notifica a LQT 

que por sua vez notifica a GQT, encerrando o processo. 



V. Validação Experimental 

Nesse capítulo discutimos a irnplementação do SmaQSS, a qual é baseada na 

implementagão do SmaQ (LIMA, 2004), e os resultados de uma série de experimentos 

executados utilizando a abordagem proposta nesse trabalho. Primeiramente, na segão 

V.1, detalhamos a configuração experimental. Em seguida, na seção V.2, falamos de 

como foi feita a implementagão da AHP no SmaQSS. Na seção V.3, nós discutimos as 

consultas utilizadas em nossos experimentos e como cada uma foi mapeada nas sub- 

consultas que acessam as partições físicas e virtuais. Na seção V.4,descrevemos e 

analisamos os resultados obtidos em diversos experimentos. 

V.I. Configuração Experimental 

Para avaliar o desempenho do AHP, nós utilizamos o SmaQSS para executar 

diversas consultas definidas pelo benchmark TPC-H no agrupamento de banco de dados 

de Paris NRLA Remes ( Projeto Paris). O TPC-H foi utilizado por representar, de 

forma genérica, aplicações de suporte à decisão e por apresentar um conjunto de 

consultas ad-hoc orientadas a negócio (TPC, 2005a). 

Implementamos um protótipo de um processador de consultas em um 

agrupamento de PCs. Os experimentos foram realizados em um agrupamento de PCs 

com 32 nós, cada um com dois processadores Intel Xeon com 2,4 GHz, 1 GB de 

memória RAM e 20 GB de disco rígido. Os nós estão interconectados por uma rede 

Ethei-net de 1 Gigabit. Cada nó possui uma instância do banco de dados livre 

PostgreSQL 7.3.4 rodando no Linux. O protótipo é impleinentado em Java. Ele usa 

multi-threading para que possa extrair todas as vantagens da utilização de dois 

processadores por nó. Os componentes nos diferentes nós se comunicam via Java RMI. 

Os parâmetros utilizados n2 i~p!e,riectaçZ~ 20 âlgoritilio da r?ivr'P, como, por 

exemplo, o tamanho inicial utilizado para os intervalos que determinam os Fagmentos 

virtuais, são os mesmo utilizados em (LIMA et al., 2004b) e estão descritos na tabela 1. 



Tabela 1 - Parâmetros de Execução da AVP 

fragmento v i ~ ~ t a l .  
Tasa iit2izada perx rr&qHu do taii~adlo do f iapenta  quaido 

d e ~ e ~ ~ ã ~  ~ i ~ t ~ r ~ g i o .  
Tolrrâlicia do atlriientil do teinpo de excct@o dmauk mocliila~ão 
dor tamsiihs doos ftagiiientsi5. Se o ~a,?ma&o do fragiileiito é 
atuneiitedo por tun fator ti, tm zwmntn de ( t o l - a ~ z i ~ e ~ p s s e ~  

Para realizar os experimentos, utilizamos dados e consultas do benchmavlt TPC- 

H. A base de dados foi gerada de acordo com as especificações do benchmark, com um 

fator de escala de 5, ocupando aproximadamente 11 GB de disco. Para experimentos de 

replicação total, nós dispusemos uma cópia completa do banco de dados, em todos os 

nós. Para os experimentos de AHP, nós replicamos as tabelas de dimensão por todos os 

nós e fi-agmentamos fisicamente as tabelas fato (Orders e Lineitem). Adotamos 

fragmentação primária em Orders, baseada em sua chave primária oorderkey. O 

primeiro atributo da chave primária de Lineitem (I-orderkey) é uma chave estrangeira 

para Orders. Sendo assim, escolhendo 1-orderkey nós construímos uma fragmentação 

derivada sobre Lineitem. As fragmentações nas tabelas resultam em partições de 

tamanho semelhante. As tuplas da tabela fato fragmentada foram fisicamente ordenadas 

de acordo com seus atributos de fragmentação e índices foram construídos sobre eles. 

Também foram criados índices para todas as chaves estrangeiras de todas as tabelas. 

Como o TPC-H provê consultas ad-hoc, nós não realizamos nenhum outro tipo de 

otimização que não aquelas sugeridas pelo benchmark. 

Nós variamos o número de nós utilizados para o processamento das consultas 

durante os experimentos. Para cada configuração, cada consulta foi executada três 



vezes, a fim de minimizar a influência de autuações de carga do próprio sistema 

operacional. Consideramos então o tempo médio das três execuções. 

V.2. AHP Implementada no SmaQSS 

A figura 22 mostra a arquitetura do agrupamento de banco de dados com 

memória distribuída do SmaQSS. As aplicações OLAP clientes submetem consultas em 

SQL (via JDBC) para o SmaQSS, como se estivessem conectadas a um único SGBD. 

Cada Fi (1<=i<=4) representa um fragmento diferente de uma tabela de fato F em um 

agrupamento do banco de dados de 4 nós. Como a fragmentação horizontal é 

empregada, F = Fi U F2 U F3 U F4. Entretanto, localmente, cada fragmento Fi tem o 

mesmo nome de tabela F. Apenas o SmaQSS tem conhecimento dos fiagmentos locais. 

D representa o conjunto das tabelas de dimensão, que são replicadas por todos os nós. 

Após receber uma consulta que faz referência a uma tabela fato F, o SmaQSS envia-a a 

todos os nós. Então, cada nó i processa a consulta acessando Fi em seu banco de dados 

local. Durante o processamento local da consulta é utilizado a AVP para possibilitar a 

realização do balanceamento dinâmico de carga. Ao término do processamento, cada nó 

realiza o envio de resultados parciais de volta ao SmaQSS. Os resultados parciais são 

agrupados para que se forme o resultado final, quer será então enviado para a aplicação. 

Figura 22 - Arquitetura do Agrupamento de Banco de Dados do SmaQSS 



Quando o CQP do agrupamento de banco de dados recebe uma consulta, ele 

deve redistribui-la aos demais nós, implementando a fragmentação virtual. Sem a 

replicação total da base de dados, não podemos distribuir aleatoriamente as subconsultas 

pelos nós. No SmaQSS, cada nó possui o seu próprio fragmento fisico, correspondente a 

sua cópia primária, e deve processar inicialmente apenas esse intervalo. Dessa forma, o 

nó responsável por redistribuir a consulta deve saber os intervalos pelos quais cada nó é 

responsável. Essa informação está incluída no Catálogo. 

Então, além das informações do esquema de banco de dados, o Catálogo possui 

também definições dos fragmentos contidos em cada nó. Um fragmento é definido 

através do intervalo de valores do atributo de fragmentação. No SmaQ (que implementa 

a AVP), o intervalo de valores para cada atributo de fragmentação é contínuo. No 

SmaQSS isso não ocorre. Como podemos ver no exemplo da figura 23, o Catálogo 

armazena tanto informações do intervalo referente à cópia primária (o primeiro 

intervalo) como as informações referentes ao intervalo de réplicas (o segundo intervalo) 

de cada nó. Assim, quando o CQP executa a redistribuição da consulta, ele acessa o 

Catálogo para verificar as informações dos intervalos primários e, baseado nessas 

informações, ele adiciona a cada sub-consulta o predicado específico para cada nó, e as 

submete. Podemos notar que os intervalos contidos em cada nó não são necessariamente 

contínuos. Por exemplo, o fragmento Rp(l) na figura 23 poderia ser [l-501 e o 

fragmento RB(4) poderia ser [151-2001. Assim, adicionamos no Catálogo as 

informações sobre as cópias primárias e também sobre as réplicas, de forma que seja 

possível distinguir um gnipo do outro. 

Figura 23 - Informações sobre os intervalos primários e réplicas no Catálogo 

Nome do 

Node 1 
Node 2 
Node 3 
Node 4 

Quanto mais réplicas de cada cópia primária forem armazenadas em diferentes 

nós, mais dados serão replicados e mais ativamente cada nó pode participar do processo 

de balanceamento de carga. Além disso, o processamento de consulta se toma mais 

eficiente, pois há a redução do tempo de execução e o aumento da vazão. A medida que 

[Intervalo da Cópia Primária]; 
:Intervalo da Réplica]; 
[Rp(l):; -RB(4): 
:Rp(2): ; :RB(l): 



o número de réplicas aumenta, o tempo gasto pra a execução da consulta diminui, 

melhorando assim o desempenho. A figura 24 mostra um exemplo de um esquema da 

distribuição por espalhamento encadeado com replicação de dados onde cada cópia 

primária tem duas réplicas armazenadas em nós diferentes. Entretanto, existe um custo 

relacionado ao espaço de disco utilizado quando aumentamos o número de réplicas. 

Sendo assim, o número de réplicas que devemos usar está relacionado ao espaço em 

disco disponível e ao desempenho desejado. 

Figura 24 - Informações do Catálogo em um exemplo no qual existem mais de uma 

réplica para cada intervalo primário 

Nome do nó 

Node 1 
Node 2 
Node 3 
Node 4 

Nos experimentos que realizamos, levamos em consideração diversos cenários, 

justamente para podermos avaliar o custo (em termos de espaço em disco) 1 beneficio 

(tempo de resposta e vazão) do número de réplicas escolhido. Além disso, para 

escolhemos o número de agrupamentos de relação que utilizaríamos, seguindo a 

metodologia da distribuição por espalhamento encadeado, levamos em consideração que 

nos experimentos que realizamos utilizamos no máximo 32 nós, o que nos levou a optar 

por um único grupo de nós contendo todos os nós do agrupamento de banco de dados. 

V.3. Consultas TPC-H 

[Intervalo da Cópia Primária]; 
:Intervalo da Cópia Réplicasl; 

O esquema da base de dados do TPC-H é formado por oito tabelas: Region, 

Nation, Supplier, Part, Customer e PartSupp (dimensões), Orders e Lineitems (fatos). 

Region e Nation são bem pequenas, possuindo cinco e vinte e cinco tuplas, 

respectivamente. Os tamanhos dessas tabelas não variam, independente do fator de 

escala escolhido para a geração da base de dados. Já as outras tabelas variam de acordo 

com o fator de escala escolhido. Seja ele SF, a cardinalidade das outras tabelas são: 

ISupplierl = SF * 10.000; ICustomer I = SF * 150.000; [Part [ = SF * 200.000; IPartSupp I 
= SF * 800.000; IOrders I = SF * 1.500.000 e ILineitem I = SF * 6.000.000. Lineitem é a 

maior tabela em número de tuplas. Orders é a segunda maior, possuindo 25% da 

:Rp(l): 
[Rp(2)- 
IRp(3): 
IRp(4):; 

; 
; 
; 

:RB(4): 
:RB(l): 

:RB(3):; 

; 
; 
; 

&3(3): 
]RB(4)- 
IRB(l)I 
:RB(2)' 



cardinalidade de Lineitem. A figura 2 mostra um esquema de dados com as tabelas do 

TPC-H, seus atributos e relacionamentos. 

Nós usamos as seguintes consultas do TPC-H: Q1, 44, Q5, 46, 412, 414, 418 

e 421, que possuem diferentes complexidades. Elas estão listadas a seguir. 

Consulta 01: 

select 1-returnflag, 1-linestatus, 
sum(1-quantity) as sum-qty, surn(1-extendedprice) as sum-basejrice, 
sum(1-extendedprice * (1 - 1-discount)) as surn-discjrice, 
sum(1-extendedprice * (1 - 1-discount) * (1 + 1-tax)) as sum-charge, 
avg(1-quantity) as avg-qty, 
avg (1-extendedprice) as avgjrice, 
avg (1-discount) as avg-disc, 
count ( * )  as count-order 

from lineitem 
where 1-shipdate c =  date '1998-12-01' - interval '90 dayl 
group by 1-returnflag, 1-linestatus 
order by 1-returnflag, 1-linestatus; 

Consulta 04: 

select o-orderpriority, count(*) as order-count 
from orders 
where o-orderdate >= date '1993-07-01' 
and o-orderdate c date '1993-07-01' + interval '3 month' 
and exists ( select * from lineitem 

where 1-orderkey = o-orderkey 
and 1-commitdate < 1-receiptdate) 

group by o-orderpriority 
order by o-orderpriority; 

Consulta 05:  

select n-name sum(1-extendedprice * (1 - 1-discount)) as revenue 
from customer, orders, lineitem, supplier, nation, region 
where c-custkey = o-custkey 
and 1-orderkey = o-orderkey 
and 1-suppkey = s-suppkey 
and c-nationkey = snationkey 
and s-nationkey = n-nationkey 
and n-regionkey = r-regionkey 
and rname = 'ASIA' and o-orderdate >= date '1994-01-01' 
and o-orderdate < date 11994-01-01r + interval '1 yearl 

group by nname 
order by n-name; 

Consulta 06:  

select sum(1-extendedprice * 1-discount) as revenue 
from lineitem 
where 1-shipdate >= date '1994-01-01' 
and 1 shipdate c date '1994-01-01' + interval '1 yearl 
and 1Idiscount between .O6 - 0.01 and .O6 + 0.01 
and 1-quantity c 24; 



Consulta 012: 

select 1-shipmode, 
sum(case when o-orderpriority = '1-URGENTr or 

o-orderpriozity = '2-HIGH1 
then 1 
else O 

end) as high-line-count, 
sum(case when o-orderpriority c >  '1-URGENT1 and 

o-orderpriority < s  '2-HIGH' 
then 1 
else O 

end) as low-line-count 
from orders, lineitem 
where o-orderkey = 1-orderkey 
and 1-shipmode in ('MAIL1, 'SHLP') 
and 1-commitdate < 1-receiptdate 
and 1-shipdate 1-commitdate 
and 1-receiptdate >= date '1994-01-01' 
and 1-receiptdate < date '1994-01-01' + interval '1 yearl 

group by 1-shipmode 
order by 1-shipmode; 

Consulta 014: 

select 100.00 * sum(case when p-type like 'PROMO%' 
then 1-extendedprice * (1 - 1-discount) 
else O 

end) / sum(1-extendedprice * (1 - 1 - discount))as promo-revenue 
from lineitem, part 
where l_partkey = pjartkey 
and 1-shipdate >= date '1995-09-01' 
and 1-shipdate c date 11995-09-011 + interval '1 monthT; 

Consulta 0 1 8 : 

select cname, c-custkey, o-orderkey, o-orderdate, o-totalprice, 
sum ( 1-quant i ty) 

from customer, orders, lineitem 
where o-orderkey in ( select 1-orderkey from lineitem 

group by lorderkey 
having sum(1-quantity) > 300 ) 

and c-custkey = o-custkey 
and o-orderkey = 1-orderkey 

group by c-name, c-custkey, o-orderkey, o-orderdate, o-totalprice 
order by o-totalprice desc, o-orderdate 
14-44- 
L J . , , h L L  IQG; 

Consulta 021 : 

select sname, count(*) as numwait 
from supplier, lineitem 11, orders, nation 
where s-suppkey = 11-1-suppkey 
and o-orderkey = 11.1-orderkey 
and o-orderstatus = lF1 
and 11.1-receiptdate > 11.1-commitdate 
and exists ( select * from lineitem 12 

where 12.1-orderkey = 11.1-orderkey 
and 12.1-suppkey <> 11.1 suppkey ) 

and not exists ( select * from lineitem 13 
where 13.1-orderkey = 11.1-orderkey 



and 13.1-suppkey <> 11.1-suppkey 
and 13.1-receiptdate > 13.1-commitdate ) 

and s-nationkey = n-nationkey 
and n-name = 'SAUDI ARABIA' 

group by s-name 
order by unwait desc, sname 
limit 100; 

Q1 acessa apenas Lineitem e realiza muitas operações de agregação. O 

predicado especificado em sua cláusula where não é muito seletivo, recuperando 98% 

das tuplas. Q4 possui urna agregação sobre a tabela fato Orders e um predicado 

incluindo uma sub-consulta sobre a tabela Lineitem, porém, apenas tuplas relacionadas 

às tuplas de Orders acessadas na consulta externa são utilizadas, como em uma junção. 

Q5 faz a junção de quatro dimensões (Region, Nation, Supplier e Customer) e das duas 

tabelas de fatos. Ela realiza apenas uma operação de agregação. Assim como Q1, 4 6  

acessa apenas a tabela Lineitem. Porém, essa consulta possui apenas uma operação de 

agregação e o predicado de sua cláusula where é mais seletivo, recuperando apenas 

1,9% das tuplas. 412 acessa as duas tabelas de fatos e faz a junção entre elas. 414 faz a 

junção entre uma tabela de fatos (Lineitem) e uma de dimensão (Part). 418 faz uma 

junção entre as duas tabelas fatos e a tabela dimensão Customer. Além disso, possui 

uma sub-consulta sobre a tabela fato Lineitem que executa uma agregação e não possui 

predicados, o que a faz acessar todas as tuplas de Linetem. E, por último, 421 executa 

junções entre as duas tabelas fatos e duas dimensões (Supplier e Nation) e possui duas 

sub-consultas sobre a tabela Lineitem. Tanto Q18 como 421 limitam o tamanho de seu 

resultado em cem tuplas. Porém, como o Coletor Global e Coletor Local de Resultados 

do SmaQSS não possuem essa funcionalidade implementada, não utilizamos essa 

cláusula em nossos experimentos. 

Quase todas as consultas OLAP envolvem uma tabela de fatos. No caso das 

consultas selecionadas para os experimentos dessa dissertação, todas elas referenciam 

pelo Iileíiüs -mia tabela de fatos. Como todas as tabeias de fatos estão fisicamente 

fiagmentadas, as consultas são beneficiadas pela estratégia de fragmentação AHP. 

Dessa forma, a execução de consultas no SmaQSS evita o acesso a muitas tuplas e 

diminui o tempo de processamento (CPU). 

Para todas as consultas, os fragmentos físicos de Orders e Lineitem são 

acessados localmente, melhorando as operações de ES. Q1 e Q6 são diretamente 

beneficiadas pela fragmentação AHP, pois quando Q1 e Q6 chegam em cada nó, o 

SGBD local acessa apenas o fragmento físico local de Lineitem. As junções das tabelas 



de fato com as tabelas de dimensão da consulta Q5 são melhoradas devido à 

seletividade dos fragmentos. A consulta 414 acessa fragmentos fisicos de Lineitem 

realizando uma junção com a tabela Part. 

A estratégia de fragmentação virtual utilizada é similar à encontrada no trabalho 

de AKAL et al. (2002). Para as consultas Q5, 412, 418, a fragmentação horizontal da 

tabela Orders é baseada em sua chave primária oorderkey, e a da tabela Lineitem, na 

chave estrangeira 1-orderkey. Nas consultas Q1 e 4 6  a fragmentação é baseada em 

1-orderkey, pois ele é o primeiro atributo da chave primária da tabela Lineitem e possui 

poucas tuplas associadas a cada um de seus valores. Como as consultas 44 ,418 e 421 

possuem sub-consultas, os predicados foram acrescentados também nas sub-consultas, 

pois essa medida não afeta o resultado e traz ganho de desempenho. Para 414, a mesma 

estratégia de Q1 e 4 6  foi utilizada, não fragmentando virtualmente a tabela Part. 

Predicados com o objetivo de ordenação de tuplas e limitação de cardinalidade 

de resultado não foram utilizados nos experimentos, pois essas funcionalidades não 

foram implementadas em nosso processador de consultas. Sendo assim, removemo-los 

das consultas originais. Nessa versão, foi preciso também desmembrar operações de 

agregação, como, por exemplo, a função para cálculo de médias avgo da SQL. Ela foi 

reescrita como um somatório sumo e uma operação de contagem de valores counto. O 

resultado final da função avg() é calculado pelo SmaQSS a partir dos resultados 

parciais. Portanto, reescrevemos as consultas retiradas do TPC-H substituindo as 

funções não suportadas pelo nosso processador de consultas por outras que levam ao 

mesmo resultado, retiramos os predicados de ordenação e limitação de cardinalidade e 

acrescentamos as cláusulas da fragmentação virtual para a utilização da AVP. A seguir 

mostramos a Q1 após as modificações feitas, estando estas em negrito. Os parâmetros 

:Ii e :If correspondem ao início e ao término dos intervalos que definem os fragmentos 

virtuais. 

Consulta 0 1  : 

select 1-returnflag, 1-linestatus, 
sum (1-quantity) as sum-qty, sum (1-extendedprice) as sum-basesrice, 
sum(1-extendedprice * (1 - 1-discount)) as sum-discjrice, 
sum(1-extendedprice * (1 - 1-discount) * (1 + 1-tax) ) as sum-charge, 
sum(1-quantity) as avg-qty 1, count(1-quantity) as avg - qty - 2, 
sum (1-extendedprice) as avhrice-1, count (1-extendedprice) as 

avg-price-2, 
sum(1-discount) as avg-disc - 1, count (1-discount) as avg-disc-2, 
count ( * ) as count-order 

from lineitem 
where 1-shipdate <= date '1998-12-01' - interval ' 9 0  dayl 

and 1-orderkey >r :Ii and 1-orderkey c :If 



group by 1-returnflag, 1-linestatus; 

A fim de avaliar a eficiência da técnica de balanceamento de carga, 

precisávamos de uma base de dados que fosse desbalanceada, ou então de uma forma de 

simular esse desbalanceamento. Já que a base de dados do TPC-H é uma base de dados 

extremamente balanceada em relação à distribuição dos valores dos atributos, tivemos 

que optar por simular um desbalanceamento de carga na base de dados do TPC-H, pois 

gerar uma nova base de dados, que não fosse a do TPC-H e fosse desbalanceada, 

requereria muito mais espaço em disco do que tínhamos disponível para a execução de 

nossos experimentos. Então, simulamos a distorção de dados através da distribuição de 

valores zipf (KNUTH, 1973) para os atributos de fragmentação. 

Para definir a distribuição de valores zipJ o intervalo de valores é dividido em n 

intervalos distintos e não-sobrepostos. pi é a probabilidade de um determinado valor 

pertencer ao i-ésimo sub-intervalo. 

pi = c/i('-'), 1 <= i <= n, (1) 

onde c = 1/H, e H, é o n-ésimo número harmônico de ordem 1, ou seja, H, = 1 + 
112 + 113 + ... + lln. 6 = 1 corresponde à distribuição uniforme e 6' = O corresponde à 

distribuição zipf pura, a qual é extremamente distorcida. 

Os intervalos de valores dos atributos de fragmentação utilizados em nossos 

experimentos (oorderkey e 1-orderkey, referentes às tabelas Orders e Lineitem 

respectivamente) variam de 1 a 30000000. Dividimos esse intervalo em 512 sub- 

intervalos e calculamos o tamanho de cada um fazendo n = 512 e 6 = O em (1). Em 

outras palavras, o tamanho do primeiro intervalo é p1*30000000, o do segundo é 

p2*30000000, e assim por diante até o último intervalo, que é p5~2*30000000. Com 

6' = 0, temospi = cli. Como i varia de 1 a 512, temos p~ = cll, p 2  = c12, ...,p512 = ~1512. 

A utilização dessa abordagem faz com que os maiores intervalos sejam os primeiros. 

Para que a dj_strihiiçãn fique mais realkt~, redistribcinlns &&it̂ num,ente es tzmz~hes 

ao longo dos intervalos e, como utilizamos em nossos experimentos 32 nós de um 

agrupamento de PCs, agrupamos sub-intervalos consecutivos somando seus tamanhos 

até obtermos 32 intervalos. Dessa forma, o maior intervalo recebeu tamanho igual a 

5.355.957 e o menor 143 .992. Os tamanhos de intervalos resultantes foram utilizados na 

definição de tamanho dos fragmentos físicos armazenados em cada nó. Nos 

experimentos com menos de 32 nós, o mesmo procedimento de agrupamento de 

subintei-valos foi adotado. 



A utilização de B = O nos proporcionou a distorção mais intensa de distribuição 

zipJ: Para testar o comportamento de nosso algoritmo em variadas situações, já que 

estamos testando-o em situações extremas de uniformidade e de grande distorção, 

decidimos gerar uma distorção moderada. Para isso, repetimos o procedimento acima 

utilizando 0 = 0,5, e obtivemos novos tamanhos de intervalos, dos quais o menor possui 

tamanho 547.915 e o maior 3.760.878. 

A distribuição zipf correspondente aos 32 intervalos obtidos com n = 512 e com 

as variações de 0 = 0,5 e B = 1 são mostradas na figura 25. 

6000000 - 
I I I I I 1 

Distorção Acentr~ada de Dados 
Distoqâo Modei-ada de Dados +X?- 

Figura 25 - Distribuição zipf para 8 = 0,5 e 0 = 1 

V.4. Experimentos de Aceleração 

Foram feitos quatro tipos de experimentos: primeiramente anaíisamos a 

aceleração obtida com o SmaQSS quando processamos cada consulta individual e 

isoladamente. Neste caso não utilizamos nenhuma política de ajuda e utilizamos apenas 

a fragmentação física de dados. Em seguida, comparamos a aceleração do SmaQSS com 

a do SmaQ, considerando que no SmaQSS o banco de dados encontra-se fisicamente 

fragmentado e no SmaQ a fragmentação é virtual (replicação total). Em seguida, 

fazemos testes utilizando as políticas de ajuda descritas nessa dissertação, comparando- 

as umas com as outras e com os resultados obtidos sem a utilização de nenhuma política 



de ajuda. Para este último experimento, utilizamos a replicação parcial de dados e 

simulamos um cenário com grande distorção de dados e um outro com uma distorção 

moderada dos dados. Por último, realizamos experimentos que mostram o 

custo/benefício referente à utilização de variados números de réplicas. 

Nessa série de experimentos, os resultados mostram o tempo de execução das 

consultas e a vazão para um número crescente de nós (de 1 a 32). Em alguns casos, as 

métricas são normalizadas através da divisão do seu valor pelo valor obtido durante o 

mesmo tipo de experimento com apenas um nó. Para que melhor possamos visualizar e 

analisar os gráficos, os valores são apresentados em escala logarítmica, o que nos dá 

uma noção mais clara de linearidade (LAWRENCE, 1994). 

No primeiro experimento que fizemos, para obter a aceleração das consultas, 

utilizamos apenas as consultas Q1, Q5, 46, 412 e Q14, para tomar o gráfico mais 

legível. A tabela 2 mostra o tempo médio de execução em milisegundos para cada 

consulta obtido utilizando AHP de 1 a 32 nós. Cada consulta foi executada três vezes e 

o tempo final que mostramos é a média entre os tempos das três execuções. Quando 

utilizamos apenas um nó, o tempo médio de execução é de 7,7 minutos. Se o analista de 

suporte à decisão precisar executar estas cinco consultas sequencialmente para tomar 

uma decisão, serão necessários 38,6 minutos. Com 32 nós, este tempo seria reduzido 

para 50,2 segundos. 

Tabela 2 -Tempo de Execução com AHP 

A figura 26 mostra o tempo de execução normalizado das consultas usando AHP 

de 1 a 32 nós. 



1 2 4 8 16 32 

# uós 

Figura 26 - Tempo de execução normalizado usando AHP 

Para podermos fazer uma análise coerente de nossa técnica, nós consideramos os 

tempos decorridos utilizando-se SmaQSS mesmo para um nó apenas. Os tempos são 

obtidos pela divisão do tempo gasto por cada consulta em cada configuração pelo maior 

tempo gasto obtido no processamento da mesma. Para esses experimentos, utilizando as 

consultas Q1, Q5, 46, Q12 e Q14, o tempo gasto sempre decresce quando mais nós são 

empregados. 

Primeiramente vamos tentar entender o comportamento geral das consultas 

envolvidas. Q1 é uma das consultas de mais alto custo, pois ela faz muitas operações de 

agregação, somatório e agrupamento com apenas uma tabela de fatos que sofre 

praticamente uma varredura completa de seus dados. A grande quantidade de cálculos 

faz com que essa consulta seja limitada pelo poder de processamento da CPU. Q5 

executa cinco junções e, apesar de possuir muitas tabelas não fragmentadas envolvidas 

nas junções, ela se beneficia da fragmentação virtual e física da tabela de fatos. 4 6  é 

baseada na tabela de fatos Lineitem e é muito seletiva, sendo uma das consultas mais 

rápidas (mesmo com apenas 1 nó). 412 executa uma junção muito custosa entre duas 

tabelas de fatos. De qualquer forma, 412 se beneficia do índice agrupado, dessa forma 

não sendo muito custosa, mesmo quando utilizamos apenas um nó. 414 tem uma junção 

muito custosa entre as tabelas Lineitem e Part. A tabela Part é uma das maiores tabelas 



dimensão no TPC-H. Nós podemos observar na tabela 2 que ela é também uma das 

consultas mais custosas. 

Para 2 nós, observamos que a aceleração obtida para todas as consultas 

aproxima-se da linearidade. O melhor caso é visto em Q1, com seu tempo de execução 

sendo de apenas 0,60% acima do esperado para uma aceleração linear. Isto acontece 

porque Q1 se beneficia muito da adição de nós, uma vez que é limitada pela utilização 

da CPU. Constatamos quase o mesmo fato para 4 nós, obtendo neste caso uma 

aceleração superlinear para Q1, explicada da mesma forma. 

Para 8 nós, a aceleração superlinear é obtida para todas as consultas, exceto para 

414, que se mostra quase linear. Isto acontece porque, exceto para 414, a memória 

utilizada é capaz de armazenar todo o conjunto dos dados, reduzindo assim o número de 

acessos ao disco. 414 acessa uma tabela de dimensão relativamente grande (Part), 

explicando assim a aceleração (quase linear) obtida. 

Para 16 nós, o somatório dos tamanhos das memórias principais supera o 

tamanho do banco de dados. De fato, nossos experimentos mostram um decréscimo 

agudo no número de acessos a disco nestes casos. Por esta razão, uma aceleração 

superlinear é obtida para todas as consultas com 16 e 32 nós. Os melhores resultados 

foram alcançados para Q14, que obteve as maiores acelerações. Com 16 nós, o tempo 

gasto é de apenas 1,59% do tempo gasto utilizando-se apenas um nó. Com 32 nós, este é 

menor que 0,8% (0,7994%). Esta melhoria pode ser explicada por duas razões. 

Primeiro, os dados da tabela de fatos e da grande tabela de dimensão acessada por 414 

é armazenável na memória principal. Segundo, o processamento local da consulta pode 

utilizar o laço aninhado indexado (indexed nested-loop, que o PostgreSQL oferece) ou 

outro algoritmo eficiente de junção enquanto processa as sub-consultas, evitando o 

acesso a páginas de disco que contêm tuplas que não são interessantes à consulta 

corrente. Isto mostra que o SmaQSS é totalmente efetivo em fazer com que cada sub- 

consulta produzida por AVP acesse apenas páginas de disco que possuam tuplas 

relacionadas aos seus fragmentos virtuais, evitando desta maneira varreduras completas 

em tabelas. Para todas as outras consultas, os tempos obtidos com 32 nós são menos de 

3% do valor obtido para um nó. 



V.5. Replicação Total versus AHP 

Os resultados obtidos em LIMA et al. (2004b) e LIMA (2004) mostram que a 

combinação da AVP com a replicação total é ótima alternativa para o processamento de 

consultas OLAP em agrupamentos de banco de dados. Aceleraqões superlineares são 

obtidas para diferentes tipos de consultas e diferentes configurações do agrupamento de 

banco de dados. Entretanto, existem os problemas da replicaqão total. Nesta seqão, 

comparamos o uso da AVP com replicação total (AVP + FR) e AHP sendo utilizados no 

processamento das mesmas consultas sobre o mesmo conjunto de dados. Os resultados 

na figura 27 mostram o tempo médio de resposta obtido com AVP+FR comparado ao 

obtido com KHP. 

Figura 27 - AVP+FR vs. AHP 

Foram utilizadas para esse experimento as consultas Q1, Q5, 46, Q12 e Q14. 

Nós podemos ver na figura 27 que o tempo obtido nas execuções das consultas com 

AVP+FR e AHP são muito próximos. Resultados maiores que 1 representam um 

desempenho melhor para AVP+FR. O gráfico mostra que os resultados são próximos a 

1 em todos os casos, significando que ambas as alternativas são equivalentes em termos 

de desempenho. Sendo assim, ao combinar AVP com um projeto híbrido temos uma 

abordagem interessante, à medida que obtemos resultados semelhantes aos obtidos com 



AVP e replicação total exigindo em contrapartida menos espaço de armazenamento para 

o mesmo conjunto de dados. 

A figura 28 mostra o tamanho do banco de dados obtido com AHP de acordo 

com a quantidade de nós utilizados para que possamos analisar a AHP em termos de 

espaço de disco exigido. 

1 2 4 8 I 6  3 2 

# nós 

Figura 28 - Tamanho do banco de dados utilizando AHP 

Como podemos notar, a configuração com apenas um nó armazena 100% do 

banco. Adicionando-se apenas um nó, este tamanho diminui para 58.73% do tamanho 

total do banco de dados requerido quando temos um nó. Com 4 nós, o tamanho exigido 

é de 37.93%, com 8 nós 27.63%, com 16 nós 21.62% e com 32 nós temos apenas 19% 
w UG espüqcro em disco necessikio q~âiido temm ~ i i l  iiS p r â  â â!oeâqâa do bâiieo de &dos 

completo. 

O espaço em disco necessário decresce significativamente até um patamar, e este 

ponto é pelo menos o tamanho total das tabelas de dimensão. As dimensões são 

completamente replicadas entre os nós, de modo que o espaço ocupado por estas não 

pode ser reduzido. Apesar do espaço em disco não diminuir linearmente com a adição 

de nós, ocorre um melhor aproveitamento do espaço enquanto a aceleração é mantida. 



V.6. Utilização de Políticas de Ajuda 

Nesta seção, analisamos o comportamento do SmaQSS ao utilizar políticas de 

ajuda. O objetivo é apresentar os benefícios da utilização de políticas de ajuda ao 

realizar balanceamento de carga no processamento de consultas. As políticas avaliadas 

foram quatro: LIFO, FIFO, MWLF e LWLF. Os experimentos foram realizados em dois 

cenários diferentes: no primeiro, executamos as consultas sequencialmente, pois em 

geral, análises de dados são iterativas e não realizadas através de uma só consulta, e no 

segundo, simulamos concorrência entre usuários. As consultas são submetidas pelo 

usuário, seu resultado analisado, as consultas são refinadas e submetidas novamente 

sucessivamente até a obteação das respostas procuradas. Uma característica dos 

ambientes OLAP é o número pequeno de usuários concorrentes. 

Para simularmos esse comportamento, utilizamos processos concorrentes em 

uma máquina cliente. Cada processo submete sequencialrnente um lote de consultas ao 

agrupamento de banco de dados, fazendo com que lotes de processos diferentes sejam 

submetidos em paralelo. Utilizamos lotes com as mesmas consultas ordenadas de 

maneiras diferentes. Considerando que trabalhamos com oito consultas, as permutamos 

e obtivemos oito diferentes tipos de lotes, como pode ser visto na tabela 3. 

Tabela 3 - Lotes de Consultas 

Se usamos n lotes em um determinado experimento, sendo n<8, os lotes 

escolhidos foram os n primeiros da tabela 3. Por outro lado, se n>8, tomamos os oito 

lotes (n div 8) vezes, mais os (n mod 8) primeiros. Como exemplo, se precisamos 

simular 12 usuários diferentes, tomamos os lotes na seguinte ordem: LO, LI, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7, LO, LI, L2, L3. 

Como pode ser visto nos gráficos das figuras 29 e 30, a utilização de políticas de 

ajuda, independente da política utilizada, apresenta resultados melhores do que quando 

Lote Consultas 



não há a utilização de nenhuma política. A tabela 4 mostra o tempo de execução em 

rnilisegundos para cada lote de consultas obtido utilizando as 4 políticas de ajuda (FIFO, 

LIFO, MWLF, LWLF) e sem a utilização de nenhuma política, como era feito no 

SmaQ, (Sem Política), num cenário onde há concorrência, não há distorção de dados, 

com configurações de 1 a 32 nós. A tabela 5 mostra o tempo de execução em 

milisegundos para cada lote de consultas obtido utilizando as 4 políticas de ajuda (FIFO, 

LTFO, MWLF, LWLF) e sem a utilização de nenhuma política, num cenário onde há 

concorrência e há distorção de dados, também com configurações de 1 a 32 nós. 

Tabela 4 - Tempo de processamento em milisegundos de três lotes com concorrência, sem distorção 
de dados, com e sem política de ajuda 

O gráfico da figura 29 mostra o tempo de execugão normalizado do 

processamento de três lotes com concorrência, sem distorção de dados, com e sem 

#nós\Política 

1 
2 
4 
8 
16 
32 

Tabela 5 - Tempo de processamento em milisegundos de três lotes com concorrência, com distorção 
de dados, com e sem política de ajuda 

política de aluda. Neste caso, no qual não há distorção de dados, a utilizagão da política 

de ajuda é equivalente ou pouco melhor que o caso em que ela não é utilizada (Sem 

Política). A maior diferença entre a execução sem política de ajuda e a execução com 

uma política de ajuda é de 33% para a política LWLF sendo executadas com 2 nós. E a 

menor é de 17% para a política LWLF sendo executadas com 8 nós. A diferença não é 

grande nesse caso, pois o balanceamento de carga não se faz muito necessário, 

considerando que a base encontra-se sem distorção dados. 

#nós\Política 

1 
2 
4 
8 
16 
32 

FIFO 

12.130.911 
6.956.576 
2.783.001 
1.545.929 

337.186 
149.085 

FIFO 

11.942.314 
5.052.224 
2.820.426 
1.461.819 

847.192 
453.791 

MWLF 

12.130.91 1 
4.918.930 
3.350.058 
1.471.497 

358.944 
269.604 

LIFO 

12.130.911 
6.595.594 
2.772.742 
1.619.198 

321.674 
150.897 

LWLF 

12.130.91 1 
5.268.630 
2.950.058 
1.553.836 

345.68 1 
150.950 

Sem 
Política 

11.942.314 
7.328.860 
3.228.729 
2.037.948 

916.080 
664.306 

LIFO 

11.942.314 
5.759.725 
2.276.431 
1.424.358 

798.522 
447.717 

Sem 
Política 

12.130.91 1 
7.181.275 
3.097.312 
1.558.003 

408.983 
156.580 

MWLF 

11.942.314 
5.31 1.718 
2.940.680 
1.628.23 1 

809.964 
421.282 

LWLF 

11.942.314 
4.912.066 
2.903.152 
1.685.005 

850.613 
457.712 



Politicas Sem Disto~ção de Dados (Lotes de Consultas) 

1 2 4 8 16 3 2 

# nós 

Figura 29 - Tempo normalizado de processamento de três lotes com concorrência, 

sem distorção de dados, com e sem política de ajuda 

O gráfico da figura 30 mostra o tempo de execução normalizado obtido durante 

o processamento de três lotes com concorrência, com distorção de dados, com e sem 

política de ajuda. Considerando esse cenário, no qual há distorção de dados e, 

conseqüentemente, uma utilização mais intensa do balanceamento dinâmico de carga, as 

execuções que utilizam políticas de ajuda apresentam resultados melhores em todos os 

casos quando comparados às execuções sem utilização de política de ajuda. 

Como podemos ver, a execução com utilização de política se mostra melhor em 

todos os casos, chegando a uma diferença de 2,4 segundos entre LWLF e sem política 

para 2 nós. Além disso, para os casos de execução sem distorção de dados, OS resultados 

são lineares até 8 nós, tomando-se superlineares com 16 e 32 nós, e, para os casos de 

execução com distorção de dados, a utilização de política de ajuda apresenta resultados 

lineares em todas as situações. 



Figura 30 - Tempo normalizado de processamento de três lotes sem concorrência, 

com distorção de dados, com e sem política de ajuda 

Um fator importante a se considerar e que leva à redução no tempo de 

processamento das consultas quando utilizamos políticas de ajuda é o número de 

mensagens trocadas pelos nós durante o processo de balanceamento dinâmico de carga. 

Há uma redução considerável do número de mensagens que trafegam pela rede devido a 

alterações na forma de propagação e aceitação de mensagens de ajuda feitas no 

algoritmo de balanceamento dinâmico de carga, em relagão ao que ocorre no SmaQ. A 

primeira alteração diz respeito aos nós que recebem a oferta de ajuda originada de um 

determinado nó. No SmaQ (LIMA et nl., 2004b), a mensagem originada de qualquer nó 

era propagada por todos os nós do agrupamento: pois o algoritmo era baseado na 

replicação total de dados, o que garantia que qualquer nó poderia ajudar qua.1quer outro 

que estivesse precisando de ajuda. No SmaQSS, primeiramente o nó ofertante apenas 

propaga a mensagem de oferta de ajuda aos nós que fazem parte da sua vizinhança. No 

caso de replicação total, a vizinhança se define por todos os nós do agrupamento (exceto 

ele mesmo). Porém, como as mensagens de aceite são armazenadas numa fila no nó 

ofertante, quando ele termina de executar um intervalo originado de uma mensagem de 

aceite de ajuda, ao invés dele propagar novamente n-1 mensagens de ajuda pelo 

agrupamento (sendo n o número de nós do agrupamento), ele retira a próxima 



mensagem de aceite da fila. Se ainda existirem intervalos não processados no nó que 

originou a mensagem, ele solicita um intervalo e inicia o seu processamento. Caso 

contrário, ele retira mais uma mensagem de aceite da fila. Apenas quando a fila se toma 

vazia é que novas mensagens de oferta de ajuda são propagadas pelo agrupamento. A 

figura 31 mostra o comportamento da consulta Q4 com e sem utilizaqão de políticas de 

ajuda, em um cenário com distorção de dados e com configurações de 1 a 32 nós. Os 

tempos estão normalizados. A figura 32 mostra como é grande a redução tanto do 

número de mensagens de oferta de ajuda, como do número de mensagens de aceite de 

ajuda que trafegam pelo agrupamento durante o processamento da consulta 44  no 

cenário da figura 3 1. Os tempos de execução em milisegundos para cada política de 

ajuda são exibidos na tabela 6. O número médio de mensagens trocadas pelos nós do 

agrupamento durante o processamento da consulta 44 está na tabela 7, de acordo com o 

número de nós da configuração, variando este de 1 a 32. 

Tabela 6 - Tempo de processamento em milisegundos da consulta 4 4  em um cenário com distorção 



Figura 31 - Tempo normalizado de processamento da consulta Q4 em um cenário 

com distorção de dados, com e sem política de ajuda 

Tabela 7 -Número médio de mensagens trocadas durante o processamento da consulta 0 4  em um 

Podemos observar na figura 32 que o número de mensagens de oferta de ajuda 

enviadas quando não há a utilização de nenhuma política de ajiuda é mais que o r i ~ h r ~  

que o número de mensagens de oferta de ajuda enviadas em todos outros casos (para 32 

nós). A consulta Q4 foi escolhida apenas por questão de exemplificação, mas o fato 

ocorre em todos os casos, como podemos ver na figura 33, que mostra o número médio 

de mensagens trocadas durante a execução de todas as consultas em um cenário com 

distorção de dados, com e sem política de ajuda. O número médio de mensagens 

trocadas pelos nós do agrupamento durante o processamento das consultas está na tabela 

8. 



Figura 32 - Número médio de mensagens trocadas durante a execução da consulta 

Q4 em um cenário com distorção de dados, com e sem política de ajuda 

Tabela 8 -Número médio de mensagens trocadas durante o processamento das consultas em um 

Nbtnero R/rt!dio de Mensagens Trocadas 
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Figura 33 - Número médio de mensagens trocadas durante a execução de consultas 

em um cenário com distorção de dados, com e sem política de ajuda 



Foram também realizados experimentos cujas consultas foram executadas 

sequencialmente e cujos resultados estão apresentados na figura 34 e na tabela 9. É 

importante mencionar o comportamento das políticas de ajuda, uma vez que cada uma 

possui suas especificidades Tanto na execução de consultas de forma sequencial, como 

na execução concorrente, as quatro políticas apresentaram resultados bastante próximos. 

Na execução das consultas de forma sequencial, a maior diferença entre o melhor 

resultado e o pior resultado é de apenas 0,017906 segundos entre MWLF e LIFO para 

16 nós. No caso em que há concorrência, a maior diferença é de 0,847659 segundos 

entre LWLF e LIFO para 2 nós. 

Em ambos os cenários, a LIFO foi a política a apresentar os melhores resultados. 

LWLF apresentou os piores no cenário de concorrência, porém, como podemos 

verificar nas tabelas 4 e 5, seus tempos de execução estão bem próximos dos tempos de 

execução das outras políticas. O mesmo ocorre para a política MWLF no cenário de 

execução sequencial. 

Tabela 9 - Tempo total de processamento em milisegundos das consultas Ql,Q4, Q5,Q6,Q12, 
Q14,Q18 e 421  em um cenário com distorção de dados, com e sem política de ajuda 

Sem #nós\Polítiea I F'IFO I LIFO I MWLF I LWLF I Poutiea 

A MWLF é a política que apresenta o menor número de mensagens trocadas, 

pois ela tenta priorizar a ajuda aos nós que se encontram sobrecarregados. Tendo em 

vista que o nó ofertante acaba demorando a atender outros nós na tentativa de ajudar o 

ní? mais snhre~awegado~ é gerado um intervalo miuito grande no qual  o n6 ofertante não 

envia novas ofertas de ajuda. 

Um problema recorrente da política MWLF é a tentativa de ajudar nós que já 

finalizaram seu processamento. Ou seja, o nó aceita ajuda e essa mensagem de aceite 

fica na fila. Quando o nó ofertante retira essa mensagem da fila, seu processamento já 

foi finalizado. Porém, o nó ofertante gasta um tempo para verificar isso. 



PoEticas Com Skew (Somatbrio do tempo de Todas as Consdtas) 

Figura 34 - Tempo normalizado da soma do processamento das consultas Ql,Q4, 

Q5, Q6, Q12, Q14, Q18 e Q21, com distorção de dados, com e sem política de 

ajuda 

Ao utilizar a política de atender os nós na ordem em que as mensagens de aceite 

chegam (LIFO) obtivemos os melhores resultados, pois dessa maneira conseguimos 

ajudar um maior número de nós, evitando ao máximo o problema de tentar ajudar nós 

que já não precisam mais. Uma outra política que não utiliza nenhuma heurística é 

aquela que ao invés de utilizar uma pilha (LIFO) utiliza uma fila (FIFO). Na média, as 

políticas que não utilizam heurística mostraram-se melhores que as políticas que as 

utilizam. Isso se deve ao fato de que não adotam nenhum dos extremos de ajudar apenas 

os nós mais sobrecarregados ou os nós com menor carga de trabalho. Simplesmente 

enfileiram as mensagens de aceite de ajuda atendendo-as assim que possível. De tempos 

em tempos, as estsuturas de amazenamento são atualizadas, removendo-se as 

mensagens mais antigas, evitando-se assim que nós que tenham aceitado ajuda há muito 

tempo, e provavelmente já não precisem mais dela, recebem tentativas de ajuda. As 

chances de a LIFO manter na fila mais mensagens recentes, não precisando enviar 

novas ofertas de ajuda para agrupamento, são maiores, o que é uma vantagem. 



Como pudemos observar, na média o resultado alcançado com a política LIFO 

mostrou-se um pouco melhor que os demais. Por isso, ela foi escolhida para os testes a 

seguir. 

V.7. Variação do Número de Réplicas 

Adotamos também uma estratégia de variação do número de réplicas, cujo 

resultado é apresentado ao longo dessa seção. Para realizarmos os experimentos, 

fixamos o número de nós e variamos o número de réplicas utilizadas em potências de 

dois. Isso significa que a cada rodada dobramos o número de réplicas de cada intervalo 

e as alocamos em diferentes e consecutivos nós. 

Nos gráficos onde mostramos os resultados obtidos, os tempos foram 

normalizados dividindo-se cada tempo médio de execução pelo maior tempo de 

execução da consulta correspondente. 

A figura 30 apresenta os resultados obtidos para a execução das consultas Q1, 

Q4, Q5, Q6, 412, 414, Q18 e Q21, em um agrupamento com configuração de 16 nós, 

variando-se o número de réplicas utilizadas de 1 a 16. Logo em seguida, na figura 31, 

podemos observar o gráfico com as mesmas consultas, executadas em um ambiente com 

32 nós e número de réplicas variando de 1 a 32. Os dados referentes aos gráficos das 

figuras 3 0 e 3 1 encontram-se nas tabelas 10 e 11, respectivamente. 

Tabela 10 - Tempo total de processamento em milisegundos das consultas em um cenário com 16 
nós, com distorção de dados, usando a política de ajuda LIFO e com variação do número de 
réplicas 

2 
A -r 

#rép.\ 
Cônsul 

-ta 
1 

Q4 

110.946 

Q1 

245.165 
233.656 
95.326 

Q21 

177.815 

Q5 

118.330 
82.039 
16.21 9 

52.295 
nn 'nn ao. r UY 

Q6 

67.710 
92.290 
65.704 

55.426 
32.522 

Q12 

114.973 
34.383 
26.947 

Q14 

132.337 
57.015 
36.991 

Q18 

91.667 
103.885 
64.072 



Figura 35 - Tempo normalizado de processamento utilizando réplicas em um 

ambiente configurado com 16 nós, com distorção de dados 

Utilizando 16 nós, obtivemos ganhos sublineares na maioria dos casos. Muitos 

resultados ficaram bem próximos do linear, com destaque para a consulta 44, que, 

quando aumentamos a quantidade de réplicas de dois para quatro, apresenta ganho 

superlinear. A consulta Q4 estabelece busca linear sobre tabela Orders e acesso ã tabela 

Lineitem através de índice. Nessa consulta o problema de grandes fragmentos não 

ocorre, pois a tabela Orders tem apenas 25% do tamanho da tabela Lineitem, 

Considerando-se ainda um ambiente com 16 nós e 32 nós, os fi-agmentos alcançam 

tamanhos que chegam a caber em memória, agilizando ainda mais o tempo de 

processamento da consulta. Os maiores ganhos são apresentados no início, quando 

aumentamos o número de réplicas de um para dois e de dois para quatro. Depois disso, 

há uma pequena redução no ganho, apesar de continuarmos obtendo melhorias. 



Utilizando RSplicas (32 nós) 

Tabela 11 - Tempo total de processamento em milisegundos das consultas em milissegundos em um 
cenário com 32 nós, com distorção de dados, usando a política de ajuda LIFO e com variação do 
número de réplicas 

Figura 36 - Tempo normalizado de processamento utilizando réplicas em um 

ambiente configurado com 32 nós, com distorção de dados 

#rép.\ 
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-ta 
1 
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8 
16 
32 

Assim como nos experimentos com 16 nós, também obtivemos ganhos 

sublineares nos experimentos com 32 nós. Dessa vez, a consulta 4 4  apresenta ganho 

superlinear com duas e quatro réplicas. A consulta Q5 apresenta ganho superlinear com 

duas réplicas. 

Novamente os melhores resultados são apresentados quando aumentamos de um 

para dois e de dois para quatro o número de réplicas. Os resultados que apresentam 

Q1 

133.153 
85.999 
60.867 
44.381 
32.130 
25.737 

4 6  

36.365 
23.019 
14.070 
11.361 
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Q12 
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421 
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64.307 
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9.594 
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menos ganho são para a consulta 414 quando aumentamos o número de réplicas de 

quatro para oito e de oito para 16. 

Quando aumentamos o número de réplicas de um determinado intervalo, 

estamos aumentando o número de possibilidade de ajuda ao nó responsável por 

processar aquele intervalo. Porém, não podemos garantir que esse nó efetivamente 

receberá ajuda. Além disso, já estamos rodando em um ambiente com 16 e 32 nós, 

portanto os ganhos lineares já foram obtidos pela utilização de vários nós. 

Por fim, concluímos que a utilização de réplicas é uma boa alternativa em 

ambientes nos quais não haja problemas de espaço físico em disco, pois sempre 

apresenta ganho, sendo a replicação total o caso de melhor desempenho. Porém, é 

interessante que tenhaos  uma forma de calcular o ganho em termos de desempenho 

obtido ao variarmos o número de réplicas utilizadas, para que, quando não for possível, 

ou não for desejável a utilização da replicação total, possamos escolher o número de 

réplicas que possa garantir o melhor custoíbenefício. 

V.8. Variação no Grau de Distorção de Dados Simulada 

Outros fatores que influenciam muito o desempenho final das consultas são a 

forma como os dados estão distribuídos entre os nós e a forma pela qual as consultas 

acessam esses dados. Nesta seção, investigamos como se comportam as consultas em 

um ambiente com desbalanceamento médio de dados e com desbalanceamento 

acentuado de dados. Nesta série de experimentos utilizamos lotes de consultas e 

utilizamos a política LIFO, por esta ter apresentado os melhores resultados entre as 

outras. 

Na figura 35, observamos um gráfico comparativo da evolução do ganho de 

desempenho das consultas à medida que aumentamos o número de réplicas. Neste 

experimento, utilizamos 32 nós. Para uma melhor compreensão, o gráfico é exibido de 

forma normalizada. 



Figura 37 - Distorção Média de Dados vs. Distorção Acentuada de Dados 

utilizando três lotes sem concorrência em um ambiente com 32 nós 

Podemos observar que ao aumentamos o número de réplicas, o ganho obtido 

pelas consultas rodadas sobre a base com desbalanceamento acentuado foi inferior ao 

ganho obtido pelas consultas rodadas sobre a base com desbalanceamento médio. 



VI. Conclusão 

O processamento paralelo de consultas OLAP vem sendo beneficiado através de 

soluções não intsusivas e de baixo custo utilizando camadas de software como 

agrupamentos de banco de dados. Dentre as soluções mais bem sucedidas para o 

paralelismo intra-consultas está a fragmentação de dados adaptativa e virtual, AVP, 

proposta por LIMA (2004a). As principais limitações da abordagem AVP são a 

replicação total, o não tratamento de atualizações de dados e o grande número de 

mensagens trocadas pelos nós para a implementação da redistribuição dinâmica de 

carga. Nessa dissertação, apresentamos uma solução abrangente para o processamento 

de consultas OLAP em um agrupamento de banco de dados utilizando um novo 

esquema de fragmentação, o qual chamamos de AHP (Fragmentação Híbrida 

Adaptativa). AHF abandona a abordagem de replicação total empregada pela AVP 

através da utilização de fragmentação virtual associada à fi-agmentação física (HP). Por 

meio da combinação da AVP com a HP, AHP consegue superar as limitações da AVP 

enquanto mantém suas vantagens. Em particular, ela resolve o problema de espaço em 

disco, ao mesmo tempo em que mantém a flexibilidade do balanceamento de carga. O 

balanceamento de carga foi baseado na extensão da HP com a distribuição por 

espalhamento encadeado de réplicas, possibilitando a redistribuição dinâmica de carga 

durante o processamento das consultas. 

Para avaliar o desempenho do processamento de consultas OLAP com a AHP, 

implementamos um protótipo chamado SmaQS S e realizamos experimentos com 

consultas representativas do TPC-H em um agrupamento de banco de dados de 32 nós, 

com memória distribuída, e rodando o SGBD PostgreSQL. 

Os resultados dos experimentos mostraram que a utilização da técnica AVP, 

combinada com o projeto híbrido do banco de dados (HP), resultando na AHP, obtêm 

aceleração linear e, muitas vezes, superlinear em várias das situações avaliadas. Os 

resultados mostraram também que a sobrecarga causada pelo algoritmo de 

redistribuição é desprezível. Além disso, constatamos uma redução significativa no 

espaço em disco utilizado nos experimentos em que a replicação total foi substituída 

pela utilização de um número de réplicas menor com a distribuição por espalhamento 

encadeado. 



Nos testes do processamento concorrente o algoritmo apresentou aumento 

superlinear de vazão em várias situações em um cenário com distribuição de dados 

distorcida. 

A redução no número de mensagens trocadas entre os nós foi atingida através 

da implementação das políticas de ajuda FIFO, LIFO, MWLF e LWLF. A adoção 

dessas políticas levou a uma melhora de desempenho em relação à não utilização de 

políticas de ajuda. A AHP também apresentou redução do número de mensagens 

trafegando pela rede, o que colaborou bastante com os excelentes resultados do 

esquema de fragmentação proposto. Observou-se uma agilização na comunicação entre 

os nós, reduzindo inclusive o tempo que cada nó ficou ocioso, quando uma das políticas 

irnplementadas foi adotada. 

Cabe ressaltar que esses resultados correspondem exclusivamente às consultas 

de leitura apenas, o que caracteriza o cenário de aplicações OLAP. Nesses ambientes as 

atualizações são, em geral, realizadas o#-line. Assim, o problema da atualização para 

ambientes OLAP não foi abordado nessa dissertação, o que deixamos para trabalhos 

futuros. Entretanto, questões ligadas à atualização são abordadas no capítulo I11 e na 

seção 111.3, chegamos a propor uma solução para o problema. 

Solução 

FAS (PowerDB) 

Leg@Net 

C-JDBC 

D B ~  J 

SVP (PowerDB) J J 

Paralelismo 
Intr a-consulta 

MDHF 

MySQL Cluster 

Figura 38 - AHP x Trabalhos Relacionados 
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Quando comparamos a abordagem utilizada nessa dissertação com outras 

abordagens na mesma linha de processamento paralelo, concluímos que nossa solução 
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J 
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PGCluster J 

Oracíe 10g I J 

J 

Autonomia 

J 

J 
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destaca-se das outras por apresentar excelentes resultados em temo de desempenho, 

realizando o paralelismo intra-consulta, o que acelera significativamente o 

processamento de consultas pesadas, possuir baixo custo de hardware e software e por 

preservar a autonomia da aplicação e do banco de dados na migração de um ambiente 

sequencial para um paralelo. Uma comparação da nossa abordagem com alguns outros 

trabalhos relacionados pode ser vista na figura 38. 

Como outros trabalhos futuros, podemos ressaltar ainda um outro ponto que foi 

pouco explorado nessa dissertação: a questão da disponibilidade. O esquema adotado na 

dissertação, distribuição por espalhamento encadeado, aumenta a disponibilidade dos 

dados, mas utilizamos a abordagem apenas com o intuito de realizar o balanceamento de 

carga sem a necessidade de transferência de dados pela rede. Um estudo que também 

seria muito interessante seria um balanceamento de carga global. Neste trabalho, o 

balanceamento funciona isoladamente para cada consulta. Porém um esquema que 

considerasse a carga total dos nós, incluindo outras consultas que estejam em execução 

simultânea, poderia trazer resultados ainda melhores. 

Em relação ao balanceamento de carga, poderiam ser feitos testes que 

considerassem a carga externa nos nós, ou seja, ao invés de simular a necessidade de 

redistribuição dinâmica de carga através de distorções na carga dos dados, simular-se-ia 

a ocorrência de processos concorrentes nos nós nos quais estivesse sendo executando o 

processamento de consultas utilizando o SmaQSS. Outro aprimoramento que poderia 

ser feito é em relação às políticas de ajuda adotadas, principalmente para a MWLF e 

LWLF que levam em consideração a carga nos nós. Pode-se explorar mais o conceito 

"carga no nó" e, conseqüentemente, criar-se políticas mais precisas. 

Um outro estudo que também traria resultados bastante relevantes diz respeito a 

uma forma de se deteminar o número de réplicas a se utilizar, levando em consideração 

o custo/benefício, ou seja, o custo de ocupaqão de espaço em disco em re!aqik 2 ~ !  

desempenho obtido com um determinado número de réplicas. 

Por fim, pretendemos disponibilizar o software desenvolvido no SmaQSS como 

software livre e sugerimos a incorporação dos algoritmos referentes ao esquema de 

fragmentação e balanceamento de carga ao ParGRES. 
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