
,

~

.

~~~~~~~

.'
,

~

-

!"
f "cc c';;

, ,

~

FLEXIBILIDADE NOS CONTROLES

OPERACIONAIS= UM MEIO DE SE ALCANÇAR

UMA MAIOR EFICIÊNCIA EM SISTEMAS

BANCOS DE DADOS DISTRIBUIDOS

Marcos Roberto da Silva Borges

Amaur i Marques da-- Cunha

';

~

NCE 00987
":"�"',,;""
"0"" '..

~

Junhop1987

.

l

c

r
'c

I c

c

\

'c

�Ccc

,
r" c

�;'

� �.

,

(
"'c

� ,
c

~

Un i vers i dade Ff::'der,:\1 do r� i O rJe Jane i ro

N,jc1eo de Compljtaç:ão E:1etrônica

Cai�.(a Po5ta1 2�:324

2000j. -R i O rJe Janf:� i r.o 7 RJ

EIRAS]:L
o

c

,:.:�.;.,.,.;.�,i-,;:,,;,,�,",C'" ,,:��""c- �;,�,;..;c;:.-��"',.,�.�,-�.-.;.;...�-�-�*"--



~~

...

Flexibilidade nos Controles Operacionais: Um Meio de se

Alcançar uma Maior Eficiência em Sistemas de Bancos de

Dados Distribuidos.
,

~

I :' "' � Marcos Roberto da Silva Borges

e

Amauri Marques da Cunha

.

.

ABSTRACT

This report ofpresents an analysis on the use semantic

knowledge .in the project of concurrency control mechanisms. query

optimization' algorithms and recovery mechanisms of distributed

database manageroent systems
,
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RESUMO

[ apresentada uma analise do uso de informação sem&ntica na

construção dos mecanismos de concorrência, otimização de

consultas e recuperação de falhas em sistemas de bar!cos de dados

distribuidos.
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1- INTRODUCAO

performanceA de geral,sistemas de uso sistemascomo

operacionais ou sistemas de Qerenciamento de bancos de dados, e

função da eficiência das soluções adotadas controlesnos

operacionais destes sistemas. Na �rea de bancos de dados as

soluções adotadas para de controleos mecanismos de

concorrência, otimização de consultas e recuperaçao õe falhas

são exemplos destes problemas. As soluções são fornecidas pelos

próprios pacotes de gerenciamento de bancos de àados, com o

objetivo d� tornar mais simp;les desenvolvimentoo e a

implementação de uma aplicação qualquer.

Dentro desta linha, muito esforço tem sido dedicado 'a

procura de soluções eficientes estes Pt-oblemas.para As

caracterlsticas observadas na maioria das soluções apresentadas

são normalmente a completa transparêQç.ia .para o usuário e uma

perforrnance muito vari�vel em função õas particularidades de

esta razão,

conhecimento

pr�vio do perfi 1 da apl i cação a f im de se ãetel-mi nar a solução

mais adequada para cada um destes problemas

Neste artigo.e realizado um estudo sobre os limites em que

estas soluções podem ser genel-alizadas a nivel do pacote e

quando elas podem ser particularizadas a nlvel da implemen�ação.

o dosmotivo para esta anàlise reside no fato de que a maioria

pacotes funciona verdadeira "caixacomo uma sempreta",

proporcionar nenhuma flexibilidaõe USUál- i O quando daao

utilização deste pacote na implernentação do sistema. E. comum,
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portanto. soluções muitoencontrarmos ineficientes para

determinadas aplicações.

o objetivo deste artiQo e analisar este problema e

apresentar alternativas construção de depara mecanismos

controle de concorrência, otimização de consultas e recuperaÇao

de falhas proporcionem maiorque flexibilidade usuárioao

isto, chamarPretende-se com a atenção dos projetistas de

aplicações para as vantagens deste tipo de flexibilidade, que

lhe permitirà melhor adequação douma funcionamento destes

mecanismos ãs caracterlsticas do sistema a implementadoser

Isto trarA como consequência o aumento da eficiência global do

-sistema.

Nesta anAlise enfoque maior é dado õeum mecanismoao

controle d� concorrência, que tem se notabilizado pela falta de

soluções eficientes para a gama de caracteristicas observadas em

sistemas distribuidos. São tambem analisaãas, embora com menor

ênfase neste artigo, as vantagens de se .adotar esta linha de

raciocínio problemas depara otimização de consultasos e

recuperação de falhas. Ressaltamos a import�ncia desta discussão

para a Area de sistemas distribuidos, em função do efeito maiol-

que estes mecanismos têm sobre a performance.destes sistemas.

seção 2Na deste artigo são introduzidos conceitosos

b&sicos do pl-oblerna do con�role de concol-l-éncla e discutidos os

efeitos da flexibilidade destes mecanismos na perfol-rnance da

aplicação. Na seção 3 o problema de rec:uperaç�o de falhas �

analisado com menos detalhes, mas dentro deste mesmo enfoque. O

sucede o problema da otimização demesmo com consultas na
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seção 4. A seção 5 apresenta as conclusões do artigo.

2- CONTROLE DE CONCORRENCIA

cornpartilharnento simult�neoo de um Banco de Dados por

usu�rios, podediferentes provocar inconsistências devido a

eventuais interferências espurias entre transações. Para evitar

este problema, garantindo a manutenção da correção ao longo de

todo Banco de Dados, os SGBD's dispõem de deo mecanismos

controle de concorrência.

;2.1- AS SOLUÇOES CLASSICAS

Estas soluções supõem que as transações só podem realizar

2(dois) tipos de operaçõ�s sobre os objetos do Banco de Dados:

leitura (READ) ou gravação (WRITE) .Duas operações READ sobre um

objeto são compativeis, isto podemsempre e,mesmo ser

executadas simultaneamente sem violar -� consistência do Banco de

Dados. Jã uma operação WRITE e incompativel com qualquer outra

,operação ,
-c

um objê'to .

e portanto deve ser executada d� modo exclusivo sobre

A partir destas hipóteses, foram obtidos os primeil.-os

resultados te61-icos que forl�am a chamada Teoria da Sel-ial i zação

axioma:(1) . Esta teoria utiliza seguin.te todaso se as

transações de um Sistema são executadas em serie (sel-i almente

nenhum paralelismo, e preservada a correção do deBancosem

Dados. Os teol-emaS bàsicos Íazem apelo seguinteseus ao

racioclnio: qualquer histbrico de execução (log) de um conjunto

de transações, sejaque cause um efeito no Banco de Dados que

�
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deequivalente uma execução serial do deao conjuntomesmo

transações, ê d-ito serializAvel e garante preservação daa

consistência. Portanto, a prova de. correção de um algoritmo de

controle de ele permiteconcorrência se reduz à prova de que

somente execuções serializ�veis.

Na construção de algoritmos de controle de concorrência,

são usadas três abordagens b&sicas (1) :

-bloqueio em duas fases ("two-phase locking")

-ordenação por estampilha de tempo ("timestamp ordering")

-m�todos otimistas

Estas abordagens diferem fundamentalmente quanto ao momento

de controle à e concorrência verificaem que o mecanismo a

existência de operações conflitantes (4) . No bloqueio em duas

fases esta verificação e feita no lançamento da tl-ansação, o que

significa dizer ela 56 começarã executar após haverque a

bloqueado todos os objetos que serão (�ventualrnente) necess�rios

durante a sua execução. Por causa deste tipo de compol-tamento

esta abordagem e tambem chamada algumas vezes de pessimista. Na
-"'.

"

abordágem otimista, a verificação da existência de conflitos e

efetuada final da execução de tl-ansação .apenas ao uma

na abordagem ordenação por estampilha de tempo,

entre

Finalmente a

momentoocorrência de conflitos e testada em algum

inIcio e o fim da execução de uma transação.

o

As 3 (três) abordagens fundamentais podem combinadasser

entre si para dar origem a uma grande quantidade de algoritmos

(I) . A quando sãovariedade de algoritmos cl-esce ainda mais,

consideradas tarnb�rn todas as possibiliãaães de cornbinaçào destas
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3 (três) abordagens com dlversas variações tais como: escolha de

algoritmo centralizado
r

ou distribuidor utilização ou não de

versões múltiplas dos objetos, escolha da tecnica de tratamento

dos objetos replicados, etc. BERNSTEIN GOODMAN (1) ,e em

chegaram desta de milheiro demaneira a recensear mais um

algoritmos, dentre encontramos maioria dasos quais �

proposições publicadas sobre o assunto

2.2- AS LIMITACOES DA TEORIA CLASSICA

bãsico da Teoria da estabeleceo axioma Serialização,

a condição suficiente para que uma determinada execuçàoapenas

(definida por um histõrico de execução) s.eja corl-eta : elaque

seja serializãvel. entanto, esta condiç50 não pode"No ser

considerada de forma alguma como sendo necessária. Com efeito,

pode-m existir históricos de execução não-serializãveis, que

ainda degarantam a manutenção da consistência do Bancoassim

(12) .Dados Simplesmente algoritrnos

reconhecel-

calcados Teoriaos na

ClAssica não são de e/ou taiscapazes gel-al-

históricos de execuçã,o não-serializàveis

";"',
"""o"

Este fato j� era conhecido desde a epoca do estabelecimento

Existem mesmo proposições que datam desta �poca,desta Teoria.

que escapam da obriQatoriedade da serialização clàssica, como é;

dos graus variãveis de consistência propostos para oo caso

reconhecerSYSTEM R (10) . e/ouNa verdade o problema de gerar

os históricos de execução que garantam a consistência dotodos

de Dados (inclusive os não-serializáveis) , e um problemaBanco

isto ê, não podemos construir nenhumintratãvel matematicamente.,

algoritrno polinornial para resolvê-lo (12) . sendo,Assim os
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alQoritmos clAssicos são aceitAveis na medida em que eles trocam

a capacidade de gerar uma quantidaõe maior de soluções, pela. sua

vale dizer, pelaexeqQibilidade termos computacionais,em

possibilidade de serem executados em tempos polinomiais.

2.3- O POR QUE DAS LIMITACOES DASSOLUCOES CLASS�CAS

A causa da existência de limitações nas soluções clãssicas,

datem sua origem no mesmo fato que permitiu o desenvolvimento

Teoria da Serialização, isto e, a hipótese fundamental de que as

transações só têm o direito de utilizar dois tipos de operações

objetos do Banco de Dados; READ ou WRITE (ver seçãosobre os

os algoritmos de controle de2.1). consequência disso,Em

concorrência passaram a ser concebidos, a partir da suposição de

quantidade limitada deeles só teriam acesso a umaque

cada transação eles subl"!\etida .informações sobre Essasa

compõem unicamente da l-elação de objetosinformações aosse

daráquais transação poderã ter acesso--, é do modo como sea

(operação READ) ou em modoeste acesso, se em modo compartilhado

exclusivo (operação WRITE)
., ".,

(12) contribuiuartigo de PAPADIMITRIOUo KUNG e

assunto. Neste artigo,decisivamente estepara clarear os

informaÇõesdefinem como sendo do nivel sintAtico,autores as

seja,pelos algoritmos clãssicos.levadas conta ou asem

informàções apenas sobre quais são os objetos acessados por uma

este Logo,transação acesso. ase o modo como se pl-ocessa

decitadas na seção algoritmosabordagens 2.1 e toda a gama

utilizaminventariaàos (1) ,baseados nelas apenase em

informações sintAticas sobre as transações -vale dizer sobre as
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Dadosaplicações -para controlar o paralelismo em um Banco de

artiQo (12) provou que O algoritmo puro de bloqueio duaso em

ótimo em relação ao nivel de informação disponlvel,efases,

sobreos casos onde ele só tem conhecimento sintático aspara

transações. Em outras palavras, quando um algoritmo qualquer ãe

controle de concorrência só tem informações sintãticas sobre a

aplicação, ele não pode fazel- melhor do que o algoritmo puro de

bloqueio em duas fases, pois este e o õtimo neste caso.

exposto acima, resulta que o algoritmo de bloqueioDo em

duas fases jã faz o melhor possl�el considerando-se o n1vel de

:informação (sint�tica de que ele sobreapenas) dispõe as

apl i cações .Desta mane i ra , podemos fina lmente entendel- o pOl- quê

.da possibilidade de existirem históricos de execução que, embora

corr.etos ,
.-

nao podem reconhecidos nem Qel-ados esteser pOl-

tanto basta exemplo, tenhamosalgo.ritmo . Para por que um

histórico de execução correto roas não-sel-ializãvel.

Não evidências nem resultados teóricosexistem nem ou

possam estender o raciociniq de otimalidade doprãticos

.; \

alQorit'mo

que

de bl oquei o em duas f ases pal-a al gor i tmos puramente

calcados nas duas outras abol-dagens funõamentais (estampilha de

metodo otimista) . Isto porque o momentotempo e em que 05

conflitos das trêsurna

abordagens, id�iadesta

Contudo, raciocinio de algoritmo usao que o que apenas

sint�ticas sobre a aplicação tem sua capacidade deinformações

permitir paralelismo entre transações limitada rnãximo aono

de históricos de execução sel-ializ�veis. é facilmenteconjunto
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Qeneralizável para as demais abordaQens e alQoritmos derivados.

Em as soluções clAssicas são limitadas porque,resumo, se

utilizam aplicaçõesapenas do conheclmento sintAtico sobre as

Para um algoritmo de controle deque concorrência seJa mais

permissivo que os aqui chamados de cl�ssicos, ele dever� dispor

de informações sobre as transaçõesadicionais -informações

essas que serão chamadas de sem&nticas

Em principio não existe nenhuma restrição sobre o tipo de

informação que pode ser rotulaãa como sem�ntica. Logo, qualquer

informação relevante sobre as transações e comportamentoseu

que ajudem a caracterizar o perfil de uma determinada aplicação

e que não faça parte do jã õefinido conhecimento sin�ãtico,. pode

.ser classificada como sendo sem�ntica

2.4-" AS SOLUCOES QUE UTILIZAM CONHECIMENTO SEMANTICO

o emba'samento teórico destas soluções e o trabalho de KUNG

e PAPADIMITRIOU (12) .Nele, os autores provam que quanto maior e

o conhecimento que um mecanismo de: controle de concorrência tem

sobre 9,S transações a ele submetidas, maior � o pal-alelismo que

ele pode permitir entl-e estas transações.

Por exemplo, o meCaniS1TtO não tem nenhumse

sobre aplicações- nem mesmo o sintàtic� -ele

conhecimento

não poõerl1as

permitir tarobero nenhuma forma de
.

paralelismo, isto e, as

transações deserão executadas urna de cada vez dentro do Banco

Dados, equivale dizer elas executarãoo que a que se

serialmente. A pl-oPorção que o mecanismo passa a receber mais

informações sobre aplicação, ele poderà permitira mais

�
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Podemos perceber isto claramente 10Qo no. nivel doparalelismo.

conhecimento sintãtico.

ele jã

Se o mecanismo dispõe deste n1vel de

poder� permitir por exemploconhecimento, execuçãoa

todassimultanea de as transações que só façam l.eitura de

objetos no Banco de Dados. E mais do que i�so, ele será ainda

de façamcapaz permitir o paralel i"smo entre transações que a

operação WRITE em objetos distintos.

Intuitivamente, tiverpodemos perceber que se o mecanismo

informação (semantica) adicional sintã.tica, ele poderáa

permitir grau ainda mais elevado de concorrência. Um bomum

exeroplo disto (9) .� o mecanismo proposto GARCIA-MOLINApor

Nele, controle de concorrência e notificado quando duaso

operações de sobre objeto, oriundas deWRITE o mesmo mas

(determinadas) transações diferentes. são compativeis, isto �.

podem ser executadas simultaneamente sem violar a consistência

do Banco de Dados. Com esta informação semantica, ele poõe

então permitir indubitavelmente mais p�l-alelismo que as soluções

clAssicas.

soluções que utilizam conhecimento sem.§.ntico (sobreAs a

aplicação) podem classificadas, principio, duasser em em

grandes categorias:

aquelas ãnicascateQoria I - que mantêm a hip6tes� de que as

operações possivels sobre os objetos' são as READ

e WRITE das soluções cl�ssicas.

CateQoria 11- aquelas supõem a exist.ência de operaçõesque

mais complexas sobre os objetps.
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2.4.1- CATEGORIA I

Dentro desta categoria podemos classificar inicialmente a

proposição (10) . Nela,jã citada anteriormente para o SYSTEM R

são definidos varios nivels de consistência a serem úsados pelo

de controle demecanismo concorrência. Estes n1veis de

consistência representam na realidade uma medida do degrau

isolamento requerido entre as transações, que e inversamente

proporcional de interferência admitidoao grau entre est-as

mesmas transações. O usuàrio, ao submeter uma transação ao SGBD,

poderia especificar o nlvel de consistência desejado durante a

sua execução. Quanto mais baixo o nivel de consistência, menos

restritiva seria ação do mecanismo de controle dea

proporcionando. desta paralelismoconcorr�ncia, maneira mais

dentro do Sistema.

o trabalho de GARCrA-MOLINA (9) tambem pode ser

classificado nesta categoria. Ele aceita a especiflCação de

conjuntos de compatibilidade para opel-ações WRITE oriundas de

determinadas transações. Todas operações (WRI'1.'E) envolvidas em

um conjunto de compatibilidade, poàerão então ser liberadas para

execução simult�nea pelo mecanismo de controle de concorrência.

Uma outra proposição nesta linha pode ser vista <:4)em

onde contaa frequência de atualização dos objetos � levada em

aumentar de DadosBancopara o grau de concorrência em um

Resultados de experimentações baseadas em simulações tarnb�m são

apresentados em (4) , os quais validam 0. emprego de conheclmento

melhoria da performance global dosem�ntico dena mecanismo

controle de concorrência.

�
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2.4.2- CATEGORIA II

Nesta categ-oria classIficamos as soluções que supõem a

existência de operações mais complexas do que as simples READ e

WRITE sobre objetos. Um inventArio comentado destasos

proposições. pode ser encontrado em (6) .

Em geral, estas soluções fazem a hipótese de que os objetos

são modelizados tipos abstratos de dados. desteocomo uso

conceito implica na aceitação de que os objetos serão capazes de

processar operações as mais diversas. complexaseventualmente

serão todas rigorosament,e definidas do ponto de vistamas que

roateroãtico. Este tratamento formal pode trazer muitas vantagens

foi apontado em (6) . Uma delas é possibi I idad.e decomo a

.representar de maneira mais rica e diversificada a atuação das

tran.sações sobre objetos, facilitando por conseguinteos a

controlespassagem de informação sem�ntica da aplicação para os

operacionais do Sistema.

proposição de SCHWARZ 8.. SPECTOR (16)A demonstrou a

exeqfiibilidade deste elifoque. cons�ruindo tabelas

compati'bilidade entre as operações fundamentais de.alguns

de

tipos

abstratos tomados como exemplo. À conjugação destas tabelas de

compatibilidade a abordagem de bloqueio duas fasescom elTI

possibilitou dea

concorrência são

inst�ncias de tipos abstratos

trabalho (6) propos urna extensão da solução Pl-opostao em

(16) , sem�ntico.atrav�s da definiçã.o de niveis de conhecimento

Estes hi el-lirqui ca ,niveis podem set- estabelecidos de maneira e
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a quantidade de informação semântica detida porrepresentam uma

.um determinado detransação momento. Esta quanLidadeem

informação semântica pode variar ao longo do tempo, e como a

informação e algo acumulativo, o n1vel de conhecimento semantico

de uma transação ou permanece inalterado ou aul�enta com o passar

se o mecanismo de contl-ole dedo tempo, nunca diminui. Assim,

deconcorrência for capaz de ter sensibilidade a este aumento

conhecimento ele poderã (vide (12» utilizã-losemantico, para

aumentar dinamicamente o pal-alelismo do Sistema. Em (6) o leitor

a descrição de uma Lmplementação que mostrapoderà encontrar a

exeqUibilidade de semelhante ideia

2.5- COMENTARIOS FINAIS

soluções clAssicas citadas na seção 2.1As são soluções

gen�ricas pat-a todos os tipos de transações Às.3(aplicações) .

(três) abordagens foram provadas como sendo corretas nq caso

geral. Entretanto, em algumas situações mais especificas o uso

de algoritmos gerais pode penalizar bastante o desempenho global

do sistema, como foi mostrado em (4) .

soluções apareceram posteriormente com o intuito deOutras

dotar os mecanismos de controle de concorrência de um certo grau

de sensibilidade ás aplicações, flexibilizando um controle que

demasiado rlgido. No "entanto .estas(eventualmente)era novas

um custo operacional ( r, ovet-head rr ) associado.soluções trazem

Sempre SeI-� necessãrio pois, fazer um balanço de compromisso

entre o que se ganha em paralélismo com o que se perde em custo

operacional, decidirmos a va-lidade depara empl-eÇlarmOS urna

destas novas estl-ateQlas .

\
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Um aspecto interessante de algumas destas novas

.-

queproposições. é elas permitem (4) (6) )(corno a e a uma

adaptação din�mica do mecanismo de controle de concorrência ás

mutações por que pas.sa um S i stema . Isto significa que elas sã

vão comportar de dosse diferentemaneira mecanismos

tradicionais, quando a aplicação tiver informações sem&nticas a

fornecer-lhes. Caso contr�rio, elas se desempenharão como um

mecanismo tradicional, a �nica desvant.agern de gastarcom um

demais cõàigo tabelas dospouco espaço pal-a armazenar e

procedimentos especiais de tratame,nto de conhecimento .sem�ntico.

Entretanto, neste caso teremos a vantagem adicional de só lançar

isto é;,mão destes procedimentos, Qastar tempo de processador

com eles, nas situações em que. eles são claramente vantajosos na

relação custo/performance.

3- RECUPERACAO DE FALHAS

o problema de recuperação de falhas decorre do fato de que

componentes ( "hardware" ) do sistema r!ão são inteiramenteos

confiáveis e portanto, são sujeitos a falhas. o problema se

fOl-ma falhaapresenta na do que fazer quando ocorre uma no

sistema de modo a evitar que esta falha se traduza na perda de

dos dados armazenados no Banco de Dados.integridade Como o

sistema não pode prever quando irti ocorrer esta falha, a solução

dos efeitos das falhasprevenir � tomar precauçõessepara

( II I ogs I',
"al(dits" , introdução de "ch.eck-points" , etc.) r que

possibilitem a recuperação da integridade do banco de dados ap6s

a falha ter sido corrigida.
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artiQoo sistema(15) classifica as falhas que ocorrem no

em três categorias:

-falhas da transação;

falhas no sistema;

falhas no sistema de arrnazenarnento (disco) .

A falha da transação ocorre quando esta, qualquerpor

motivo, não atinge abortada.o t�rmino normal e tem que ser

todas as alterações efetuadas pela transaçãoNeste caso, devem

desfeitas. oser conceito de transação e fundamental para se

determinar unidade de recuperação (ou toda nenhuma dasa ou

operações da transação são efetuadas) (10)

Quando ocorre uma falha no sistema, o conteudo da memória

principal e perdido e portanto. todas as transações em andamento

momento ocorreu a falha têm de desfeitasno em que ser e

reiniciadas. Para isto, deve haver informação suficiente na

memória secundária guiar o sistema restauração dapara na

integridade do banco de dados

falha na memória secundãriaA (disco) tem como resultado a

perda, parcial ou total, das informações armazenadas no Banco de

Dados. À recuperação, e feita através da restauraçãoneste caso,

dede uma versão anterior do banco de dados e o repr9cessamento

todas transações foram submetidas terminadasas que e

normalmente após esta versão. Para este tipo de tal-efa e

em geral r a irltervenção do administl-ador do banco denecess�rio,

dados.

\;
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�i
Al�rn disso, considerando

c problema de sistemaso

distribuidos, podemos incluil- nesta classificação as falhas que

ocorrem no meio de comunicação. Neste caso, pal-te das mensagens

não

uma

falha deste tipo pode resultar no isolamento de alguns nós do

sistema.

Sistemas de gerenciarnento de banco de dados nQrrnalrne�te

envolvem componentes que executam ou auxiliam na execução da

recuperação de falhas. Com esta finalidade, estes componentes

efetuam a geração automãtica de "logs" e arquivos de "audit" com

as informações necessàrias à restauração (13) .

Com relação a sistemas di'stribuidos, protoco los como II two-

phase cornrnit" (14.) garantem a execução de uma transação em todos

nós são alvo da transação. Mecanismosos que especiais

possibilitam a operação do banco de dados mesmo que alguns dos

nós estejam isolados do restante do desdesistelTIa, que a

transacao nao necessite dos dados armazenados nestes nós.

Mecanismos de recuperação, em quase a sua totalidaàe são

completamente transparentes pal-a o usuàrio. Alguns possibilitam

intervenções parte do projetistapequenas dizpor 119 que

respeito a certos pal-�metros para o processo de recuperação. o

programador de uma aplicação confia no mecanismo de recuperação

em geral,e, só � obrigado a incluil- alguns testes na abertura

do Banco de Dados ativar autom�tico depara o .processo

recuperação

Para garantir esta recuperação automática em caso de panes,

�
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o de recuperação consome recursos do sistema (CPUmecanismo e

armazenamento) são assumidos como um malque neCeSS�rlO por

parte do projetista. Note-se que o consumo destes recursos e

independente da ocOrrênCla OU não de uma falha. dosA maioria

sistemas oferece pouca flexibilidade para adequar o mecanismo de

recuperação as necessidades do usuãrio. Alem disso. quando esta

flexibilidade e oferecida, pode-se notar dois tipos de: atitude

por parte do usuârio:

1) o projetista que possui um maior entendimento de suas

necessidades se sente limitado pelas poucas opções que o sistema

oferece parq adequar o mecanismo de recuperação de falhas as

suas reais necessidades;

2) O projetista assume os valores "defaul t" fornecidos pelo

sistema seja falta de conhecimento dapor utiliàaàe dos

parammletros, seja por desinteresse com t-elação à eficiência do

sistema

o nosso estudo destina-se a enfocar os tipos de flexibili-

dad� {e a sua utilidade) permitidos pelos pacotes de bancos de

dados comerciais, e de que modo outros tipos de flexibilidade

poderiam ser introduzidos no Sistema de Gerenciaroerito de Bancos

de Dados para aumentar a eficiência do sistema e a aõequação do

mecanismo à aplicação.

Exemplos do tipo de flexibilidade sãoprimeiro a

determinação dos par�metros "check-point" e "sync-point" no DMS-

II (5) . Para o segundo tipo de flexibilidade algumas propostas

foram apresentadas (4, 13, 15) , emboraem poucas destas
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sugestões tenham sido de fato implementadas. Neste caso a

justificativa normalmente

são pOl-

usada e de mecanismos deque os

recuperação j� demais complexos muitos dose que

projetistas de sistemas preferem se abstel- de qualque-r controle

sobre estes mecanismos.

De modo semelhante ao que foi mostrado na seção anterior,

pretende-se desenvolver mecanismos alternativos que possibilitem

maior controle sobre o processo de recuperação de falhas. Dest.a

forma, projetista do Banco de Dados poderà escolhero a

melhor adequar ãs necessidades daestrat�gia que se sua

aplicação.

4.- OTIMIZACAO DE CONSULTAS

M�todos eficientes para processar pesquisas ao Banco de

Dados são um prê-requisito importante para o sucesso de sistémas

de gerenciarnento de bancos de daã\!>s (10) . Tais sistemas

geralmente possuem um componente, que e denominado otimizador de

consultas, fim de executar esta função. trabalhooa deste

decidil-componente consiste o mêtodo eficiente deem mais

processar uma determinada consulta dentro das opções disponlveis

no sistema.

fazer isto pode-se utilizar um dos dois criteriosPara a

seguir:

1) o tempo de resposta da consulta;aquele que minimiza

2) aquele minimiza o uso de de formaque reCUl-SOS a

11 throuQhput'1 do sistema.maximizar o

ltI
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Em Qeral, o pl-imeiro crit�rio � o utilizado nos mecanismos

de otimização, em.?ora o segundo seja importante quando a mtlquina

se encontra saturada.

Normalmente para se processar uma consulta no sistema, h�

v�rias alternativas. Estas alternativas difel-em entre si com

relação ao tempo de execução ou ao custo de processarnento. Ao

efetuar operação de JOIN, exemplo, dadosuma por corno: a

cardinalidade das relações envolvidas e a existência de acesso

direto as relações pelo atributo da operação JOIN, podem altel-ar

o "custo" de processamento dasignificativamento consulta. Em

alguns pode ser vantajoso ate ordenação dascasos mesmo a

relações a fim de otimizar o processamento da consulta

decidir qual � a melhor alternativa, dePara o mecanismo

otimização de consultas deve dispor de dados referentes aos

afetam tempo decusto de processamentofatores que o e o

resposta de uma consulta. (11) :Entre estes fatores d.estacarn�se

Custo de comunicação -! o custo da tl-ansmi ssão dos dados

necess�rios processamento da consulta e dos dados deao

resposta entre os diversos n6s que compõem a rede. Em certos

determinado no,casos a consulta pode ser submetlda a um

executada diversosem um outro nó e ainda ter que acessar

nós onde dados necessàt i oS.outros encontram-seos

armazenados

Custo de acesso secundArio -E o custo de recuperação das

respectivainformações residentes em memória secund.�ria e a

a memória p"rincipal ("buffers"transferência Estepara
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custo � o mesmo, seja o sistema centralizado ou distribuido.

Custo de armazenamento -Refere-se ao custo das �reas de

trabalho, tanto secundAria.na memória principal como na

necessárias ao processamento da consulta

de computaçãoCusto -E custo de associadoCPUo ao

processamento da consulta de acordo com cada estrategia.

o otimizador de consultas, de da definição daposse

consulta dos dadose acessadossobre os arquivos a serem

(cardinalidade, tipos de chaves primarias e secundarias, etc.) ,

calcula vàrios custos e decide sobreos estratégiaa que

apresenta o menor tempo de processamento ou custoo menor

operacional. o problema descrito desta forma geral se apresenta

muito complexo, por esta.razão algumas simplificaçõese são

efetuadas para facilitar o processo de decisão

o � encontrado na maioria dos sistemasque comel.-ciais com

relaç�o á otimização de consultas geral, doissegue, em

enfoques:

o primeiro � estrategia deo da "caixa-preta" em que a

processamento ê completamente transpal-ente para usuário. oo

segundo, geralmente encontrado em sistemas para mlCro-

computadol-eS , é a não existência de um mecanismo de otimização.

Isto deixa para o usu�rio todo o processo de otimização, éque

feito quando da elaboração da consulta.

Dentro do nosso objetivo de prover maior flexibilidade

para o usuãrio,

de instrumentos

o que propomos para este mecanismo � a previsão

que pel-mitam ao projeti sta de apl icações
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interferir na otimização de consultas. Tal maneira de proceder

pode contribuir de marieira mais efetiva pal-a o bom desempenho da

Como já foi apontado em (11) ,otimização. as ãltimas etapas do

de otimização dependem fortemente doprocedimento conhecimento

Dadossobre os valores das informações al-mazenadas no Banco de

conhecimento será domlnado, ainda que de forma limitadaEste

pelo projetista da aplicação, e poderA ser aumentado ainda mais

em tempo de execução.

deEntretanto, isso só poderá acontecer caso o mecanismo

otimização de consultas tiver a flexibilidade necessãria.

5- CONCLUSOES

artigo foram discutidas as vantagen� de se introduzirNeste

uma maior flexibilidade, oferecidae utilizar efetlvamente a já

de de três dos importantessi stemas' Bancos Daàosem para

recuperação decontroles operacionais: controle de concorrêncla,

Enfocou-se mais o controle defalhas e otimização de consultas.

por ser um assunto que tem merecido, recentemente,concorre:ncia,

mui ta atenção dos pesqui sadol-es

d� grandeembora este assuntoFoi visto sejaque,

import�ncia sistemas centralizados, e sistemasnosem

distribuidos que a introdução de uma maior flexibilidade aponta

deresultados A tendênciapromissores. uma maiorpara mais

de soluções distribuidas faz deste assunto urnautilização fonte

importante de pesquisas na Area de bancos de dados.
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A preocupação dos autores é também com relação ao pouco uso

que se faz da flexibilidade que é oferecida em alguns dos pacotes

Nosso objetivo seguintecomerciais. � chamar a atenção para o

fato: a efetiva utilização de par�metros adequados na 'definição

do banco de dad"os pode Qrandesproporcionar vantagens

operacionais as aplicações.
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