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O projeto de distribuição de bases de dados procura definir esquemas de 

fragmentação e alocação de dados pelos diversos sítios de uma rede de computadores 

gerenciados por um sistema de Bases de Dados Distribuídos. A etapa de fragmentação é 

responsável por analisar os acessos mais freqüentes das aplicações sobre os dados e 

indicar a melhor forma de agrupá-los em fragmentos. Pretende-se assim diminuir o 

volume de dados acessado desnecessariamente e posicioná-los próximo aos pontos de 

respectivo uso. 

Sem uma metodologia para fragmentação o projetista de bases de dados 

distribuídas não possui auxílio no sentido de escolher a melhor técnica de fragmentação 

para cada coleção da base de dados, a não ser para o modelo orientado à objetos. O 

presente trabalho propõe a metodologia ODARA para a fragmentação de bases de dados 

a partir do nível lógico visando guiar o projetista na etapa de fragmentação e 

contemplando três diferentes tipos de modelos de dados: orientado a objetos, objeto-

relacional e relacional.  

A metodologia ODARA contribui ao considerar novas heurísticas que se 

direcionam para melhores técnicas de fragmentação a serem aplicadas sobre os dados. 

Experimentos com a ODARA geraram esquemas de fragmentação com melhor 

desempenho em comparação com esquemas gerados a partir de outros trabalhos 

presentes na literatura. 
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The design of distributed databases involves defining fragmentation and 

allocation schemes through sites of a computer network managed for a distributed 

database system. The fragmentation phase analyzes the most frequent applications that 

run on the database and indicates the best way to group data into fragments. Its 

objective is to decrease the volume of unnecessary data accessed by applications and to 

increase data locality. 

Without a methodology for fragmentation, the distributed database designer has 

no assistance in choosing the best fragmentation technique to be applied in each relation 

(or class) of the database schema. The present work proposes a methodology, called 

ODARA (Object Distribution in a Relational Approach), for the fragmentation phase of 

the Design of Distributed Databases, that works in the logical level and contemplates 

the Object Oriented, Object-Relational and Relational data models.  

The ODARA methodology contributes by defining new heuristics to drive the 

choice of the fragmentation technique to be applied over data, including vertical, 

primary horizontal, derived horizontal, hybrid and mixed techniques. Experiments with 

ODARA generated fragmentation schemas with better performance in comparison with 

schemas generated through other works presented in the literature. 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 – Motivação e Problemática 

Devido à expansão de sistemas de redes, que evoluíram de LANs (Local Area 

Networks) para WANs (Wide Area Networks) e MANs (Metropolitan Area Networks), 

pesquisas em sistemas distribuídos de natureza comercial, principalmente em Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), começaram a preencher as necessidades de 

grandes organizações (SEMECZKO, 1995). Sistemas desta natureza correspondem 

melhor às necessidades de estrutura organizacional de instituições geograficamente e 

amplamente distribuídas, uma vez que os mesmos são mais confiáveis e disponíveis. 

Mesmo assim, instituições geograficamente centralizadas podem se beneficiar da 

distribuição de seus sistemas, balanceando o processamento entre diversos sítios 

internos à sua estrutura. É possível economizar no desenvolvimento de um sistema 

distribuído em face do constante declínio no custo de elementos de processamento e 

memória, popularização dos computadores pessoais e aumento da escalabilidade dos 

sistemas através de maior facilidade para expansões e integração de recursos 

diferenciados (BARROSO, 1998; RUBERG, 2001), permitindo a montagem de 

diferentes sítios. Sistemas para bancos e grandes lojas de departamentos são exemplos 

clássicos beneficiados com a tecnologia de sistemas distribuídos, em especial SGBD 

distribuídos (SGBDD).  

Outros tipos de aplicações que fazem uso de Bases de Dados Distribuídos (BDD), 

podem ser citados como exemplos, a saber: Sistemas de Trabalho Cooperativo, de 

Gerência de Fluxo de Documentos e Processos, de Teleconferência e, principalmente, 

de Comércio Eletrônico, tão importantes nos dias atuais. Todos estes sistemas procuram 

utilizar soluções robustas de SGBDs, que em sua grande maioria são calcadas no 

modelo Relacional e no modelo Objeto-Relacional (OR). 

Somam-se a este contexto grandes e crescentes volumes de dados em sistemas 

modelados segundo a UML (Unified Modeling Language), tendência adotada 

largamente na modelagem de sistemas. A demanda gerada pela UML, baseada no 

modelo Orientado a Objetos (OO), é em parte satisfeita pelos SGBDs Orientados a 

Objetos (SGBDOOs) já existentes no mercado. Tradicionalmente os SGBDs 
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Relacionais (SGBDRs) têm sido utilizados em larga escala envolvendo um grande 

volume de aplicações em funcionamento nas organizações. No entanto, a expansão e 

consolidação do modelo OO unido ao advento da UML, principalmente em função de 

características relevantes como o potencial para captura e representatividade e a maior 

naturalidade semântica, e a grande quantidade de bases de dados fundamentadas no 

modelo Relacional, trouxeram à tona os SGBDs Objeto-Relacionais (SGBDOR). Estes 

conseguem reunir características tanto do modelo OO como do Relacional e têm 

expandido sua utilização nas organizações. 

Dentro deste contexto, oferecer eficiência no processamento de transações e 

consultas é uma funcionalidade básica e essencial de um SGBD, seja ele Relacional ou 

OR. Entre as estratégias existentes para otimização do desempenho, distribuição de 

dados e paralelismo em SGBDs são duas das técnicas mais eficientes para melhorar o 

desempenho em aplicações que manipulam um grande volume de dados (DEWITT & 

GRAY, 1992). Tais técnicas têm se mostrado cada vez mais importantes no cenário 

atual de gerenciamento e armazenamento de dados. Além disso, o desenvolvimento e 

popularização das redes de computadores de maior alcance e velocidade levou a um 

aumento da demanda por aplicações baseadas em Internet (Web-Based Applications), 

aplicações baseadas em grids (STOCKINGER, 2001), segmentos de DataWarehouse, 

entre outras, cuja distribuição é benéfica para a aplicação. A distribuição dos dados 

torna-se assim cada vez mais importante para o bom desempenho das aplicações que 

compõem o contexto atual de sistemas de informação.  

De fato, a maioria dos produtos de SGBDRs e SGBDORs existentes no mercado 

têm incorporado, em suas versões mais recentes um maior número de funcionalidades 

para dar suporte à distribuição dos dados (BROWNING, 2002; COMPAQ, 1999; 

DOE, 2003; IBM CORP., 2003; ORACLE CORP., 2002). Estas ferramentas oferecem 

ao projetista as funcionalidades necessárias para distribuição dos dados, sem, no 

entanto, guiá-lo no sentido de definir o esquema de fragmentação mais apropriado. 

Segundo (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), a distribuição de dados deve ser 

realizada de forma adequada, visando reduzir ao máximo tanto o acesso das aplicações 

às informações irrelevantes quanto a troca de dados entre os sítios de um sistema 

distribuído, objetivando maximizar o aumento de desempenho. Todos estes requisitos 

são objetivos de um Projeto de Distribuição de Bases de Dados (PDBD), tarefa 

complexa e formada pelas etapas de fragmentação e alocação, e que têm como resultado 

esquemas de distribuição dos dados. 



 3

A etapa de fragmentação tem por objetivo definir um esquema lógico de 

fragmentação para as relações do esquema global da aplicação. A definição da 

fragmentação é pautada pelas características de acesso aos dados da aplicação. A análise 

desse padrão de acesso é subjetiva e, em geral, é baseada em heurísticas. As principais 

decisões da etapa de fragmentação são: (i) escolha da técnica de fragmentação; (ii) 

definição do número de fragmentos; (iii) definição da função de fragmentação. As 

técnicas básicas de fragmentação existentes são: fragmentação horizontal, fragmentação 

vertical e fragmentação híbrida. Na literatura, existem diversos algoritmos (CERI & 

PELAGATTI, 1984; NAVATHE et al., 1984; NAVATHE et al., 1995; NAVATHE & 

RA, 1989; ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) que definem a função de fragmentação e o 

número de fragmentos a serem gerados, para cada técnica de fragmentação. Entretanto, 

o único trabalho encontrado na literatura que auxilia o projetista da BDD quanto à 

escolha da técnica de fragmentação mais adequada foi proposto por Baião em (BAIÃO, 

2001; BAIÃO et al., 2003). Esse problema da escolha da técnica foi ressaltado por 

(ÖZSU & VALDURIEZ, 1999)como sendo complexo e importante. 

A proposta de (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) é voltada para SGBDOO e 

se baseia em diversas heurísticas para indicar a melhor técnica de fragmentação a ser 

usada em cada classe do modelo OO da aplicação. Caso o projetista de fragmentação 

esteja trabalhando com o modelo OR a proposta de Baião pode ser aplicada, mas requer 

algumas adaptações, como a questão dos relacionamentos n x m. Entretanto, caso um 

projetista queira definir a fragmentação de uma base de dados relacional, a metodologia 

de Baião não se aplica diretamente. O principal problema é que as heurísticas de Baião 

são voltadas para o esquema conceitual OO, enquanto que o projeto de distribuição para 

um SGBDR deve ser aplicado sobre o esquema lógico relacional. Considerando que a 

modelagem dos dados da aplicação tenha sido realizada no modelo OO, o PDBD 

poderia ser aplicado de acordo com Baião. No entanto o resultado seria a definição de 

fragmentos de classes e não de relações. Ao se fazer o mapeamento de classes 

fragmentadas para relações fragmentadas surgem problemas ligados ao mapeamento 

não direto de classes para relações. Como por exemplo, pode-se citar os 

relacionamentos de herança e os binários n x m que geram uma nova relação no modelo 

lógico relacional a qual não passou pela etapa de fragmentação. Além disso, as 

informações de entrada para a metodologia Baião são definidas sobre os conceitos 

típicos da OO como métodos e expressões de caminho. Assim, considera-se que há a 
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necessidade de uma proposta de uma metodologia que auxilie o projetista de 

distribuição de bases de dados relacionais. 

Finalmente, não é muito adequado que um projetista tenha que trabalhar com 

uma metodologia de apoio ao PDBD para cada modelo de dados (OO, OR e relacional). 

Além disso, seria interessante que esse projetista pudesse contar com o auxílio 

automatizado de uma ferramenta para realizar o projeto de distribuição e permitir a 

avaliação dos esquemas propostos pela metodologia. 

Têm-se assim os pontos que definem a problemática que motiva esta dissertação: 

(i) a realidade do processamento distribuído, seja ele na Internet, em Intranets, num 

SGBD distribuído, num cluster de computadores pessoais ou ainda num grid; (ii) a 

diversificação e consolidação de diferentes tipos de SGBDs baseados em diferentes 

modelos; e (iii) o problema da etapa de fragmentação no PDBD como uma estratégia 

para melhoria do desempenho de sistemas, permitindo paralelismo, eliminando acessos 

desnecessários a dados irrelevantes e, por conseguinte, diminuindo o volume de dados 

manipulados pelas consultas e transações através da realização de PDBD.  

1.2 – Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo desta dissertação é apresentar uma proposta de solução para 

problemas encontrados na etapa de fragmentação de um PDBD, considerando aspectos 

semânticos inerentes tanto ao modelo relacional como ao OR ou ao OO. Para atender a 

este objetivo a dissertação propõe a metodologia ODARA. 

A metodologia ODARA se baseia no esquema lógico dos dados e na 

representação do padrão de acesso aos dados através do SGBD (OO, OR ou relacional). 

Assim, analisando operações de consulta, transações, métodos ou procedimentos (stored 

procedures) sobre esse esquema lógico global, ODARA propõe uma técnica de 

fragmentação para cada coleção do esquema lógico e define o número de fragmentos 

com a função de fragmentação. Uma das vantagens de ODARA é fazer uma 

representação única da entrada de dados da metodologia independente do modelo de 

dados do esquema lógico de representação. O resultado da fragmentação é expresso em 

termos de operadores da álgebra relacional que se aplicam tanto ao modelo relacional 

quanto ao OR e OO. 

A metodologia ODARA possui três fases a serem aplicadas a cada coleção do 

esquema lógico de dados: (i) fase de escolha da técnica de fragmentação, (ii) fase de 
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definição da função da fragmentação vertical; (iii) fase de definição da função da 

fragmentação horizontal ou híbrida.  

ODARA foi fortemente baseada no trabalho proposto por (BAIÃO, 2001; BAIÃO 

et al., 2003), que foi adaptado em algumas situações e estendido para contemplar os 

modelos OR e relacional. As principais inovações em relação a Baião foram as 

adaptações das informações de entrada, o refinamento das heurísticas de definição da 

técnica de fragmentação para o modelo OO, a definição de novas heurísticas para os 

modelos OR e relacional, o desenvolvimento de uma ferramenta que permite avaliações 

de desempenho através de um modelo de custos de SGBDD (RUBERG, 2001) 

embutido na ferramenta, modelo de custo este específico para processamento 

distribuído e imbuído de grande complexidade. 

 Para  analisar o desempenho resultante da aplicação da ODARA, experimentos 

foram realizados durante o desenvolvimento desta dissertação, nos quais foram 

comparadas diferentes abordagens de fragmentação utilizando uma aplicação 

representativa (benchmark), voltada para a comparação de SGBDORs, o BUCKY 

(CAREY et al., 1997). Essa comparação foi voltada para analisar bases de dados 

relacionais, onde foram escolhidos algoritmos ou metodologias representando as 

principais abordagens existentes hoje na literatura para o modelo relacional 

(NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989; ÖZSU & VALDURIEZ, 1999). O 

desempenho foi avaliado com base na função que estima os custos de execução das 

operações mais freqüentes sobre a base de dados distribuída de acordo com cada um dos 

esquemas de fragmentação, produzidos por cada uma das abordagens analisadas. Para 

aplicação da função de custo isto foi implementada uma ferramenta apresentada em 

detalhes no Anexo I. Além da avaliação experimental quantitativa, foram também 

analisados aspectos qualitativos sobre os esquemas de fragmentação gerados. Os 

resultados obtidos evidenciaram a necessidade das extensões realizadas sobre a proposta 

de Baião e mostram diversas melhorias obtidas com a ODARA sobre os resultados das 

abordagens existentes hoje para o PDBD. 

De acordo com o atual contexto do uso da tecnologia de banco de dados, a 

metodologia ODARA tem grande campo de aplicação, dada a elevada quantidade de 

sistemas convencionais que utilizam SGBDs baseados no modelo OR e relacional e que 

demandam por mais desempenho e distribuição. Com a otimização do acesso aos dados, 

provida pela distribuição de dados, e conseqüente melhora de desempenho das 
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aplicações que fazem acesso a estes dados, uma vasta gama de aplicações que 

necessitam de tais técnicas passam a ser beneficiadas. 

1.3 – Organização do Texto 

Os trabalhos relacionados, as descrições relativas à metodologia proposta assim 

como análises e estudos experimentais executados durante o desenvolvimento desta 

dissertação estão distribuídas nos quatro capítulos que se seguem. 

O Capítulo 2 realiza uma revisão bibliográfica sobre projeto de distribuição de 

dados, mostrando as diversas técnicas para fragmentação de dados existentes e trabalhos 

relacionados. São evidenciadas e examinadas as características mais relevantes para o 

presente trabalho, sendo apresentado um quadro comparativo entre os trabalhos 

existentes. São também descritas algumas das características do modelo OR.  

No capítulo 3 é apresentada a metodologia ODARA. A mesma é detalhada, 

explicando-se como a mesma captura e trata as informações de entrada dos modelos de 

dados contemplados, os algoritmos e as informações de entrada e de saída, as extensões 

realizadas aos trabalhos existentes na literatura. São realçadas as vantagens da 

metodologia, como abrangência de modelos passíveis de serem distribuídos pela 

metodologia e a consideração de novos aspectos para a escolha da técnica de 

fragmentação de dados mais adequada.  

A avaliação de ODARA junto com toda a análise qualitativa e os experimentos 

feitos são mostrados no Capítulo 4. Neste são evidenciados os critérios de análise 

qualitativa escolhidos e comparados os esquemas relacionais de fragmentação do 

benchmark BUCKY (CAREY et al., 1997) à luz destes critérios de avaliação. 

Experimentos utilizando um modelo de custo para o processamento distribuído de 

consultas (RUBERG, 2001) foram realizados a fim de verificar a eficácia da 

metodologia, obtendo resultados que conseguiram refletir as conclusões da análise 

qualitativa. Foi possível mostrar que o EF gerado pela metodologia ODARA obteve os 

melhores desempenhos entre os esquemas analisados. Estudos práticos adicionais foram 

feitos e são apresentados neste capítulo no intuito de complementar a análise da 

proposta de trabalho. 

O desfecho deste trabalho se dá no capítulo 5, no qual são apresentadas as 

conclusões gerais acerca da metodologia proposta e dos estudos realizados, assim como 

as contribuições desta dissertação, apontando os possíveis trabalhos futuros que podem 

ser desenvolvidos a partir dela. 
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Capítulo 2 – Metodologias e Algoritmos para Projeto de 
Distribuição de Bases de Dados 

Neste capítulo definem-se as questões tratadas nesta dissertação e apresenta-se 

uma contextualização referente aos trabalhos relacionados. Primeiramente é apresentado 

um breve histórico dos modelos de dados e SGBDs, ressaltando aspectos especiais de 

cada modelo que será tratado neste trabalho. É feita então uma caracterização das etapas 

do Projeto de Distribuição de Bases de Dados, em especial da etapa de fragmentação de 

dados, foco dessa dissertação. 

Em seguida, são apresentados e analisados trabalhos relacionados. Um enfoque 

especial é dado aos trabalhos propostos em (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003), ponto 

de partida para a presente dissertação. Por fim, um quadro comparativo é exposto com 

os aspectos considerados mais relevantes para o PDBD.  

Dentro do contexto dos modelos de dados, é sabido que o modelo relacional é 

adotado largamente pelas organizações para representação e manipulação dos seus 

dados persistentes, em decorrência de sua simplicidade e desempenho, devido ao longo 

período de otimização do mesmo. Junto ao modelo lógico relacional, o Modelo 

Entidade-Relacionamento (MER) (CHEN, 1976) seguiu por longo período sendo o 

modelo conceitual vigente. Descrições mais aprofundadas acerca do modelo relacional 

podem ser obtidas em (HEUSER, 2001; NAVATHE & ELMASRI, 2000; 

SILBERSCHATZ et al., 1999). 

Com o surgimento do modelo Orientado a Objetos (CATTEL, 1994; CATTEL, 

1999; COOPER, 1997; FOWLER & SCOTT, 2000) novos aspectos para modelagem de 

dados foram oferecidos, como suporte a métodos, implementação de relacionamentos n 

x m, polimorfismo, tipos abstratos de dados, herança, atributos multi-valorados, entre 

outros, permitindo maior captura e expressividade da semântica das aplicações. A 

popularização de linguagens de programação orientadas a objetos, e o desenvolvimento 

de SGBDs baseados no modelo OO, os SGBDOO (Ontos, ObjectStore, Caché,  entre 

outros (BARRY & ASSOCIATES, 2003)) assim como o surgimento de linguagens de 

representação, como por exemplo, a UML (BOOCH et al., 1998; FOWLER & SCOTT, 

2000), serviram para consolidar o modelo OO.  
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O modelo Objeto-Relacional (CATTEL, 1994; STONEBRAKER & MOORE, 

1995) é um híbrido dos modelos OO e relacional, tendo se mostrado como uma  

alternativa conciliadora, comercialmente bem sucedida, entre as diferentes abordagens – 

OO e relacional – utilizadas em SBGDs (CHAUDHRI & OSMON, 1997a). Além de 

agregar funcionalidades e mecanismos desenvolvidos ao longo de muitos anos em prol 

do aumento de desempenho, o modelo OR vem sendo utilizado em diferentes 

implementações de SGBDs, com a intenção de integrar mecanismos que permitam a 

modelagem e representação de aspectos do modelo OO aos produtos de SGBDs 

relacionais já existentes no mercado. Esta iniciativa por parte das empresas responsáveis 

por estes tipos de sistema fez com que os produtos para gerenciamento de bases de 

dados relacionais passassem a apresentar funcionalidades antes somente encontradas em 

linguagens ou SGBDs baseados no paradigma OO. Desta forma, é possível modelar 

aplicações seguindo a abordagem OO e implementá-las em SGBDOR já estabelecidos 

no mercado. Dentre as características OO incorporadas pelo modelo Objeto-Relacional, 

podemos citar, de acordo com (STONEBRAKER & MOORE, 1995): herança, tipos 

complexos, atributos multivalorados (ex.: Sets, Bags, Arrays), definição de métodos.  

Como este trabalho trata de diferentes modelos de dados compostos por 

diferentes estruturas de armazenamento, torna-se necessário definir um termo genérico 

para representar de forma única estas estruturas. Assim, para simplificar o entendimento 

do texto, os termos tabela, do modelo relacional, e classe, do modelo OO e OR, serão 

referenciados a partir deste ponto pelo termo coleção. 

2.1 – Projeto de Distribuição de Bases de Dados 

O Projeto de Distribuição de Bases de Dados visa definir esquemas de 

fragmentação e alocação de dados coerentes com a natureza dos acessos feitos pelas 

aplicações aos dados armazenados, de forma a otimizar tais acessos tanto quanto 

possível. Existem duas estratégias para a distribuição: ascendente e descendente. 

A abordagem ascendente tem como ponto de partida os esquemas conceituais 

locais, procurando integrar estes esquemas no esquema conceitual global. Neste caso, o 

PDBD é comumente aplicado sobre bases de dados legados, em que a tarefa de 

modelagem objetiva integrar estas bases. Este tipo de ambiente é geralmente 

caracterizado por sistemas heterogêneos. 

No caso da estratégia descendente, o processo envolve atividades básicas para 

desenvolvimento de sistemas como análise de requisitos e captura de informações, 
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gerando um esquema conceitual global, até a implementação do projeto físico de 

distribuição em projetos conceituais locais. Esta abordagem é aconselhável para 

sistemas de bases de dados que estejam sendo projetados no início da modelagem da 

aplicação. A Figura 1 apresenta detalhadamente esta estratégia. 

 

Figura 1 – visão geral do PDBD baseado em (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) 

 

Análise de 
Requisitos 

Requisitos do sistema 
(Objetivos) 

Projeto 
Lógico 

Projeto 
de Visões 

Informações 
de acesso 

Definições do 
esquema 

Esquema Lógico 
global 

Projeto de 
distribuição

Esquemas lógicos 
locais 

Projeto 
físico 

Esquema 
físico 

Observação e 

monitoramento

FeedbackFeedback 

Entrada do usuário

Entrada 

do usuário 

Integração de Visões



 10

A estratégia utilizada neste trabalho é a descendente. Nesta estratégia, o projeto 

de distribuição possui duas etapas principais: a etapa de fragmentação e a etapa de 

alocação. A etapa de fragmentação define o esquema de fragmentação de uma base de 

dados, onde para cada coleção da base é definida a técnica de fragmentação a ser 

aplicada, e são determinados os fragmentos da coleção. Para esta etapa, podem ser 

utilizadas técnicas básicas de fragmentação, como a fragmentação horizontal (FH) e a 

fragmentação vertical (FV). Estas duas técnicas podem ser combinadas e utilizadas de 

forma conjunta na mesma coleção, denominada de fragmentação híbrida (FHib), ou em 

coleções distintas, denominada de fragmentação mista. Escolher qual a técnica mais 

apropriada para fragmentar cada coleção da base de dados é um problema difícil que 

atualmente apresenta apenas propostas de soluções na literatura em contextos OO 

(BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). 

As informações de entrada necessárias para a fragmentação são obtidas através 

da realização de atividades como a análise das consultas mais solicitadas pela aplicação 

com suas respectivas freqüências e exame das características das coleções que formam a 

base de dados com os relacionamentos existentes entre as mesmas. 

A etapa de alocação aponta como os fragmentos gerados devem ser alocados nos 

diferentes sítios do sistema baseando-se em informações como localização das 

aplicações e tamanho das classes, freqüências e padrões de acesso. 

2.1.1 – Etapa de Fragmentação 

Na estratégia descendente, a fragmentação é a primeira etapa no PDBD. Seu 

objetivo é definir unidades lógicas de fragmentação, também denominadas partições de 

dados ou fragmentos, que servirão de subsídio para a tarefa posterior de alocação.  

Na etapa de fragmentação, para cada coleção da base de dados é definida a 

técnica de fragmentação mais adequada, onde os fragmentos da coleção são 

especificados de acordo com a técnica escolhida. As partições da coleção a ser 

fragmentada podem ser definidas, segundo (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), através de: 

Ci = Fi (C), 1 ≤ i ≤ w 

onde Fi representa a função de fragmentação utilizada para se obter o fragmento Ci para 

um total de w fragmentos. Por exemplo, seja C uma coleção de Empregados a ser 

fragmentada em duas partições: aqueles que ganham acima de 5000 e aqueles que 

ganham menos de 5000 ou exatamente este valor. Teria-se então a definição das duas 

partições de Empregado a seguir segundo duas funções de fragmentação distintas: 
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Empregado1 = F [salário > 5000] (Empregado) 

Empregado2 = F [salário <= 5000] (Empregado) 

A fragmentação horizontal pode ser classificada em dois tipos: horizontal 

primária (FHP) e horizontal derivada (FHD). A primeira aplica-se criando agrupamento 

de acordo com as características das instâncias da própria coleção analisada. Esse 

exemplo de fragmentação da coleção Empregado ilustra a aplicação da FHP. No 

segundo caso, os fragmentos são definidos de acordo com características da FHP de 

uma outra coleção relacionada (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999). Por exemplo, uma 

coleção Dependente, relacionada com a coleção Empregado, seria fragmentada de 

forma derivada em relação a Empregado originando os seguintes fragmentos: 

 Depend1 = Dependente  Empregado1 e Depend2 = Dependente  Empregado2  

A fragmentação horizontal primária pode ser definida como a divisão de uma 

coleção de dados em subconjuntos de suas instâncias. A coleção é seccionada 

horizontalmente, criando partições formadas por grupos de instâncias que obedecem a 

uma determinada função de fragmentação. Desta forma, dada uma coleção C e seguindo 

a definição geral de fragmentação já apresentada, seus fragmentos horizontais podem 

ser determinados por (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999): 

Ci = σ FHi (C), 1 ≤ i ≤ w 

onde σ FHi representa a função de fragmentação horizontal primária da partição Ci para 

um total de w fragmentos. 

A FHP pode ser aplicada de três diferentes formas, segundo (DEWITT & 

GRAY, 1992) e mostrado na Figura 2:  

 Fragmentação por faixas de valores - as funções de fragmentação neste caso 

se baseiam nos predicados lógicos para determinar os fragmentos. Predicados 

lógicos podem assim ser definidos:  dada uma coleção C com atributos (A1, A2, 

…, Ai), onde Ar é um atributo definido dobre o domínio Dr, um predicado lógico 

p definido sobre a coleção C tem o seguinte formato:  

Pred: Ar θ  valorr 

onde θ ∈ {=, ≠, <, ≤, >, ≥}, valorr é escolhido de Dr. Por exemplo, a consulta 

“select nome from Professor where idade < 70” define o predicado lógico “idade < 

70” sobre a coleção Professor e indica a aplicação de uma fragmentação 

horizontal por faixa de valor sobre esta coleção, sugerindo a criação de duas 
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partições: uma com professores com idade abaixo de 70 e outra com professores 

com idade igual ou maior que 70. Assim, as funções de fragmentação horizontal 

FH1 e FH2 sobre C seriam definidas por: 

FH1= (idade < 70) e FH2= (idade >= 70). 

 Funções de Dispersão (Funções Hash), que acontece mediante a aplicação de 

uma determinada função hash (SILBERSCHATZ et al., 1999) Hs() sobre o 

valor de um atributo Ai da coleção C a ser fragmentada. Neste caso, o resultado 

da aplicação da função hash vai então indicar a que fragmento a instância será 

direcionada. A própria função hash representa a função de FH.  

 Fragmentação Circular (Round-Robin), na qual distribuem-se as instâncias da 

coleção entre os fragmentos de uma forma seqüencial e circular à medida que 

são inseridas, sendo indicada para tipos de acesso que utilizam leituras 

seqüenciais dos dados. Esta forma de fragmentação é bastante utilizada em 

sistemas que exploram processamento paralelo. 

Figura 2 - Os três esquemas básicos para fragmentação horizontal de dados,  
segundo (DEWITT & GRAY, 1992) 

 

Segundo (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), as informações necessárias  ao projeto 

de distribuição baseado na FH incluem os relacionamentos existentes entre as coleções, 

muitas vezes acessados pelas aplicações através do operador de junção de equivalência. 

Para classificar estes relacionamentos pode ser utilizada a classificação Dono-Membro 

(Owner-Member ou Propietário-Membro). Nesta definição, suponha duas coleções A  e 

B, e um relacionamento 1 x n entre elas, onde cada instância da coleção A é relacionada 

com muitas instâncias da coleção B, e cada instância da coleção B é relacionada com 

somente uma instância da coleção A. Neste caso, a coleção A é denominada dona, ou 

proprietária, enquanto a coleção B é denominada membro. 

Com a identificação deste tipo de relacionamento e das coleções que o 

compõem, é possível aplicar a FHD. Com esta abordagem, as coleções proprietárias 
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são fragmentadas de forma horizontal primária, enquanto que as coleções membro são 

fragmentadas de forma horizontal derivada de acordo com a FHP especificada sobre sua 

coleção proprietária.  

Dado um relacionamento R entre as coleções C e D, onde dono(R)=C e 

membro(R)=D, os fragmentos horizontais derivados de D são definidos como (ÖZSU & 

VALDURIEZ, 1999): 

 Di = D  Ci, 1 ≤ i ≤ w 

onde w é o número máximo de fragmentos que serão definidos sobre D, e Ci = Fi (C), 

onde Fi é a função de FHP segundo a qual Ci é definido. 

Como exemplo, dadas duas coleções Departamento e Professor, sabendo-se que 

as mesmas possuem um relacionamento 1 x n, no qual 1 departamento possui n 

professores, e que a coleção Departamento foi indicada para FHP em três partições 

(Dep1, Dep2, Dep3), poderia-se aplicar a FHD na coleção Professor, definindo os seus 

fragmentos horizontais derivados da seguinte forma: 

Profi = Professor  Depi, 1 ≤ i ≤ 3 

sendo uma heurística comum da fase de alocação armazenar cada fragmento horizontal 

derivado junto ao fragmento horizontal primário correspondente.  

A fragmentação vertical (FV) pode ser definida da seguinte forma: dada uma 

determinada coleção C, os seus fragmentos verticais C1, C2,..,CN, são formados por 

subconjuntos de atributos de C, bem como pelo seu identificador (chave primária ou 

OID, por exemplo) (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999). O objetivo da FV é dividir uma 

coleção verticalmente, criando subgrupos menores de atributos, de tal modo que muitos 

dos aplicativos do usuário possam atuar apenas sobre um fragmento. Na FV as 

estruturas lógicas das coleções são quebradas gerando partições disjuntas (não 

sobrepostas). Para que seja possível a reconstrução da coleção original, a chave primária 

ou o identificador é repetido em todas as partições verticais. Seja uma coleção C e 

seguindo a definição geral de fragmentação já apresentada (ÖZSU & VALDURIEZ, 

1999), seus fragmentos verticais podem ser determinados por: 

Ci = π FVi (C), 1 ≤ i ≤ w 

onde πFVi representa a função de fragmentação vertical da partição Ci para um total de 

w fragmentos.  
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Por exemplo, dada uma coleção hipotética Funcionário com o seguinte conjunto 

de atributos {Cpf, Nome, Endereço, Telefone, Celular, Cargo, Idade, Escolaridade}, a 

mesma pode ser fragmentada verticalmente em duas partições: Func1(Cpf, Nome, 

Endereço) e Func2(Cpf, Telefone, Celular, Cargo, Idade, Escolaridade). Assim, a função 

de fragmentação vertical pode ser representada por uma operação de projeção da 

álgebra de relacional. Para o exemplo dado, teria-se: 

FV1 = π (Cpf, Nome, Endereço)  

FV2 = π (Cpf, Telefone, Celular, Cargo, Idade, Escolaridade) 

As técnicas de FH e FV podem ser combinadas na fragmentação de uma base de 

dados de duas maneiras: via fragmentação híbrida e/ou via fragmentação mista.   

A fragmentação híbrida é caracterizada pela aplicação, sobre uma mesma 

coleção, tanto de FH como de FV, de forma a garantir que a coleção seja fragmentada 

atendendo a todas as características dos padrões de acesso feitos à mesma. No caso da 

fragmentação mista aplicam-se técnicas de fragmentação distintas a cada uma das 

coleções da base de dados (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). 

2.1.2 – Etapa de Alocação 

Nesta segunda etapa do PDBD, o objetivo é definir os sítios dentro da rede de 

computadores em que cada um dos fragmentos gerados na etapa anterior deva ser 

alocado. A alocação dos fragmentos pode se dar de duas maneiras (CERI & 

PELAGATTI, 1984; NAVATHE & ELMASRI, 1994; ÖZSU & VALDURIEZ, 2002): 

 Alocação Sem Replicação, na qual cada fragmento é alocado em somente um  

 sítio; 

 Alocação Com Replicação, na qual cada fragmento é alocado em um ou mais 

sítios. Neste caso, o projetista deve decidir o grau de replicação de cada fragmento. 

Para que o projetista de banco de dados decida sobre o melhor esquema de 

alocação, é necessário que sejam analisados aspectos como: objetivos de desempenho, 

disponibilidade e confiabilidade do sistema; tipos e freqüências das transações 

disparadas por cada sítio; restrições de cada sítio quanto a capacidade de 

armazenamento e de processamento (NAVATHE & ELMASRI, 1994). Muitos 

trabalhos da literatura tratam especificamente do problema de alocação de dados 

(HUANG & CHEN, 2001; KARLAPALEM & PUN, 1997; SACCA & 

WIEDERHOLD, 1985; WILDENBERG et al., 2003).  
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2.2 – Trabalhos Relacionados 

Dentre os trabalhos que abordam a fragmentação de dados encontrados na 

literatura, inexistem propostas que auxiliem o projetista da distribuição na escolha da 

técnica mais adequada de fragmentação que vai ser aplicada em cada coleção da base de 

dados, problema somente tratado em cenários OO (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). 

O objetivo do presente trabalho é resolver o problema da etapa de fragmentação, 

propondo para isso uma metodologia que obtenha como resultado esquemas de 

fragmentação (EF) que definam, para cada coleção da base de dados, a melhor técnica 

de fragmentação a ser aplicada e especificar o conjunto de fragmentos de acordo com a 

técnica selecionada. Estes EFs devem reduzir o acesso a dados irrelevantes, diminuir o 

volume de dados transferidos entre os sítios e, por conseguinte, alcançar melhores níveis 

de desempenho para a aplicação como um todo. 

Neste ponto, faz-se importante evidenciar a diferença entre algoritmo e 

metodologia. Uma metodologia, segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986), 

pode ser considerada um conjunto de técnicas e processos para atingir um determinado 

objetivo. No contexto de uma metodologia para distribuição de dados, os algoritmos de 

análise inicial e de fragmentação representam as diversas técnicas e processos utilizados 

em conjunto para alcançar seu objetivo, o esquema de fragmentação. 

De acordo com (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), existe uma carência de 

metodologias para PDBD, sendo proposto para o problema da fragmentação diversos 

algoritmos (e não ainda metodologias), entre os quais podemos citar o algoritmo ÖZSU 

(ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) para FH, o algoritmo proposto por (NAVATHE et al., 

1984; NAVATHE & RA, 1989) para FV, o algoritmo proposto em (McCORMICK et 

al., 1972), também para FV. Até onde foi pesquisado na literatura, somente o trabalho 

proposto por Baião (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) trata integralmente da 

problemática apresentada nesta dissertação, focando, no entanto, no modelo OO. Os 

demais trabalhos apontam para soluções que não contemplam a maior parte das 

características e informações necessárias ao processo de decisão da técnica de 

fragmentação mais apropriada para cada coleção da base de dados.  

No caso do algoritmo Özsu, é utilizada a FH por Faixa de Valores. Nesta 

abordagem, os predicados simples das consultas são combinados de forma a realizar o 

processo de fragmentação de modo correto.  
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No algoritmo proposto por Navathe (NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & 

RA, 1989), somente as operações de projeção são consideradas com o intuito de gerar 

um esquema de fragmentação exclusivamente vertical. Este trabalho procura criar 

grafos de afinidades entre os atributos acessados pelas consultas e transações de maior 

freqüência da aplicação. 

Como exemplo de trabalhos de metodologias co-relatas, podemos citar 

primeiramente (MESQUITA, 1998). Neste trabalho é proposta uma distribuição ainda 

no esquema conceitual, utilizando o modelo Entidade-Relacionamento. Além disso, o 

modelo de fragmentação proposto ignora as operações oriundas das consultas, 

culminando num esquema de fragmentação pouco vinculado às reais necessidades de 

desempenho da aplicação, baseado na intuição do projetista. 

Navathe apresenta em um segundo trabalho (NAVATHE et al., 1995) uma 

metodologia que utiliza tanto fragmentação horizontal como vertical para gerar 

esquemas de dados distribuídos. Nesta metodologia, Navathe aplica tanto fragmentação 

mista - dividindo cada entidade segundo uma determinada abordagem: ou horizontal ou 

vertical – como fragmentação híbrida. Em seu trabalho, Navathe aplica a fragmentação 

no esquema conceitual, utilizando também modelo ER. Embora aplique as duas técnicas 

para fragmentação, Navathe não utiliza as características do modelo para decidir qual 

técnica de fragmentação deve ser aplicada a cada entidade, deixando esta decisão a 

cargo do projetista. Além disso, não é utilizada a FHD nesta segunda proposta de 

Navathe. 

Os trabalhos apresentados até este ponto utilizam ou o modelo lógico relacional 

ou o MER. Desta forma, muitas características semânticas da aplicação, que poderiam 

ser identificadas através do modelo OO, deixam de ser contempladas pela 

fragmentação. Como exemplo podemos citar a definição de métodos que não acontece 

no modelo ER. Outras restrições podem ser evidenciadas como  limitações notacionais 

para expressar e modelar certas características semânticas de sistemas complexos, como 

sistemas CAD, CAM, SIGs, Sistemas de dados Multimídia, entre outros (NAVATHE & 

ELMASRI, 1994). Como exemplos de limitação do modelo ER, pode-se citar também a 

dificuldade para expressar restrições de integridade, em especial, restrições recursivas 

de integridade (HEUSER, 2001). Muitas destas limitações são resolvidas pelo modelo 

OO através da utilização de métodos. 

Outro trabalho relevante para o presente estudo é o PROJETOO, apresentado em 

(BARROSO, 1998). Nesta proposta, Barroso define uma metodologia para distribuição 
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de dados, focando exclusivamente em cenários baseados no modelo OO. São definidas 

estratégias tanto para a etapa de fragmentação como a de alocação. Embora considere 

um grande conjunto de características do modelo OO para a distribuição, a metodologia 

emprega uma abordagem muito específica para aplicações OO, considerando somente 

as operações presentes em métodos das classes. Deste modo, não são consideradas as 

operações provenientes das consultas em nível conceitual, utilizando OQL (Objet Query 

Language) por exemplo. Em situações reais de modelagem e desenvolvimento de 

aplicações, as consultas externas às classes são as concentradoras de operações e de 

maior relevância para a aplicação. Além disso, esta metodologia não ajuda a definir 

entre FH e FV. Outro aspecto a ser considerado é a complexidade e o esforço de 

utilização da mesma, por reunir uma grande quantidade de parâmetros de entrada. 

Baião apresenta uma metodologia (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) também 

focada no esquema conceitual OO e tem por objetivo fragmentar bases de dados criadas 

em SGBDOOs. Esta metodologia é formada por três fases, sendo a fase de Análise o 

grande diferencial em relação a outros trabalhos, pois tem o objetivo de auxiliar na 

decisão sobre qual fragmentação aplicar: FV, FHP, FHD ou FHíb. O trabalho de Baião 

agrega uma série de heurísticas e se baseia no algoritmo de fragmentação proposto em 

(NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989) para fragmentar as bases de dados. 

Este algoritmo foi estendido por Baião, permitindo, entre outras coisas, que o mesmo 

também tratasse do problema da FH. As idéias apresentadas foram utilizadas como base 

para o presente trabalho, por apresentar um grande potencial de aplicabilidade sobre 

outros modelos de dados como o modelo OR e o modelo relacional.  

Dentre os aspectos mais importantes para a definição do PDBD, a metodologia 

proposta por Baião considera três mais relevantes: Características da Aplicação, 

Semântica do Modelo de Dados e Informação Quantitativa. Estas características 

possuem grande influência na distribuição dos dados e possuem grande impacto no 

desempenho do sistema como um todo.  

A metodologia Baião utiliza heurísticas pré-definidas para determinar sobre a 

fragmentação mais indicada para cada classe. Estas heurísticas baseiam-se em 

resultados obtidos em trabalhos prévios, como em (BAIÃO & MATTOSO, 1998a; 

BAIÃO & MATTOSO, 1998b; MEYER & MATTOSO, 1998; TAVARES, 2000). 

Entre as heurísticas estabelecidas, podemos citar: 

• Coleções com cardinalidade grande ou média deverão ser consideradas no processo de 

fragmentação, implicando na exclusão de classes com cardinalidade pequena 
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• No caso de operações de projeção sobre uma coleção com cardinalidade grande ou 

média, esta deve ser indicada para FV 

• No caso de uma operação de seleção sobre uma determinada coleção, esta deve ser 

indicada para FH. 

Na primeira das fases da metodologia Baião, a fase de Análise, levam-se em 

conta informações como natureza das operações executadas pelas aplicações que fazem 

acesso à base de dados, assim como a sua semântica e o tamanho das classes. 

Primeiramente, as classes são classificadas quanto ao seu tamanho em relação à classe 

com maior número de objetos, podendo ser agrupadas em Grandes (G), Médias (M) e 

Pequenas (P). Supondo que a coleção com maior cardinalidade possua um número X de 

instâncias, tem-se o seguinte: 

 Classes Grandes (G): 80%X ≤ cardinalidade < X 

 Classes Médias (M): 20%X ≤ cardinalidade < 80%X 

 Classes Pequenas (P): cardinalidade < 20%X 

Um outro passo na fase de análise é a classificação das operações que são 

executadas sobre as coleções de dados. São analisados as consultas e métodos definidos 

e utilizados pelas aplicações, podendo classificar as operações identificadas nestas 

consultas em três tipos: Projeção, Seleção e Navegação.  

Pode-se citar como exemplo de uma operação de seleção uma consulta sobre 

todos os objetos de uma determinada classe Empregado, que deseja saber quantas 

instâncias daquela classe possuem data de admissão a partir de um determinado ano. 

Assim, teria-se evidenciado uma operação de seleção com um predicado associado. Esta 

operação pode ser um indicativo de fragmentação horizontal para a classe Empregado. 

Como esta operação poderia estar fazendo acesso a determinados atributos, no caso a 

data, então a mesma estaria também evidenciando e gerando operações de projeção. 

Logo, haveria também a indicação para a fragmentação vertical da classe. Outro tipo de 

operação é a navegação. Suponha, por exemplo, uma consulta ou método da classe 

Student que deseja retornar o nome de todas as matérias cursadas por um determinado 

aluno. Assim, seria necessária uma expressão de caminho da classe do aluno para a 

classe das matérias, caracterizando um relacionamento entre estas duas classes e, por 

conseguinte, uma possível FHD. 
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Com estas informações levantadas, a metodologia Baião realiza uma triagem de 

todas as operações. Depois de feita a classificação, a metodologia avalia e prioriza as 

operações de mais alta freqüência para as classes e as respectivas características destas. 

É então aplicado o algoritmo de análise, que implementa as heurísticas definidas 

previamente, indicando qual a técnica de fragmentação mais indicada para cada classe: 

vertical (FV), horizontal (FHP e FHD) ou Híbrida (FHib). Neste ponto, é importante 

salientar a formalização do processo de indicação das classes para FHD provido pela 

metodologia Baião. Este processo é realizado a partir da criação de uma lista de 

relacionamentos Dono-Membro (Owner-Member) (Lista FragOwnerMember) entre as 

classes, tendo como base as operações de navegação, na qual os pares de classes 

relacionadas formadores da lista são ordenados de acordo com a freqüência da operação 

que evidencia o relacionamento. 

Uma das vantagens da metodologia Baião é a consideração dos métodos das 

classes, ainda no modelo conceitual, para definições sobre a fragmentação das classes. 

Com a avaliação dos métodos, é possível evidenciar quais as operações mais freqüentes 

entre as classes, antes omitidas.  

Desta forma, é possível definir um esquema de distribuição mais coerente com a 

semântica da aplicação. É possível, assim, indicar com maior exatidão as técnicas de 

fragmentação mais apropriadas a cada uma das classes, principalmente no caso de FHD. 

Como os algoritmos tradicionais não levam em consideração todo o conjunto de 

consultas e métodos, muitas das informações relativas às operações a serem executadas 

pelas aplicações são descartadas ou perdidas. Por exemplo, métodos de classes podem 

não ser mapeados para o esquema físico ou então podem ser mapeados em 

Procedimentos Armazenados (Stored Procedures) e Funções, mecanismos também não 

avaliados pelos algoritmos tradicionalmente utilizados para fragmentação. 

Cruz apresenta extensões (CRUZ, 2002) ao trabalho de Baião, focando 

principalmente no algoritmo de FV. Neste trabalho são identificados problemas no 

algoritmo quando na criação de partições formadas por somente dois atributos. Cruz 

apresenta uma solução paliativa para este problema, a qual também está incorporada na 

metodologia resultante do presente trabalho e é esmiuçada mais à frente. No entanto, o 

foco de seu trabalho restringe-se a FV. 

 Na Tabela 1 é apresentado um quadro comparativo entre metodologias e 

algoritmos presentes na literatura evidenciando quais aspectos são tratados por cada. 
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Neste é possível observar que poucos trabalhos conseguem contemplar a maioria dos 

aspectos considerados relevantes para a etapa de fragmentação. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Trabalhos Relacionados e Características Relevantes 
CARACTERÍSTICAS 

ALGORITMOS & 

METODOLOGIAS 

Apresenta

Metodologia

Suporte 

à FH 

Apoio à  

escolha da  

técnica de  

fragmentação

Suporte à 

Fragmentação 

Mista 

Suporte à 

Fragmentação 

Híbrida 

Suporte 

à FHD

Aplicabilidade

nos modelos 

 OO, OR e  

Relacional 

Considera 

Hierarquias

de classes 

Considera 

chamada a 

Métodos 

Analisa 

Cardinalidade 

das coleções 

(ÖZSU & VALDURIEZ, 1999)  √    √     

(NAVATHE et al., 1984)           

(NAVATHE & RA, 1989)           

(NAVATHE et al., 1995) √ √   √     √ 

VFABC (CRUZ, 2002)         √ √ 
Baião(BAIÃO, 2001; 

 BAIÃO et al., 2003) 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ 

(MESQUITA, 1998) √ √  √ √ √  √   
PROJETOO 

 (BARROSO, 1998) 
√ √  √ √   √ √  
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Capítulo 3 – Apresentação da Metodologia ODARA 

3.1 – Introdução 

Como já exposto, a motivação para este trabalho é a ausência de uma 

metodologia para o projeto de distribuição de bases de dados no modelo relacional e OR 

que auxilie o projetista na decisão sobre a técnica de fragmentação mais apropriada a 

cada coleção do esquema. Este capítulo apresenta a metodologia ODARA para PDBD, 

voltada para a sua etapa de fragmentação. A característica principal da ODARA é 

propor, assim como a metodologia Baião, a técnica de fragmentação mais adequada 

para cada coleção da base de dados – FHP, FV, FHD, FHib ou nenhuma. Este auxílio à 

escolha da técnica mais adequada não foi encontrado em nenhum trabalho da literatura, 

a exceção de Baião. Embora seja baseada no trabalho proposto em (BAIÃO, 2001; 

BAIÃO et al., 2003), o principal diferencial de ODARA em relação a Baião está no fato 

de que Baião se restringe ao PDBD para o modelo OO. ODARA refina a metodologia 

Baião propondo extensões às heurísticas existentes, e a estende para que seja aplicada 

não apenas ao modelo OO, mas também ao modelo OR e relacional. 

O principal diferencial de ODARA em relação a outros trabalhos voltados para a 

fragmentação (CERI & PELAGATTI, 1984; NAVATHE et al., 1984; NAVATHE et 

al., 1995; NAVATHE & RA, 1989; ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) está no fato de ser 

independente do modelo de dados ao mesmo tempo que orienta para a melhor técnica de 

fragmentação. Outro diferencial da ODARA frente às propostas já existentes é a 

consideração de um conjunto maior de informações acerca das bases de dados 

analisadas. 

A aplicabilidade da metodologia ODARA aos três diferentes modelos de dados é 

possível via a adaptação dos dados de entrada em qualquer um dos modelos utilizados. 

Estas adaptações convergem para um conjunto único de dados de entrada que são 

tratados equivalentemente. Desta forma, a metodologia ODARA permite criar esquemas 

de fragmentação em diferentes cenários, mantendo e aproveitando as informações 

relevantes para o PDBD. Assim, a mesma poderá ser aplicada para conduzir o PDBD 

em sistemas legados, comumente baseados no modelo relacional, ou em sistemas 
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emergentes que utilizem tecnologias recentes, como o modelo OR, que consegue 

mesclar avanços e funcionalidades dos SGBDR com a expressividade do modelo OO. 

3.2 – Projeto de Fragmentação Conceitual x Lógico 

Tradicionalmente o PDBD tem sido aplicado após a modelagem conceitual e 

sobre o esquema lógico global, antes do projeto físico. Entretanto, alguns trabalhos 

(MESQUITA, 1998; BARROSO, 1998; BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) sugerem 

que o PDBD seja aplicado sobre o esquema conceitual global, antes do esquema lógico.  

No caso do modelo OO (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003), os esquemas conceitual e 

lógico são compatíveis, logo não há diferenças significativas. Entretanto, no caso do 

modelo OR e relacional existem diferenças, fazendo-se necessário avaliar o melhor 

momento para escolha da técnica de fragmentação mais adequada - se sobre o esquema 

conceitual global ou sobre o esquema lógico global.  

Para esta avaliação, vários argumentos propostos foram analisados. BARROSO 

(1998) defende que os modelos de dados conceituais possuem maior naturalidade 

conceitual e estão de acordo com as tendências das linguagens de programação e da 

engenharia de software, utilizando este argumento como justificativa para aplicação do 

PDBD no nível conceitual. No entanto, esta justificativa valoriza aspectos relacionados 

ao desenvolvimento de sistemas e não aspectos relevantes para a obtenção de um 

projeto de distribuição, que venha favorecer um bom desempenho da aplicação. Além 

disso, a mesma está contextualizada em cenários puramente OO, o que geralmente não é 

uma realidade para a maioria das organizações que utilizam sistemas de bases de dados 

distribuídas.  

 MESQUITA (1998) defende que a natureza do esquema de fragmentação no 

nível conceitual é estrutural, e não acidental ou “ad hoc”, como aconteceria no nível 

lógico. Um exemplo citado por Mesquita refere-se à fragmentação baseada em 

características geográficas visando à facilidade de gerenciamento dos dados. Dada uma 

coleção FORNECEDOR(CGC, Nome Cidade), a mesma poderia ser fragmentada 

horizontalmente levando em conta as informações contidas no atributo Cidade  

(Figura 3) sem que para isto exista, necessariamente, uma consulta que realize acesso a 

este atributo. Neste caso, Mesquita sugere um projeto baseado no conhecimento tácito 

do projetista sobre a aplicação, tornando o projeto dependente desta percepção.  
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Figura 3 - Exemplo da Fragmentação conceitual proposta em (MESQUITA, 1998) 

 

 Outro exemplo de fragmentação, neste caso a vertical, utilizada por Mesquita 

refere-se à fragmentação dos atributos de uma determinada relação. Neste exemplo, é 

sugerido que os atributos possuidores de características desejáveis em comum sejam 

agrupados nos mesmos fragmentos. Dada uma coleção EMPREGADO (RG, Nome, 

FGTS, Salário, Cargo, Nasc.), a mesma poderia ser fragmentada em duas partições, 

como mostrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Segundo exemplo da Fragmentação conceitual proposta em (MESQUITA, 1998) 

 

No caso da abordagem sugerida por Mesquita para FV, separam-se atributos que 

muito provavelmente serão solicitados em conjunto como Salário e Cargo ou Nome e 

FGTS. 

É necessário evidenciar que a gerência de dados não será beneficiada 

necessariamente com a fragmentação da base de dados. Isto somente é eficaz, 



 24

facilitando a tarefa de gerência, se, ao gerenciar uma base de dados muito ampla, 

existissem demandas de aplicações devidamente identificadas e localizadas em 

diferentes sítios geograficamente separados. Assim, é possível concluir por esta ótica 

que o argumento utilizado por Mesquita para justificar a desconsideração das 

freqüências de acessos aos dados no projeto de fragmentação não é válido.  

Segundo (CERI & PELAGATTI, 1984), o esquema de fragmentação é definido 

após ou sobre o esquema lógico como dependente das consultas feitas nos aplicativos de 

banco de dados. Não se pode definir sobre a distribuição de uma base de dados sem 

antes conhecer a natureza das aplicações que fazem acesso à mesma. Este conhecimento 

é fundamental para garantir que as operações possam ser executadas de forma 

distribuída, permitindo o paralelismo entre as mesmas, evitando acesso a grupos de 

dados desnecessários e otimizando o desempenho do sistema como um todo. As 

mesmas premissas são compartilhadas por (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), que, embora 

considerem o esquema conceitual importante para identificação das principais entidades 

da aplicação com suas respectivas funcionalidades, classificam a tarefa de fragmentação 

como uma atividade inerente à fase de projeto lógico, onde o modelo utilizado é o 

lógico/físico à luz das características de acesso das aplicações às bases de dados.  

Ao proceder considerando aspectos das consultas e transações, o projetista não 

estará criando esquemas acidentais. O que se objetiva é manter alto grau de coerência 

com o padrão de acesso aos dados. Caso a abordagem de fragmentação escolhida fosse 

a proposta por Mesquita para FV, uma simples consulta de grande freqüência que 

tivesse como propósito retornar todos os dados de todos empregados seria obrigada a 

realizar junções entre os fragmentos e, a depender do projeto de alocação, fazer acesso a 

diferentes sítios, elevando o custo total de execução da mesma.  

Outro aspecto que indica a aplicação da distribuição a partir do modelo lógico, 

seja ele relacional ou OR, é a questão da análise de viabilidade de fragmentação sobre 

relacionamentos n x m. Nesses casos, o modelo lógico exige a criação de uma coleção 

extra para representação deste tipo de relacionamento, sendo esta coleção passível de 

fragmentação. Desta forma, para que a fragmentação da coleção extra criada ocorra é 

necessário que o esquema lógico de dados tenha sido gerado. Como o nível conceitual 

não explicita estas relações, somente seria possível decidir pela fragmentação das 

mesmas se houvesse duas fases de fragmentação, sendo a primeira no esquema 

conceitual e a segunda no esquema lógico. Esta é uma das evidências mais importantes 

da vantagem da aplicação da fragmentação no nível lógico, fazendo com que todas as 
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tarefas de fragmentação sejam aplicadas em somente um nível, reduzindo o esforço com 

tarefas intermediárias ou posteriores ao processo de mapeamento entre os níveis. Um 

exemplo é dado na Figura 5, na qual representa-se um relacionamento n x m: 

 

 

 

 

Figura 5 - Exemplo de Relacionamento NxM no nível Conceitual 

No exemplo da Figura 5, o relacionamento Alocação não faz parte das coleções 

candidatas à fragmentação. Ao realizar o mapeamento para o esquema lógico relacional 

(apresentado a seguir), este relacionamento estará representado como uma tabela, sendo 

agora possível fragmentar a mesma. 

FUNCIONÁRIO(CPF, Nome,...)           PROJETO(Numero, Nome, ...) 

ALOCACAO(CPF, NumPro, TempoAlocacao) 
Caso a coleção criada seja indicada para uma FHP utilizando uma das 

informações contidas na mesma, partições seriam geradas baseadas nos padrões de 

acesso feitos à coleção, como exemplificado a seguir. 

ALOCACAO1 = σ (TempoAlocacao <= 4)  

ALOCACAO2 = σ (TempoAlocacao > 4)  

As argumentações de Mesquita e Barroso não investigam aspectos práticos da 

implementação da distribuição sobre esquemas conceituais globais ou esquemas lógicos 

globais. Aplicar a distribuição no modelo OO puro, nos quais todos os níveis de 

modelagem possuem uma grande semelhança entre si, ou seja, não existem questões 

relevantes de impedância entre os mesmos, e as características do esquema conceitual 

encontram-se refletidas no SGBD, é uma tarefa sem maiores impeditivos e de menor 

complexidade. Quando o PDBD deve contemplar cenários em que os dados encontram-

se representados segundo diferentes modelos (OO, relacional ou OR), é necessário 

realizar mapeamentos e adaptações, evidenciando algumas impedâncias entre os 

modelos. Os ambientes agora são heterogêneos, aumentando a complexidade da tarefa 

de distribuição. 

No presente trabalho, procurou-se investigar com maior profundidade os 

aspectos da aplicação da fragmentação em cada um dos esquemas – conceitual e lógico. 

Foram investigadas características que podem influenciar na fragmentação a partir do 

FUNCIONÁRIO 
Nome 

CPF 

PROJETO 
Nome 

Número 
N M 

Alocação 

TempoAlocacao
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esquema conceitual OO, como relacionamentos n x m, herança e métodos, concluindo-

se ser mais adequado aplicar o PDBD sobre o esquema lógico global, levando em conta 

as características da aplicação e do esquema de dados que influenciem na definição do 

EF. Em bases de dados relacionais ou OR, estas características influenciadoras do 

PDBD podem ser adquiridas mediante adaptações, como por exemplo: 

(i) Hierarquias de classes sofreriam um processo de mapeamento para tabelas, 

sendo as consultas que as utilizam mapeadas para considerar o modelo lógico 

baseado em tabelas.  

(ii) Além de métodos, seriam considerados procedimentos armazenados, 

triggers e funções. 

Considerando os argumentos apresentados por Mesquita e Barroso, verificou-se 

que a aplicação do PDBD sobre o esquema lógico é mais adequado e factível, sendo 

esta a abordagem adotada na metodologia ODARA.  

3.3 – Estrutura da Metodologia 

A estrutura da metodologia ODARA é composta por três etapas: Análise, 

Fragmentação Vertical e Fragmentação Horizontal. A ODARA considera as idéias 

propostas por Baião em seu trabalho para fragmentação de dados OO (a descrição 

detalhada de toda a metodologia pode ser encontrada em (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 

2003)). Entretanto, enquanto Baião se dedica exclusivamente ao modelo OO, neste 

trabalho visa-se contemplar três diferentes cenários compostos pelos modelos OO, OR e 

relacional. 

Dentre os modelos considerados, tem-se: 

1. Um modelo OO puro, em que a aplicação possui esquema conceitual OO e o 

implementa diretamente em um SGBDOO;  

2. Um modelo que contempla o modelo relacional, em que a aplicação é modelada 

conceitualmente conforme o modelo OO, mas que é mapeado para o esquema lógico 

relacional, sendo os dados armazenados em um SGBDR; 

3. Um modelo que se dedica ao modelo OR, em que a aplicação é modelada 

conceitualmente conforme o modelo OO, que é mapeado para o esquema lógico OR, 

sendo os dados armazenados em um SGBDOR. 

O fluxo de aplicação da metodologia ODARA pode ser melhor compreendido 

através da Figura 6, detalhando as fases da metodologia e evidenciando as respectivas 

informações de entrada e saída. Uma breve descrição é feita com o objetivo de oferecer 
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uma visão melhor da proposta de trabalho. É importante observar que o fluxo da 

aplicação segue a abordagem descendente, proposta por (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) 

e mostrada na Figura 1. 

Na fase de análise é avaliada qual técnica de fragmentação (FHP, FV, Fhib, 

FHD) deve ser aplicada às coleções que formam a base de dados, de acordo com suas 

características, os padrões de acesso às mesmas e às coleções correlatas. Além disso, 

contempla cenários relacionais e OR que não foram tratados no trabalho de Baião. Para 

esta fase é proposto um algoritmo de análise com refinamentos das heurísticas para 

escolha da técnica de fragmentação mais apropriada para cada coleção, corrigindo 

falhas e passando a tratar outros aspectos influenciadores da fragmentação.  

Em seguida à fase de análise são aplicadas as Fases de FV e FH, nesta ordem. 

Esta disposição das fases é proposital e tem o objetivo de criar um menor número de 

fragmentos quando a coleção é indicada tanto para FV como para FH. A idéia aqui é 

evitar fragmentar horizontalmente partições verticais desnecessariamente, como já 

descrito em (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). Um exemplo pode ser dado, supondo 

uma coleção C (OID, A1, A2, A3, A4, A5, A6), sendo A1..A6 atributos da coleção. 

Supondo dois grupos de operações OP1 e OP2, sendo o primeiro grupo formado por 

operações de projeção sobre os atributos A1, A3 e A5, o segundo grupo formado por 

operações de projeção sobre os atributos A2, A4 e A6 e uma única operação de seleção 

utilizando o atributo A4, sugerindo uma divisão da coleção em três fragmentos 

horizontais. Com a FV sendo aplicada previamente, ter-se-iam duas partições verticais: 

Cv
1 (OID, A1, A3, A5) e Cv

2 (OID, A2, A4, A6). Ao restringir a aplicação da FH a 

somente acontecer após a FV, somente o fragmento C2 será fragmentado 

horizontalmente por ser este o único a conter em sua formação o atributo A4, utilizado 

na suposta operação de seleção. Ter-se-ia então como resultado final o seguinte 

esquema: Cv
1(OID,A1,A3,A5); CHib

1 (OID, A2, A4, A6) (A4 > X); CHib
2 (OID, A2, A4, 

A6) (Y≤A4 ≤ X); CHib
3 (OID, A2, A4, A6) (A4 < Y). Caso a ordem de aplicação fosse 

invertida, aplicando-se em primeiro lugar a FH e em seqüência a FV, ter-se-ia ao invés 

de quatro, seis partições. 
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Figura 6 – Visão Geral da metodologia ODARA 
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3.3.1 – Extração de informações de entrada para metodologia ODARA 

Anterior à fase de análise é realizada a atividade de extração das informações 

relevantes para a metodologia. Nesta seção é detalhado cada um dos passos necessários 

para levantamento destas informações de entrada com as adaptações necessárias para 

torná-las um único conjunto de dados de entrada. 

Para cada um dos modelos contemplados pela ODARA são coletadas as 

informações de entrada correspondentes. O algoritmo para a fase de análise passa então 

a ter um parâmetro com a função de indicar qual modelo de dados será utilizado. Na 

Figura 7 são descritos os dados de entrada para a metodologia ODARA. 

A coleta destes dados deve considerar, no caso do modelo OO, não somente as 

consultas em OQL do sistema, mas também os acessos realizados pelos métodos. No 

caso do cenário OR, devem ser consideradas tanto as consultas em SQL3 (EISENBERG 

& MELTON, 1999), que já consideram expressões de caminhos entre as classes, como 

os acessos presentes nos métodos, de forma similar ao modelo OO. Por fim, no caso de 

um cenário relacional, além das consultas em SQL, são analisados também os acessos 

realizados por procedimentos armazenados, funções e triggers da aplicação. 

Ao inovar considerando métodos e procedimentos armazenados, a metodologia 

ODARA consegue capturar características do comportamento da aplicação e refletir este 

comportamento no projeto de distribuição. Assim, as operações presentes nos métodos, 

antes ignoradas pelos algoritmos existentes na literatura, passam a ser contempladas, 

sendo refletidas no esquema de fragmentação resultante. Diversos trabalhos mostram 

que torna-se mais vantajoso para o desempenho do sistema como um todo ter o 

comportamento do mesmo implementado no próprio SGBD, no que se refere a 

desempenho real (BEZERRA, 1999; SOUSA, 1998), que implementado em linguagens 

de programação. Quando executados no âmbito do SGBD, estes mecanismos 

(procedimentos, triggers e funções) são passíveis de otimização e o SGBD pode 

executá-los tirando proveito da fragmentação. 
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Informações de Entrada para metodologia ODARA 

 Modelo de Dados utilizado (OO / OR / Relacional) 

 Conjunto de coleções e suas respectivas cardinalidades 

 Conjunto das Operações contendo: 

o Identificador para cada operação 
o Freqüência de cada operação 
o Classificação de cada operação (Projeção, Seleção, Navegação) 
o Coleção(es) e atributo acessado 

 CDG: Grafo de Dependência de Coleções (Collection Dependency Graph) 

Figura 7 – Dados de Entrada para a metodologia ODARA 

Neste ponto, faz-se importante definir o que representa uma coleção em cada um 

dos cenários contemplados pela ODARA. No caso de um cenário OO ou OR, uma 

coleção representa uma classe composta de atributos e métodos. No caso de um cenário 

relacional, uma coleção representa uma tabela composta de atributos. 

3.3.1.1 – Informações Quantitativas 

Seguindo as heurísticas propostas no trabalho de Baião e já apresentadas no 

capítulo 2, devem ser levantadas as cardinalidades das coleções que compõem a base de 

dados a ser fragmentada. Estas informações classificam as coleções em três grupos: 

Pequeno, Médio e Grande, de forma a tornar possível para a fase de análise designar 

quais coleções devem ou não ser fragmentadas. 

3.3.1.2 – Conjunto de Operações 

Como já apresentado no capítulo 2, as operações representam uma forma de 

classificar e decompor os acessos aos dados em estruturas menores e simplificadas. 

Facilita-se assim a extração de informações importantes para a escolha do tipo de 

fragmentação a ser aplicada. Operações podem ser classificadas em três tipos: projeção, 

seleção e navegação. 

As operações de projeção referem-se a todos os acessos isolados a atributos 

utilizados pela aplicação, servindo para definição da FV. As operações de projeção 

podem ser definidas da seguinte forma: 

operProj = C.A 

onde C representa a coleção da base de dados sendo acessada e A o atributo solicitado 

desta coleção. 
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As operações de seleção são definidas a partir dos predicados lógicos aplicados 

sobre atributos das coleções, servindo como subsídio para decidir sobre a FH. Os 

predicados lógicos podem ser definidos da seguinte forma: 

Dada uma coleção C com atributos (A1, A2, Ai, …, An), onde Ai é um atributo 

definido dobre o domínio Di, um predicado p definido sobre a coleção C tem o seguinte 

formato: 

Pred: Ai θ valorr 

onde θ ∈ {=, ≠, <, ≤, >, ≥}, valorr é escolhido de Di. É importante lembrar que 

toda operação de seleção leva a uma operação de projeção, pois está ocorrendo um 

acesso ao atributo. 

Como já explicitado no capítulo 2, as operações de navegação são obtidas a 

partir das expressões de caminho entre diferentes coleções, considerando, no entanto, 

um modelo de dados OO, onde expressões de caminho evidenciam operações desta 

natureza. Uma expressão de caminho pode assim ser definida (VICTOR, 2001): 

ExpCaminho: o1.e1.e2. … .en, n > 1 

onde o1 é uma instância da coleção C1, e1 é um elemento da coleção C1, e ei é um 

elemento da coleção Ci (1 < i ≤ n) de forma que Ci seja o domínio de ei-1 (por exemplo, 

“select s.department.location from s in Student” irá definir uma expressão de caminho 

“s.department.location” da coleção Student para a coleção Department).  

Um outro exemplo hipotético é dado com a consulta que se segue, na qual é feito 

acesso a atributos de três diferentes classes através de expressões de caminho: 
SELECT x.noStudents, x.course->name, x.course->dept->name  

FROM CourseSection x 

Como pode ser observado, as classes Curso e Departamento são acessadas via 

expressões de caminho e indicam operações de navegação entre os pares 

[CourseSection , Course] e [Course , Department]. No caso da abordagem OR, devem 

ser consideradas as expressões de caminho nas consultas em SQL3 (EISENBERG & 

MELTON, 1999). 

Para o modelo lógico relacional, a formação da lista de operações de navegação 

se dá através da identificação de Seqüências de Junções (MultiWayJoins) (NAVATHE 

& ELMASRI, 2000) em cada consulta analisada, levando em conta também o CDG 

(Collection Dependency Graph) que explicita os relacionamentos entre as coleções. 

Para exemplificar, a mesma consulta é apresentada num contexto relacional, no qual 
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acontecem duas junções (em negrito): primeiro entre as tabelas CourseSection e Course; 

em seguida entre as tabelas Course e Departament.  
SELECT x.NoStudents, c.Name, d.name  

FROM CourseSection x, Course c, Department d 

WHERE x.courseNo = c.courseNo 

AND c.deptNo = d.deptNo  

Desta forma, evidenciam-se as mesmas duas operações de navegação entre os 

pares de tabelas que representam, no modelo relacional, as mesmas classes indicadas 

pela consulta no modelo OO. 

Para cada consulta da aplicação devem ser levantadas todas as operações 

existentes. Com as respectivas freqüências de cada uma destas operações de acesso e o 

tipo de cada uma destas (Projeção, Seleção ou Navegação), tem-se o conjunto de 

operações que servirá como uma das entradas para a fase de análise. 

3.3.1.3 – Grafo de Dependência 

Além da lista de coleções com suas respectivas cardinalidades, já detalhadas no 

capítulo 2, é necessário informar sobre os relacionamentos existentes entre as coleções 

na modelagem lógica, seja ela OO, OR ou relacional. Grafos de dependência, propostos 

por (EZEIFE & BARKER, 1995), são uma alternativa de representação destes 

relacionamentos existentes entre coleções no esquema de dados, sendo considerado um 

dado de grande relevância para o projetista na tarefa de definição sobre o PDBD 

(BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). O grafo de dependência foi originalmente 

definido para representar relacionamentos binários entre classes, informando também a 

cardinalidade destes relacionamentos para cada classe participante. Segundo (RUBERG 

et al., 2001), estes relacionamentos podem gerar caminhos de navegação entre coleções 

de dados, que devem ser considerados na etapa de fragmentação de um PDBD no 

sentido de garantir o desempenho dos acessos que exploram estes relacionamentos 

reduzindo a transferência de dados entre os sítios. Além de relacionamentos de 

associação e composição, podem também ser representados relacionamentos de herança 

entre as coleções. 

Nos grafos de dependência de classes (CDG – Class Dependency Graph), os nós 

representam as classes e as arestas representam ligações entre duas classes. A 

cardinalidade de uma ligação indica o número de referências que cada objeto em uma 

classe deve possuir. Por exemplo, caso exista uma ligação de uma classe A para uma 
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classe B com cardinalidade 1 x n, então cada objeto da classe A referencia diversos 

objetos da classe B, enquanto cada objeto da classe B referencia no máximo um objeto 

da classe A no esquema de dados. 

No caso do cenário relacional, é utilizado o mesmo grafo de dependência, agora 

sendo usadas no lugar das classes, tabelas. Todas as informações providas pelo grafo 

continuam as mesmas, sendo os nós agora representações das tabelas. As ligações entre 

os nós (arestas) são criadas a partir dos relacionamentos estruturais, identificadas não 

somente no esquema lógico de dados, mas também através do seu uso nos 

procedimentos armazenados e triggers. 

3.3.1.4 – Herança 

Para os modelos OO e OR, cada coleção da base de dados deve ter a indicação 

se é uma classe abstrata. Caso a mesma seja uma subclasse, deve ser informado qual a 

sua superclasse. 

No caso do modelo relacional, a tarefa de refletir herança está estritamente 

relacionada ao processo de mapeamento entre cenários conceituais e lógicos. Desta 

forma, aplicado o mapeamento, os aspectos de generalização/especialização passam a 

figurar no modelo lógico indiretamente, sem perder as características semânticas, 

preservando-as para a decisão sobre a técnica de fragmentação. Não há construções 

específicas explicitando herança, mas o próprio cenário relacional contempla, de forma 

indireta, este aspecto, mantendo as decisões que aconteceriam no caso de um esquema 

conceitual. Exemplos de mapeamento de hierarquias são apresentados no Anexo II. 

3.3.2 – Fase de Análise 

A ODARA é iniciada pela fase de análise, sendo esta a fase de maior relevância 

e contribuição frente aos trabalhos mencionados. Definidas e elucidadas as informações 

de entrada necessárias à esta fase e eventuais adaptações para os diferentes modelos de 

dados, os algoritmos utilizados na mesma são apresentados a seguir.  

Na Figura 8 é primeiramente apresentado o algoritmo (função MapHierarchy()) 

que implementa a consideração de operações sobre as classes abstratas para a 

fragmentação das subclasses concretas. Neste algoritmo, as operações oriundas de 

acessos a classes abstratas são analisadas e mapeadas para as suas subclasses. Este 

algoritmo somente é utilizado pela metodologia quando as entradas se baseiam em 
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esquemas OO ou OR. O objetivo deste algoritmo é refletir nas subclasses as operações 

de acesso às classes abstratas, fazendo com que a metodologia estenda para as 

subclasses os padrões de acesso às classes abstratas e influencie na fragmentação das 

classes filhas.  

Uma ressalva deve ser feita quanto ao mapeamento das operações de 

superclasses para as suas subclasses: no algoritmo proposto somente são consideradas 

as operações de classes abstratas (Figura 10). Classes concretas que possuam subclasses 

não terão suas operações propagadas para as subclasses. Esta decisão se baseia na não 

padronização dos atuais produtos de SGBDORs quanto às estruturas internas de 

armazenamento. Existem diferentes formas de implementação interna das estruturas de 

superclasse e subclasse (STONEBRAKER et al., 1990). Assim, definir pela propagação 

de operações das superclasses pode interferir prejudicialmente para a fragmentação. 

A Figura 10 apresenta o algoritmo principal da fase de análise. Este algoritmo 

analisa todas as operações levantadas previamente, em conjunto com as demais 

informações de entrada (informações quantitativas, grafo de dependência, herança). 

Cada operação é analisada e, de acordo com as heurísticas da ODARA definidas em 

(BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003), determinam qual a técnica de fragmentação mais 

adequada para cada coleção da base de dados. 

Como pode ser observado na Figura 10, as operações de projeção levam a 

indicação de FV, formando um conjunto de coleções a sofrerem FV; as operações de 

seleção indicam FHP, determinando um conjunto de coleções a  sofrerem FHP; e as 

operações de navegação indicam FHD. No caso das operações de navegação, é formada 

a lista FragOwnerMember, que determina quais coleções devem sofrer FHD. Esta lista é 

formada com o algoritmo apresentado na Figura 9. 

Como já explicitado no capítulo 2, a lista FragOwnerMember tem o objetivo de 

formalizar o processo de indicação de coleções para FHD. Esta lista se baseia na 

classificação Dono-Membro (Owner-Member) de relacionamentos existentes entre as 

relações da base de dados. 

A lista FragOwnerMember é apresentada no formato (X,Y) ou (X, nulo), no qual 

X e Y são coleções da base de dados. 

Dado um esquema de dados, os relacionamentos Dono-Membro deste esquema e 

o conjunto de operações ordenadas de acordo com a sua freqüência de execução, a lista 
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FragOwnerMember é preenchida via análise de cada uma das operações. Na tarefa de 

análise das operações, deve-se proceder, conforme definido por (BAIÃO, 2001; BAIÃO 

et al., 2003), como descrito a seguir: 

Se a operação analisada é uma projeção ou seleção que acessa a coleção X, 

então o valor (X, nulo) deve ser incluído na lista FragOwnerMember; 

Se a operação analisada é uma navegação que faz acesso a uma expressão de 

caminho envolvendo as coleções X1,X2, … .Xn, então o par (Xi,Xi+1)(1≤i≤n-1) somente 

será inserido na lista FragOwnerMember caso este par represente um relacionamento do 

tipo Dono-Membro; 

Para auxiliar na decisão sobre qual a fragmentação mais indicada, algumas 

regras adicionais são definidas: 

• pares no formato (X, X) são descartados (Y deve ser diferente de X). Este tipo 

de par pode ocorrer no caso de acessos que explorem auto-relacionamentos; 

• um par (Y, A) é descartado se já existe um par (X, A) na lista 

FragOwnerMember. No caso de duas operações de navegação para a mesma 

coleção, deve ser priorizada a operação de mais alta freqüência. Considerar 

ambas as operações poderia levar a uma FHD conflitante. Esta restrição não está 

ligada à semântica dos dados, mas sim ao esquema de fragmentação resultante; 

• um par (X, A) é descartado se já existe um par (A, X) na lista 

FragOwnerMember. Esta ocorrência se dá devido à existência de 

relacionamentos 1 x 1, onde tanto (X, A) como (A, X) são considerados 

relacionamentos Dono-Membro. Mais uma vez deve ser privilegiada a operação 

de maior frequência, sendo também esta uma restrição sobre o EF resultante; 

As fases seguintes à fase de análise (fase de FV e de FH) são aplicadas 

naturalmente seguindo os algoritmos propostos em (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003; 

CRUZ, 2002) dispensando adaptações para as variações entre os modelos. O conjunto 

de coleções indicadas para FV serve como uma das entradas para a fase de FV. O 

conjunto de coleções indicadas para FHP serve como uma das entradas para a fase de 

FH. Como esta fase também trata da FHD, a mesma também faz uso da lista 

FragOwnerMember para definição dos fragmentos horizontais derivados. Neste ponto, é 

importante ressaltar que a metodologia ODARA poderia utilizar quaisquer algoritmos 
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para FV ou FH existentes na literatura, sem, no entanto modificar a sua estrutura 

principal, graças ao maior conjunto de informações capturadas pela metodologia. 

 

Figura 8 - Algoritmo para consideração de operações sobre classes abstratas 
 

 

Figura 9- Algoritmo para definição da Lista FragOwnerMember 

function MapHierarchy(HC: class, 
  O: set of (OperationId, operationFrequency, operationClassification, accessedClass), 

C : set of (className, classcardinality), ) 
begin 

for each Ci in C do 
 if Ci is a subclass of HC then 
  for each Oi where C(Oi) = HC do 
   O +=( O.MaxId +1, freqOi, classificationOi, Ci) 
  end for 
 end if 
end for 

end 

function DefineOwnerMember ( Oi : current operation,
X, Y : classes in the schema accessed by Oi,
Cv  : current set of classes to be vertically fragmented,
CDG : class dependency graph )

returns (own, mem) : pair of classes in the frag(owner, member) relation
begin

(own, mem) = null;
Li = the link (X, Y, name, card) in CDG through which Oi navigates from X to Y (1)
case card of

“1:1”, “1:N”: (2)
if Y is not in Cv then (own, mem) = (X, Y) end if (3)

“N:1”: (4)
if X is not in Cv then (own, mem) = (Y, X) end if (5)

“M:N”: (6)
(own, mem) = null (7)

end case
end
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Figura 10 - Algoritmo para fase de análise  

function AnalysisPhase ( C: set of (className, classcardinality), 

O: set of (operationId, operationFrequency, operationClassification, accessedClass), 

CDG: class dependency graph) 

returns Ch : set of pairs (owner, member) of classes to be horizontally fragmented 

Cv : set of classes to be vertically fragmented 

Cn : set of classes not to be fragmented 

var 

fragOwnerMember: set of pairs (owner, member) of classes with no replicas 

begin 

Cn = C; fragOwnerMember = empty set  

sort O in descending order according to the operation frequency  

for each (Oi, freqOi, classificationOi, C(Oi)) in O do  

if (Input is not Relational) 

if ( C(Oi) is an abstract class) then  

MapHierarchy( C(Oi), O, C)      (I) 

end if  
end if 
case OiOperationClassification of  

“projection”: 

if ( C(Oi) is not a member in fragOwnerMember ) and  

( ((C(Oi), “large”) ∈ C) or ((C(Oi), “medium”) ∈ C) then     

fragOwnerMember += (C(oi), null)  

Cv += C(Oi) ; Cn -= (C(Oi))  

end if 

“selection”: 

if  ( C(Oi) is not a member in fragOwnerMember ) and  

( Atrib(Oi) is not a Identifier) and       (II) 

( Operator(Oi) is not “=” or “≠”) then      (III) 

fragOwnerMember += (C(oi), null)  

Ch += (C(Oi), null) ; Cn -= (C(Oi), cardOi)  

end if 

“navigation”: 

for each pair (X,Y) of consecutive classes in C(Oi) do  

if (X is not an abstract class) and (Y is not an abstract class) then  

(own, mem) = DefineOwnerMember (Oi, X, Y, Cv, CDG)  

if (own, mem) is not null then  

fragOwnerMember += (own, mem)  

Ch += (own, mem); Cn -= (own, cardOi); Cn -= (mem, cardM)  
end if 

end if 
end for 

end case 
       end for 
       return Ch, Cv, Cn 
end 
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3.3.3 – Fase de Fragmentação Vertical 

A segunda fase da metodologia ODARA define a função de fragmentação 

vertical a ser aplicada a cada uma das coleções do esquema de dados que foi indicada 

para FV. O conjunto de coleções a sofrer FV é definido anteriormente, na fase de 

análise. A função de FV é definida pelo algoritmo proposto inicialmente em 

(NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989) e estendido por (BAIÃO, 2001; 

BAIÃO et al., 2003; CRUZ, 2002).  

Figura 11 - Algoritmo para fase de fragmentação vertical (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003; 
CRUZ, 2002) 

O funcionamento do algoritmo pode ser resumido da seguinte forma: são 

recuperadas as operações de projeção que fazem acesso às coleções indicadas para FV 
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assim como o conjunto de coleções a ser fragmentado verticalmente, identificando 

grupos de atributos de cada coleção que são acessados simultaneamente pelas 

operações. Estes grupos de atributos representam os fragmentos verticais da coleção. A 

Figura 11 apresenta o pseudo-código do algoritmo. 

A fase de FV é executada em dois passos: (i) construção da matriz de afinidade 

dos atributos acessados pelas operações e (ii) construção do grafo de afinidade de 

atributos que gera ciclos que definem os fragmentos verticais. Neste segundo passo são 

criados dois ciclos extras para dar origem a dois fragmentos: um para agrupar os 

atributos nunca acessados, também chamado de fragmento “ELSE”, e outro para 

agrupar os atributos acessados em algum momento, mas que o algoritmo não conseguiu 

alocar em um ciclo específico de afinidade.  

3.3.4 – Fase de Fragmentação Horizontal 

A terceira e última fase de ODARA é responsável pela aplicação da 

fragmentação horizontal sobre as coleções que formam o esquema de dados. A mesma 

baseia-se nas operações de seleção e na lista FragOwnerMember para aplicar FHP sobre 

as coleções Dono (Owner) e FHD sobre as coleções Membro (Member). 

3.3.4.1 – Fragmentação Horizontal Primária 

O algoritmo para FHP assemelha-se ao algoritmo utilizado para definição dos 

fragmentos verticais apresentado na seção anterior. Ambos os algoritmos, tanto para FV 

como para FHP, compartilham a abordagem baseada em grafos. 

A entrada do algoritmo para FHP são as operações de seleção sobre as classes a 

sofrer FHP. O objetivo é identificar grupos de instâncias das coleções que apresentem 

aspectos de similaridade no que se refere às informações solicitadas nos predicados (por 

exemplo, o algoritmo pode reunir todas as instâncias da coleção Professor com salário > 

6.000 e data de nascimento < 1970), pois são acessados simultaneamente. Estes grupos 

de instâncias representarão os fragmentos horizontais das coleções.  

Assim como o algoritmo para FV, o algoritmo para FHP é composto dos 

mesmos dois passos: (i) construção da matriz de afinidade dos predicados utilizados 

pelas operações e (ii) construção do grafo de afinidade de predicados que geram ciclos e 

que definem os fragmentos horizontais. No algoritmo para FHP, os predicados 

identificados pelas operações são combinados, gerando os fragmentos horizontais 

primários. Também no caso do algoritmo de FHP é criado um fragmento “ELSE”, neste 
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caso sendo preenchido pelas instâncias da coleção que não satisfazem aos predicados 

utilizados para formar os demais fragmentos. O pseudo-código deste algoritmo é 

apresentado na Figura 12.  

3.3.4.2 – Fragmentação Horizontal Derivada 

A geração dos fragmentos horizontais derivados baseia-se fortemente na lista 

FragOwnerMember. Desta lista são recuperados os pares Dono-Membro (O,M) por 

ordem de maior freqüência. O objetivo é fragmentar as coleções Membro (M) de acordo 

com a FHP de suas respectivas coleções Dono (O). 

A FHD de uma coleção M, levando em conta a FHP de sua respectiva coleção 

O, deve ser implementada com uma semi-junção sobre o atributo Ai de M ( Ai) utilizado 

pelas operações de navegação de M para O com maior freqüência. Assim, os 

fragmentos horizontais derivados de M são definidos como: 

Fd
i(M) = M  Ai Di (O),  1 ≤ i ≤ w 

Dw+1 (M) = σ (Ai = null) (M) 

onde w é o número de fragmentos horizontais primários de O, Di(O) é a 

definição de cada dos fragmentos. Dw+1 (M) representa um fragmento adicional 

(ELSE) definido sobre M, e que contém as instâncias da coleção Membro que não estão 

relacionadas com qualquer das instâncias da coleção Dono. Este fragmento comporta 

assim todas as instâncias da coleção Membro com referência nula para a coleção Dono. 

A ocorrência de referências nulas é um problema muito comum nas aplicações em 

geral, podendo acontecer geralmente no caso de relacionamentos opcionais entre 

coleções. 
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Figura 12 - Algoritmo para fase de fragmentação horizontal (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) 

function PrimaryHorizontalFragmentation( Ch: set of pairs of classes to be horizontally fragmented, 
Osel: set of selection operations, 
Fv: set of vertical class fragments already defined) 

returns Fp  : set of primary horizontal class fragments, Fh : set of hybrid class fragments
begin

Cowner =  empty set; (1)
for each owner class Ci in Ch that is not a member in any other pair (own, mem) in Ch do Cowner += Ci end for (2)
for each Ck in Cowner do //PHF is applied on “owner-only” classes (3)

M = BuildPredicateAffinityMatrix(Ck, Osel) (4)
(primaryHorizontalFragmentsOfCk, hybridFragmentsOfCk) = BuildAndPartitionPredicateAffinityGraph(Ck, M, Fv) (5)
Fp += primaryHorizontalFragmentsOfCk; Fh += hybridFragmentsOfCk (6)

end for
return Fp, Fh

end

function closelyRelatedPredicate ( oi, oj: selection operations, currentOsel: the set of selection operations)
returns c: boolean
begin

c := false (7)
pi := attribute accessed by oi; pj := attribute accessed by oj; (8)
if pi = pj then // oi and oj access the same attribute (9)

if oi and oj are jointly used with some common selection operation ok in other queries then (10)
pk := attribute accessed by ok; (11)
if pk != pi then // ok accesses an attribute other than the one accessed by oi and oj (12)

c := true (13)
end if

end if
end if
return c

end

function BuildPredicateAffinityMatrix ( Ck: class to be horizontally fragmented, Osel: the set of selection operations and their execution 
frequencies)

returns M : predicate affinity matrix of Ck
begin

for each pair of selection operations oi, oj in Osel extracted from the same query Q such that C(oi)=C(oj)=Ck do (14)
currentOsel += oi; currentOsel += oj (15)
freqQ = execution frequency of Q

end for
for each operation oi that is in currentOsel do (16)

for each operation oj that is in currentOsel do (17)
if M (oi, oj) is not null then M (oi, oj) += freqQ (18)

else create M (oi, oj), set M (oi, oj) = freqQ (19)
end if
if oi => oj then M (oi, oj).logicLink = true end if // logic implication (20)
if closelyRelatedPredicate(oi, oj, currentOsel) then M (oi, oj).closeLink = true end if (21)

end for
end for
return M

end

function BuildAndPartitionPredicateAffinityGraph ( Ck: class to be horizontally fragmented, 
M : predicate affinity matrix of Ck, 

Fv: set of vertical class fragments already defined)
returns primHorizontalFragmentsOfCk : set of primary horizontal fragments of Ck, 

hybridFragmentsOfCk : set of hybrid fragments of Ck
begin

N =  empty set of nodes; A =  empty set of links; G = (N, A) (22)
N += any operation of currentOsel (23)
while there is an operation of currentOsel that is not in N do (24)

M(oi,oj) = highest element from matrix M such that oi or oj are one of the current graph extremities (25)
N += oi; N += oj (26)
if M(oi, oj) forms a cycle in the graph G then (27)

let cp be this cycle (28)
if cp can be an affinity cycle then mark cp as a fragment candidate (29)

else (30)
if there is a fragment candidate then (31)

let cf be this candidate (32)
if cf cannot be extended then (33)

mark cf as a group of operations (34)
end if

end if
end if

end while
// Cycles in the predicate affinity graph result in a set of groups of operations, which must be processed to create the fragments

for each group of operations g = (O1, O2, .., Oq) do //reduce the number of operations in the group using the logical predicates (35)
for each pair of operations Oi, Oj that is in g do (36)

if (Oi != Oj) and (M(Oi, Oj).logicLink = true) then g -= Oi end if (37)
end for
mark g as an operation term; TO += g (38)

end for
TO = {t1, t2, …, tt} // TO is the set of operation terms previously defined (39)
Tab = empty table // Tab is a table of operation terms on Ck (40)
while there is a Ck element in TO which is not in Tab do (41)

let e be the less frequent element of Ck in TO such that e is not in Tab yet (42)
create a new column c in Tab (43)
fill each element of c with operations over e such that the combination of elements in the same row defines a term in TO (44)

end while
for each row r in Tab do //Apply the operation terms to define horizontal or mixed fragments on Ck (45)

if there are vertical fragments of Ck in Fv then (46)
// Hybrid Fragmentation!

Fh += combination of all elements in row r applied to the vertical fragments of Ck containing these elements (47)
else (48)

// Primary Horizontal Fragmentation!
Fp += the combination of all elements in row r applied to class Ck (49)

end if
end for
primHorizontalFragmentsOfCk := Fp ; hybridFragmentsOfCk := Fh
return Fh, Fm

end
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3.3.5 – Extensões 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como uma de suas etapas a 

definição de extensões do trabalho proposto por Baião para o algoritmo usado na fase de 

análise da metodologia ODARA. Estas extensões abrangem o processo de classificação 

das operações de modo a refinar a fase inicial e definem sobre a aplicação de FHD em 

relacionamentos n x m nos modelos relacional e OR. A seguir são listadas as extensões 

seguidas por suas respectivas descrições. 

A primeira extensão refere-se à triagem das operações no algoritmo da fase de 

análise e da função MapHierarchy() (Figura 8 e Figura 10) . Nos algoritmos anteriores 

existentes na literatura, as operações feitas sobre classes abstratas eram descartadas, não 

influenciando na definição do esquema de fragmentação. No entanto, estas operações 

descartadas podem possuir relevância para a aplicação, quando fazem acesso aos dados 

das subclasses e precisam, assim, ser consideradas para a definição da fragmentação 

destas subclasses. Supondo acessos aos dados de uma classe abstrata Pessoa, que possua 

duas subclasses (Professor e Estudante, por exemplo), estes acessos devem ser refletidos 

para as subclasses e não descartados. Desta forma, a fase de análise da metodologia 

ODARA mapeia as operações genéricas das superclasses para as subclasses, permitindo 

que as mesmas sejam utilizadas pela metodologia.  

Outra extensão proposta refere-se a um tratamento diferenciado para consultas 

muito freqüentes que fazem acesso exclusivo a somente um objeto (predicados que se 

referem a comparações exatas, utilizando os operadores = ou ≠ sobre atributos de 

ocorrência única, como IDO (IDentificadores de Objetos, OID, ou chaves primárias), o 

que poderia vir a gerar uma fragmentação desbalanceada ao extremo, podendo ser 

criados dois fragmentos onde um possuiria somente um objeto e outro todos os N-1 

objetos da coleção com cardinalidade N. Assim, as operações de seleção são filtradas a 

fim de excluir da lista de operações aquelas que possuam estas características. Uma 

alternativa ao descarte das operações de seleção desta natureza seria a aplicação de 

funções hash, fragmentando a coleção de forma balanceada. Desta forma, o projetista 

poderia vir a perceber esta situação e evitar a formação de tais fragmentos, redefinindo-

os manualmente. No entanto, visto que nenhum dos trabalhos na literatura tratam 

explicitamente deste aspecto, a metodologia ODARA proposta neste trabalho considera 

tal situação e trata-a explicitamente, objetivando dar máximo suporte às atividades do 
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projetista da distribuição, evitando assim que seja necessária uma avaliação manual das 

definições dos fragmentos propostos. 

Outra adaptação na metodologia foi a incorporação de uma extensão proposta 

por (CRUZ, 2002). Como já citado no capítulo 2, o algoritmo apresentado em 

(NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989) e utilizado em (BAIÃO, 2001; 

BAIÃO et al., 2003) não consegue criar partições compostas de dois atributos que 

evidenciem um alto grau de afinidade entre si. Para minimizar este problema é proposta 

uma extensão na qual todos os atributos que sofreram algum acesso gerado através de 

uma operação de projeção, mas terminaram não participando de um fragmento e foram 

indicados para o fragmento ELSE, misturando-se com os fragmentos nunca acessados, 

são armazenados numa partição adicional à parte. Desta forma, são separados os 

atributos que não sofreram qualquer tipo de acesso daqueles que sofreram algum acesso, 

mas não formaram fragmentos. Com esta extensão é possível concentrar tais atributos 

em somente um fragmento à parte, diminuindo o volume de dados desnecessários 

acessado pelas consultas e aumentando o grau de paralelismo do sistema. 

Nas abordagens para o modelo relacional e modelo OR, tabelas adicionais são 

criadas para representar tanto no modelo relacional como no modelo OR as ocorrências 

de relacionamentos n x m. Uma última extensão foi adicionada para definir sobre a 

fragmentação destas tabelas desprovidas de valor semântico, criadas artificialmente, 

mas, no entanto, podendo exercer grande influência no desempenho da aplicação devido 

a um alto número de acessos. A decisão por fragmentar relacionamentos n x m é 

contrária à abordagem utilizada em Baião para o cenário OO puro, que pode ser 

considerada conservadora, pois sempre descarta a fragmentação para este tipo de 

relacionamento em seu trabalho. Esta extensão se baseia em experimentos realizados 

durante o desenvolvimento da presente dissertação e descritos no capítulo 4, gerando 

resultados com a indicação de melhor desempenho para os cenários onde a 

fragmentação foi aplicada sobre relações n x m. Estes estudos foram determinantes para 

a escolha de aplicar a metodologia ODARA sobre o modelo lógico global, onde tais 

coleções estariam já explicitadas. 
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3.4 – Considerações Finais 

Com as definições das modificações, extensões e adaptações propostas, 

completa-se a definição da metodologia ODARA. Evidencia-se a extensão de sua 

abrangência permitindo que a mesma possa ser analisada em diferentes cenários. 

Em relação aos algoritmos de fragmentação que compõem a metodologia 

ODARA (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003; CRUZ, 2002; ÖZSU & VALDURIEZ, 

1999), os mesmos são considerados corretos segundo as regras de correção da 

fragmentação definidas por (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), de acordo com os 

argumentos presentes nos trabalhos originais.  

Um quadro comparativo de trabalhos presentes na literatura, incluindo também a 

metodologia ODARA, é apresentado na Tabela 2. Entre as características analisadas, 

todos os trabalhos da literatura apresentam suporte à FV e consideram freqüência de 

execução de acessos aos dados, neste caso com a exceção de (MESQUITA, 1998). Na 

primeira ocorrência deste quadro comparativo (Tabela 1), nenhum dos trabalhos 

relacionados contemplava todas as características levantadas. Com a inclusão da 

ODARA, é evidenciado como a metodologia consegue contemplar um conjunto 

importante de aspectos para o PDBD, em especial para a etapa de fragmentação, 

mostrando ser o único até então a contemplar as características consideradas relevantes 

para a fragmentação apresentadas na Tabela 2. Dentre estas, deve-se ressaltar a 

aplicabilidade sobre diferentes modelos e apoio à escolha da técnica de fragmentação, 

somente suportados pela ODARA e por Baião, que se restringe ao modelo OO. 

Tabela 2 – Trabalhos Relacionados e Características Relevantes 
CARACTERÍSTICAS 

ALGORITMOS & 

METODOLOGIAS 

Apresenta

Metodologia

Suporte 

à FH 

Apoio à  

escolha da  

técnica de  

fragmentação

Suporte à 

Fragmentação 

Mista 

Suporte à 

Fragmentação 

Híbrida 

Suporte 

à FHD

Aplicabilidade

nos modelos 

 OO, OR e  

Relacional 

Considera 

Hierarquias

de classes 

Considera 

chamada a 

Métodos 

Analisa 

Cardinalidade 

das coleções 

(ÖZSU & VALDURIEZ, 1999  √    √     
(NAVATHE et al., 1984)           
(NAVATHE & RA, 1989)           
(NAVATHE et al., 1995) √ √  √ √     √ 
VFABC (CRUZ, 2002) √        √ √ 
Baião(BAIÃO, 2001; 

 BAIÃO et al., 2003) 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ 

(MESQUITA, 1998) √ √  √ √ √  √   
PROJETOO 

 (BARROSO, 1998) 
√ √  √    √ √  

ODARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Capítulo 4 – Avaliação da Metodologia ODARA 

4.1 – Introdução 

Este capítulo tem o objetivo de verificar a eficácia da metodologia proposta, 

assim como os fundamentos utilizados pela mesma. Para tal, são analisados diferentes 

cenários qualitativamente e quantitativamente. Primeiramente são definidos e 

verificados diferentes critérios de avaliação qualitativa apresentados nas seções 

seguintes. Para a avaliação quantitativa foi utilizado um modelo de custo de execução 

de consultas desenvolvido especificamente para SGBDD a fim de estimar o custo de 

execução de consultas sobre diferentes projetos de fragmentação, permitindo uma 

comparação mais objetiva e numérica.  

A avaliação da metodologia apresentada foi realizada utilizando-se o benchmark 

BUCKY (CAREY et al., 1997). Este benchmark foi escolhido por ser voltado para 

avaliação de características do modelo Objeto-Relacional. Assim, ele possui 

características tanto OO como relacionais. O próprio benchmark especifica o esquema 

lógico com suas respectivas cardinalidades juntamente com as consultas para avaliação. 

Dentre as consultas especificadas pelo BUCKY, foram escolhidas algumas, 

consideradas as mais relevantes, para representar as consultas mais freqüentes que 

direcionam o PDBD. Uma validação experimental, baseada no modelo de custo 

definido em (RUBERG, 2001), foi realizada com o intuito de analisar o custo de cada 

consulta executada contra os diferentes projetos de fragmentação gerados através da 

ODARA e de significativos trabalhos da literatura. Por fim, uma comparação entre a 

análise qualitativa e os resultados da função de custo são apresentados para cada uma 

das consultas avaliadas. 

No intuito de complementar este estudo, foram realizadas mais duas análises em 

cenários diferentes, a fim de verificar aspectos importantes do projeto de distribuição: 

FHD e relacionamentos n x m, não evidenciados no estudo do benchmark BUCKY. São 

apresentadas as descrições destas duas análises em particular, mostrando os cenários 

utilizados, as consultas definidas, projetos de fragmentação gerados com os seus 

respectivos custos, gerados via a mesma função de custo. 
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4.2 – Criação dos Esquemas de Fragmentação Utilizados 

Para realização da avaliação de ODARA, são gerados cinco diferentes esquemas 

de fragmentação. A Figura 13 mostra o processo de criação dos esquemas de 

fragmentação a serem avaliados. Esses cinco projetos visam mostrar o impacto existente 

ao se utilizar o ferramental disponível hoje para o PDBD e a metodologia ODARA.  

Atualmente, para o modelo relacional o projetista da BDD aplica apenas uma 

técnica de fragmentação (FH ou FV) em todas as coleções, seguindo um dos algoritmos 

da literatura. Eventualmente ele pode optar pela fragmentação híbrida, porém, o mais 

importante é que não há um auxílio na escolha do tipo de fragmentação. Essa avaliação 

tem o intuito de mostrar o impacto de uma escolha inadequada para a fragmentação da 

base de dados. 

Para o modelo OO, o projetista dispõe da metodologia Baião. Entretanto, ao 

tentar utilizá-la num contexto mais genérico, surgem novas heurísticas e algumas 

adaptações se fazem necessárias, aqui representadas pela metodologia ODARA. 

Finalmente, para o modelo OR não foi encontrado na literatura nenhum trabalho 

específico que considere as características deste modelo para a decisão sobre a 

fragmentação mais adequada para suas coleções. A metodologia Baião pode ser 

utilizada, nesse caso, com algumas adaptações. Assim, a ODARA apresenta esforços no 

sentido de preencher esta lacuna, adaptando-se às necessidades e particularidades do 

modelo OR. 

 

Figura 13- Descrição do fluxo do processo de criação dos PDBDs para avaliação 
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Para avaliar o PDBD sobre o modelo relacional, escolheu-se um algoritmo 

representativo para FH e outro para FV, já que não existe uma metodologia que auxilie 

na escolha da técnica de fragmentação para o modelo relacional. No caso da FH, a 

proposta de (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) foi escolhida por contemplar heurísticas 

para a FHP e FHD, apresentando um algoritmo que guia fragmentações que atendem às 

regras de correção. Para representar o projeto baseado na FV, foi escolhido o algoritmo 

de Navathe (NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989) por apresentar algumas 

características como ser adaptável para mais de um modelo de dados e pode ser 

adaptado para utilização na FH.  

Para a avaliação do modelo OR, não foram encontrados trabalhos relacionados a 

comparar. Finalmente, no modelo OO, como ODARA é fortemente baseado na 

metodologia Baião (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) (a única existente até então) 

optou-se por apresentar apenas os resultados de ODARA.   

 

A descrição dos PDBDs gerados para análise comparativa segue com os 

símbolos a serem utilizados para identificação a partir deste ponto da dissertação: 

PDBD M-OO: Projeto de Distribuição, baseado na metodologia ODARA, 

aplicada sobre um modelo lógico OO. A ser utilizado em SGBDOO. 

PDBD M-OR: Projeto de Distribuição, baseado na metodologia ODARA, 

aplicado sobre um modelo lógico OR. A ser utilizado em SGBDOR. 

PDBD M-Re: Projeto de Distribuição, baseado na metodologia ODARA, 

aplicado sobre um modelo lógico relacional. A ser utilizado em SGBDR. 

PDBD FH-Re: Projeto de Distribuição baseando-se no algoritmo de 

fragmentação horizontal proposto em (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999) aplicado sobre 

modelo lógico relacional. A ser utilizado em SGBDR. 

PDBD FV-Re: Projeto de Distribuição baseando-se no algoritmo de 

fragmentação vertical proposto em (NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989) 

aplicado sobre modelo lógico relacional. A ser utilizado em SGBDR. 

Para definir os esquemas de fragmentação M-Re, FH-Re e FV-Re, foi necessário 

aplicar o mapeamento do esquema conceitual global do BUCKY para o esquema lógico 
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global. Este mapeamento seguiu regras gerais de mapeamento encontradas na literatura 

e apresentadas no Anexo II. 

Neste ponto, é importante comentar que as diferenças existentes entre o modelo 

OO e o modelo OR incidem principalmente na questão dos relacionamentos binários 

vários para vários (n x m), onde cada ocorrência de entidade envolvida no 

relacionamento pode ser referenciada diversas vezes. Como o modelo OR trata dos 

relacionamentos desta natureza de forma análoga ao modelo relacional, alguns dos 

relacionamentos existentes no modelo OO necessitam ser mapeados em tabelas de 

relacionamento durante o projeto lógico no modelo OR. Nas demais questões, não 

existe uma impedância explícita entre as características dos modelos comparados, sendo 

possível realizar o mapeamento entre OO e OR sem maiores perdas dos aspectos 

semânticos da aplicação. Mais detalhes da comparação entre modelo OO e modelo OR 

podem ser encontradas também no Anexo II. 

4.3 – Comparação qualitativa entre PDBDs 

Com os esquemas de fragmentação gerados conforme Figura 13, foram 

identificadas três comparações possíveis e relevantes para a análise da ODARA: 

(M-OO) X (M-OR): Metodologia ODARA aplicada aos dois casos, sendo 

modelo lógico resultante OO versus o modelo lógico resultante OR. Objetivo: mostrar 

que existe uma equivalência entre o modelo OO e o modelo OR, mesmo após aplicação 

da fragmentação. Assim, espera-se mostrar que a aplicação da metodologia ODARA 

nos atuais SGBDOR é viável. Além disso, evidenciam-se as contribuições acrescentadas 

ao trabalho original de Baião. 

(M-Re) X (FH-Re): Metodologia ODARA aplicada no modelo lógico relacional, 

versus Fragmentação Horizontal aplicada no modelo lógico relacional através de 

algoritmo para FH de Özsu. Objetivo: comparar os PDBDs gerados e verificar se a 

aplicação da metodologia ODARA proposta trouxe vantagens em relação à aplicação do 

algoritmo tradicional de fragmentação exclusivamente horizontal existente na literatura.  

(M-Re) X (FV-Re): Metodologia ODARA aplicada no modelo lógico relacional 

versus Fragmentação Vertical aplicada no modelo lógico relacional através de algoritmo 

proposto por Navathe. Objetivo: comparar os PDBDs gerados e verificar se a aplicação 
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da metodologia ODARA proposta trouxe vantagens em relação à aplicação do 

algoritmo tradicional de fragmentação exclusivamente vertical existente na literatura. 

Para realizar esta comparação qualitativa, foram definidos alguns critérios de 

avaliação listados abaixo com as suas respectivas justificativas: 

 Nº de Fragmentos do PDBD 

No que diz respeito ao número de fragmentos gerados para cada coleção por 

cada PDBD, a idéia é mostrar que uma menor quantidade de fragmentos é gerada 

quando o processo de distribuição considera aspectos semânticos do projeto, 

representados de diferentes formas entre os modelos analisados. Desta forma, espera-se, 

além da criação de um projeto de distribuição segundo a semântica da aplicação, a 

geração de um PDBD mais simplificado com gerenciamento facilitado, observando o 

número de fragmentos e a divisão do volume de dados entre os fragmentos. 

 Avaliação individual das técnicas de fragmentação 

O objetivo desse critério é avaliar individualmente (em cada coleção) o impacto 

da fase de análise na escolha da técnica de fragmentação e a própria função de 

fragmentação definida em cada projeto de fragmentação.  

 Adequação dos fragmentos face às consultas mais freqüentes 

Neste critério de avaliação pretende-se analisar o número de fragmentos 

requisitados pelas consultas mais freqüentes em cada um dos esquemas de 

fragmentação. O objetivo é avaliar o grau de redução de acesso a dados irrelevantes, 

proporcionado pelo PDBD. Para definir quais seriam as consultas mais freqüentes foi 

utilizada a Teoria de Paretto (popularmente conhecida como regra 80-20), a qual 

defende que 20% das consultas mais ativas representam 80% do custo de 

processamento. 

 Fragmentação Derivada 

Nos poucos trabalhos encontrados que abordam fragmentação horizontal 

derivada (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), não é definido claramente quando e por que a 

mesma deve ser aplicada, fazendo com que este tipo de fragmentação aconteça de 

acordo com o bom senso do profissional responsável pelo projeto de distribuição. 

Assim, bastaria a existência do relacionamento entre duas coleções e a indicação do 

projetista da aplicação para que a FHD fosse aplicada, mesmo sem que o 

relacionamento que deu origem à mesma seja utilizado nas consultas mais freqüentes. O 
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intuito desta avaliação é analisar como os fragmentos derivados são percorridos pelas 

consultas que os utilizam.  

 Classes Abstratas 

Com a geração de fragmentos formados exclusivamente por atributos que 

originalmente pertenciam a classes abstratas, pretende-se mostrar como as consultas 

mais freqüentes estarão na maior parte das vezes requisitando dados das classes mais 

genéricas. Este ponto de avaliação indica fortemente que a fragmentação dos dados 

pode ser feita considerando a hierarquia das classes, sendo este um novo ramo de estudo 

a ser desenvolvido, no caso de cenários OO e OR. Além dos fragmentos criados com 

atributos exclusivos da superclasse (nos casos de FV), existem também os casos onde os 

fragmentos horizontais são definidos de acordo com faixas de valores para atributos 

herdados das classes abstratas. 

Pretende-se assim evidenciar a influência das operações incidentes sobre classes 

abstratas nas fragmentações das respectivas subclasses, mostrando a importância da 

solução adotada por este trabalho. Considerar este tipo de operação acarreta em uma 

maior complexidade para o processo de fragmentação. Algumas abordagens sugerem 

que estas operações sejam ignoradas, o que pode vir a descartar atividades de maior 

relevância para a aplicação sendo distribuída. É importante salientar que embora o 

modelo relacional não considere classes ou tipos abstratos, ao serem gerados a partir de 

modelagens conceituais, os cenários relacionais adquirem de forma indireta, como já 

citado, as informações de acesso referente às classes abstratas, via processo de 

mapeamento, sem perder estas características semânticas. 

A associação das coleções com classes abstratas é possível nesta avaliação pelo 

fato de se conhecer o modelo conceitual do benchmark BUCKY. 

 Métodos e Procedimentos 

Este último critério de comparação qualitativa pretende mostrar um dos 

diferenciais da metodologia ODARA, levando em consideração os métodos das 

coleções e procedimentos armazenados para definição sobre a fragmentação a ser 

aplicada. Com a avaliação, mesmo que visual, do corpo dos métodos e procedimentos, 

diversas expressões de caminho assim como projeções e seleções, que poderiam vir a 

ser as operações mais freqüentes entre as coleções, são analisadas, evidenciando 

relacionamentos entre as mesmas e influenciando no modelo de distribuição resultante. 

Desta forma, é possível definir um projeto de distribuição mais aderente às operações 
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que estão de fato sob a gerência do SGBD, indicando com maior exatidão quais 

coleções devem sofrer fragmentação. 

4.4 – Benchmark BUCKY 

O benchmark BUCKY (CAREY et al., 1997) escolhido representa uma proposta 

de avaliação de desempenho focando principalmente em SGBDOR, oferecendo também 

uma versão relacional do mesmo. O BUCKY vem sendo utilizado em diversos trabalhos 

na literatura (RISHE et al., 2000; SHAHABI et al., 2000) e objetiva explorar 

características importantes do modelo OR, como atributos multivalorados, hierarquia de 

classes, métodos, entre outros, no desempenho do processamento de consultas.  

O diagrama de classes do benchmark BUCKY representa uma aplicação para 

sistemas universitários. O conceito principal é permitir a gerência de pessoas (Person 

(classe abstrata)), como estudantes (Student e TA – alunos monitores), e empregados 

(Employee (classe abstrata)), como professores (Professor) e funcionários (Staff), todos 

atrelados aos seus respectivos departamentos (Department). Professores e alunos 

monitores podem lecionar matérias em turmas (CourseSection) assim como estudantes 

podem matricular-se em turmas (CourseSections) destas matérias. Para a avaliação 

utilizou-se um subconjunto das consultas propostas pelo benchmark, sendo escolhidas 

somente aquelas que se mostravam mais factíveis de acontecerem num sistema real. 

Como em todo PDBD, do elenco de consultas da aplicação, são escolhidas as 

20% mais freqüentes para que o projeto seja voltado a atendê-las. Como o BUCKY não 

apresenta dados de freqüência das consultas, foi feita uma análise do teor das consultas 

e foram escolhidas 9 dentre as 15 especificadas no benchmark. Na Figura 14 é 

apresentado o modelo de classes do benchmark BUCKY. 
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Figura 14 – Modelo de Classes do benchmark BUCKY segundo padrão UML 

O BUCKY define um conjunto de consultas tanto para o modelo Objeto-

Relacional como para uma versão relacional do seu modelo. Assim, de acordo com a 

proposta de avaliação já apresentada, para os projetos de distribuição relacionais 

definidos neste estudo são utilizadas as consultas relacionais definidas pelo próprio 

benchmark. Para os modelos OR e OO são utilizadas as consultas originais do 

benchmark, as quais são apresentadas na Tabela 3, juntamente com as freqüências, que 

foram definidas neste trabalho. Como o benchmark não informa a freqüência das 

consultas, foram definidos dois grupos das mesmas com os seguintes perfis: consultas 

voltadas para o setor de Recursos Humanos (RH) e consultas voltadas para o setor 

Acadêmico. Considerou-se que o conjunto de consultas do setor Acadêmico (C1, C2, 

C3, C4 e C5) seria aquele com as maiores freqüências, dado o propósito da aplicação.  
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Tabela 3 – Subconjunto de consultas definidas pelo BUCKY com suas respectivas freqüências 

Nº Classes Consulta Freqüência 
C1 Student 

TA  
Department 

SELECT s.id, s.name,  
s.state,s.major->dno, s.major->name,  
s.major->building FROM Student s  
WHERE s.major->name = 'deptname7' 

90 

C2 Coursesection 
Course 
Department 

SELECT x.semester, x.noStudents, 
x.course->dept->dno,x.course->dept->name 
FROM CourseSection x WHERE x.roomNo = 69 

70 

C3 Student 
TA  
Department 

SELECT s.id, s.name, s.state,s.major->dno,
s.major->name, s.major->building 
FROM Student s  
WHERE s.name = 'studentName9000' 

65 

C4 Student 
TA  
Department 

SELECT s.id, s.name, s.state,s.major->dno,
s.major->name,s.major->building  
FROM Student s 

60 

C5 Professor 
TA  
Staff 

SELECT e.name, e.street, e.city,  
e.state, e.zipcode  
FROM Employee e  
WHERE salary(e) >= 96000 

55 

C6 Professor 
TA  
Staff 

SELECT e.name, e.street, e.city,  
e.state, e.zipcode  
FROM Employee e WHERE e.id = 6966 

50 

C7 Professor 
 
 

SELECT p.name, p.street,  
p.city, p.state, p.zipcode  
FROM Professor p WHERE salary(p) >= 150000 

40 

C8 Staff SELECT s1.id, s1.name, s2.id, s2.name 
FROM Staff s1, Staff s2 
WHERE distance(s1.place,s2.place)< 500 
AND s1.id < 1500 AND s2.id < 1500 
AND s1.id < s2.id 

35 

C9 Staff SELECT e.name, e.street,  
e.city, e.state, e.zipcode  
FROM Staff e 
WHERE e.id = 6966 

30 

 

As cardinalidades utilizadas para o presente trabalho são apresentadas na Tabela 

4: 

Tabela 4 – cardinalidades definidas para as classes utilizadas na avaliação 

Classe Cardinalidade Classe Cardinalidade 
Department 25 (P) Staff 2500 (M) 

Student 5000 (G) Course 1250 (M) 
TA 2500 (M) CourseSection 1250 (M) 

Professor 2500 (M) Employee 0 (Abstrata) 
  

Como já apresentado no capítulo 3, a metodologia classifica as coleções em três 

grupos quanto ao tamanho: Pequenas (P), Médias (M), Grandes(G). A intenção desta 

classificação é auxiliar na indicação das coleções que devem ou não ser fragmentadas. 
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4.5 – Projetos de Distribuição Resultantes 

De acordo com a proposta de comparação entre PDBD apresentada 

anteriormente, os PDBDs resultantes são agora exibidos.  

São apresentadas cinco tabelas, cada uma para os projetos: M-OO (Tabela 5), 

M-OR (Tabela 6), M-Re (Tabela 7), FH-Re (Tabela 8), FV-Re (Tabela 9), nas quais 

cada linha representa um determinado fragmento. A indicação da definição do 

fragmento é feita utilizando-se a notação da Álgebra Relacional: π – operação de 

projeção; σ – operação de seleção; - operação de semi-junção. A notação utilizada 

para indicar a fragmentação é a seguinte: 

Fx (Coli) = expressão algébrica sobre Col 

onde Fx representa a técnica de fragmentação aplicada na relação, podendo ser: 

fragmentação horizontal - FH, fragmentação vertical - FV , fragmentação horizontal 

derivada - FHD, fragmentação híbrida - FHíbrido. Col é a coleção a ser fragmentada e 

Coli representa a identificação do i-ésimo fragmento da coleção Col. Os fragmentos 

representados com o termo ELSE são formados pelas coleções que não sofreram 

fragmentação.  

 



 55

 

Tabela 5 – Esquema de Fragmentação para o modelo OO gerado via metodologia ODARA 

PDBD M-OO 

FHíbrido (Staff1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) (σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff2) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id < 1500 Staff ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff3) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id < 1500 Staff ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff4) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status)(σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff5) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) (σ id ≥ 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff6) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id ≥ 1500 Staff ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff7) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id ≥ 1500 Staff ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff8) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status)(σ id ≥ 1500 Staff) 

FV (Student1) = π  (id, name, state, majorDept) Student 

FV (Student2) = π  (id, street, birthdate, kidnames, picture, place, printGrades(), ZipCode, city) Student 

FHíbrido(CourseSection1)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents(),room)(σroom≠69 CourseSection) 

FHíbrido(CourseSection2)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents(),room)(σroom=69 CourseSection) 

FV (CourseSection3)= π (SectionId, Instructor, textbook, building, instructortype, PrintClassDiary()) CourseSection 

FV (Professor1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) Professor 

FV (Professor2) = π (id, Salary(), AYSalary, monthSummer) Professor 

FV (Professor3) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status, TotalCreditsSemester()) Professor 

FV (TA1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, majorDept) TA 

FV (TA2) = π (id,Salary(), SemesterSalary) TA 

FV (TA3) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, place) TA 

ELSE = Department + Course 
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Tabela 6 – Esquema de Fragmentação para o modelo OR gerado via metodologia ODARA 

PDBD M-OR 

FHíbrido (Staff1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) (σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff2) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id < 1500 Staff ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff3) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id < 1500 Staff ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff4) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status)(σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff5) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) (σ id ≥ 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff6) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id ≥ 1500 Staff ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff7) = π (id, Salary(), AnnualSalary) (σ id ≥ 1500 Staff ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff8) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status)(σ id ≥ 1500 Staff) 

FV (Student1) = π (id, name, state, majorDept) Student 

FV (Student2) = π (id, street, birthdate, kidnames, picture, place, printGrades(), ZipCode, city) Student 

FHíbrido(CourseSection1)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents(),room) (σroom≠69 CourseSection) 

FHíbrido(CourseSection2)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents(),room) (σroom=69 CourseSection) 

FV (CourseSection3) = π (SectionId, Instructor, textbook, building, instructortype, PrintClassDiary())CourseSection 

FV (Professor1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) Professor 

FV (Professor2) = π (id, Salary(), AYSalary, monthSummer) Professor 

FV (Professor3) = π (id, birthdate, kidnames, picture, place, DateHired, Status, TotalCreditsSemester()) Professor 

FV (TA1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, majorDept) TA 

FV (TA2) = π (id, Salary(), SemesterSalary) TA 

FV (TA3) = π (id, birthdate, picture, DateHired, place, Status) TA 

ELSE = Department + Course + Enrolled 
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Tabela 7 – Esquema de Fragmentação para o modelo lógico relacional gerado via metodologia 

ODARA 

PDBD M-Re 

FHíbrido (Staff1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, WorksInDept) (σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff2) = π (id, MonthSalary, AnnualSalary) (σ id < 1500 ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff3) = π (id, MonthSalary, AnnualSalary) (σ id < 1500 ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff4) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, latitude, longitude)(σ id < 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff5) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, WorksInDept) (σ id ≥ 1500 Staff) 

FHíbrido (Staff6) = π (id, MonthSalary, AnnualSalary) (σ id >= 1500 ^ AnnualSalary >= 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff7) = π (id, MonthSalary, AnnualSalary) (σ id >= 1500 ^ AnnualSalary < 96000 Staff) 

FHíbrido (Staff8) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, latitude, longitude) (σ id ≥ 1500 Staff) 

FV (Student1) = π (id, name,s tate, majorDept) Student 

FV (Student2) = π (id, street, birthdate, picture, ZipCode, city, latitude, longitude) Student 

FHíbrido(CourseSection1)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents,room)(σroom≠69 CourseSection) 

FHíbrido(CourseSection2)=π(SectionId,Dept,Course,semester,numberOfstudents,room)(σroom=69 CourseSection) 

FV (CourseSection3) = π (SectionId, Instructor, textbook, building, instructortype) CourseSection 

FV (Professor1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) Professor 

FV (Professor2) = π (id, MonthSalary, AYSalary, monthSummer) Professor 

FV (Professor3) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, latitude, longitude) Professor 

FV (TA1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, majorDept) TA 

FV (TA2)= π (id, MonthSalary, SemesterSalary) TA 

FV (TA3) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, latitude, longitude) TA 
ELSE = Department + Course + Enrolled + Kids 
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Tabela 8  – Esquema de Fragmentação para o modelo lógico relacional gerado via Algoritmo 

proposto por Özsu 

PDBD FH-Re 

FH (Staff1) = σ (id < 1500 ^ annualSalary ≥ 96000) Staff 

FH (Staff2) = σ (id ≥ 1500 ^ annualSalary ≥ 96000) Staff 

FH (Staff3) = σ (id < 1500 ^ annualSalary < 96000) Staff 

FH (Staff4) = σ (id ≥ 1500 ^ annualSalary < 96000) Staff 

FH (Student1) = σ (name = 'studentName9000') Student 

FH (Student2) = σ (name ≠ 'studentName9000') Student 

FH (CourseSection1) = σ (room ≠ 69) CourseSection 

FH (CourseSection2) = σ (room = 69) CourseSection 

FH (Professor1) = σ (id = 6966) Professor 

FH (Professor2) = σ (id ≠ 6966) Professor 

FH (TA1) = σ (id = 6966 ^ name = 'studentName9000') TA 

FH (TA2) = σ (id = 6966 ^ name ≠ 'studentName9000') TA 

FH (TA3) = σ (id ≠ 6966 ^ name = 'studentName9000') TA 

FH (TA4 = σ (id ≠ 6966 ^ name ≠ 'studentName9000') TA 

FH (Department1) = σ (name = 'deptname7') Department 
FHD (Course1) = Course  (Department1) 

FH (Department2) = σ (name ≠ 'deptname7') Department 
FHD (Course2) = Course  (Department2) 
ELSE = Enrolled + Kids 
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Tabela 9 – Esquema de Fragmentação para o modelo lógico relacional gerado via Algoritmo 

proposto por Navathe 

PDBD FV-Re 

FV (Staff1) = π (id, birthdate, picture, DateHired, Status, AnnuaSalary, latitude, longitude, MonthSalary) Staff 

FV (Staff2) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, WorksInDept) Staff 

FV (Student1) = π (id, name, state, majorDept) Student 

FV (Student2) = π (id, street, birthdate, picture, ZipCode, city, latitude, longitude) Student 

FV (CourseSection1) = π (SectionId, Dept, Course, semester, numberOfstudents, room) CourseSection 

FV (CourseSection2) = π (SectionID, Instructor, textbook, building, instructortype) CourseSection 

FV (Professor1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode) Professor 

FV (Professor2) = π(id,birthdate,picture,DateHired,Status,latitude,longitude,AYSalary,monthSummer) Professor 

FV (TA1) = π (id, name, street, City, state, ZipCode, majorDept) TA 

FV (TA2) = π (id, birthdate,picture,DateHired,Status,semesterSalary,latitude,longitude,advisorId, worksInDept)TA 

FV (Course1) = π (id, name, credits) Course 

FV (Course2) = π (id, Detpno) Course 

FV (Department1) = π (id, name, building) Department 

FV (Department2) = π (id, budget, chair, latitude, longitude) Department 
ELSE = Enrolled + Kids 
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4.6 – Avaliação Qualitativa dos Resultados Obtidos 

Nesta subseção são apresentadas as comparações propostas anteriormente para o 

BUCKY, levando em conta os critérios previamente definidos na subseção 4.3.1. 

Apresentam-se as análises qualitativas sobre os resultados obtidos e as comparações 

entre os mesmos. No que tange à comparação entre os esquemas de fragmentação M-

OO e M-OR, a mesma será feita a parte. As demais subseções tratam exclusivamente 

da comparação do esquema de fragmentação M-Re com os esquemas FH-Re e FV-Re. 

4.6.1 – Comparação M-OO x M-OR 

o Nº de Fragmentos das coleções por PDBD 

Coleções Pdbd M-OO Pdbd M-OR 
Staff 8 8 

CourseSection 3 3 
Student 2 2 

Professor 3 3 
TA 3 3 

ELSE 1 1 
Nº de Fragmentos do projeto 20 20 

 

o Avaliação individual das Coleções Fragmentadas: 

 Tanto no esquema M-OO como no esquema M-OR, todas as 

classes sofrem a mesma fragmentação.  

o Nº de Fragmentos criados somente com atributos da classe abstrata: 

Projeto 
Coleção 

Pdbd M-OO Pdbd M-OR 

Staff 2 2 
Student 1 1 
Total 3 3 

 

o Adequação dos fragmentos face às consultas mais freqüentes: 

Projeto Pdbd M-OO 
Consulta  

Pdbd M-OR 

C1 2 2 
C2 3 3 
C3 2 2 
C4 2 2 

Total 9 9 
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o Fragmentação Derivada 

 Em ambos os projetos analisados nesta comparação, não houve 

ocorrência de fragmentos derivados. 

Como pode ser observado nos esquemas de fragmentação M-OO e M-OR 

gerados e nas comparações entre estes, todos os critérios de avaliação qualitativa 

definidos mostraram o mesmo resultado para ambos os esquemas. Este fato reforça a 

idéia de grande semelhança entre o modelo OO e o modelo OR, mostrando ser factível a 

aplicação da metodologia ODARA em SGBDOR.  

Mesmo com a inclusão de uma coleção (Enrolled) para registrar o 

relacionamento n x m entre as coleções Student e CourseSection no modelo OR, não 

houve mudanças no projeto de distribuição obtido, pois este relacionamento não é 

explorado pelas consultas mais freqüentes. 

4.6.2 – Comparação M-Re x FH-Re e Comparação M-Re x FV-Re 

4.6.2.1 – Nº de Fragmentos das coleções por PDBD 

Comparação (M-Re) X (FH-Re): 

Coleções Pdbd M-Re Pdbd FH-Re 
Staff 8 4 

CourseSection 3 2 
Student 2 2 

Professor 3 2 
TA 3 4 

Department - 2 
ELSE 1 1 

Nº de Fragmentos do projeto 20 17 
 

Comparação (M-Re) X (FV-Re): 

Coleções Pdbd M-Re Pdbd FV-Re 
Staff 8 2 

CourseSection 3 2 
Student 2 2 

Professor 3 2 
TA 3 2 

Department - 2 
Course - 2 
ELSE 1 1 

Nº de Fragmentos do projeto 20 15 
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Numa análise por cada coleção, é possível verificar que a quantidade de 

fragmentos é quase sempre maior no esquema M-Re, o que levará a um menor número 

de instâncias e/ou de atributos em cada fragmento, diminuindo o volume de dados 

acessado desnecessariamente.   

Este ponto de avaliação procura analisar também o esquema de fragmentação 

com menor custo de gerência para o SGBDD como um todo. Nesta avaliação todos os 

três PDBDs resultantes analisados mostraram números totais de fragmentos com 

quantidades compatíveis, sendo estes valores bastante próximos.   

4.6.2.2 – Avaliação individual das técnicas de fragmentação 

Comparação (M-Re) X (FH-Re): 

Coleção Pdbd M-Re Pdbd FH-Re 
Staff 8 Fragmentos Híbridos 4 Fragmentos Horizontais 

CourseSection 2 Fragmentos Híbridos 
+ 

1 Fragmento Vertical (3) 

2 Fragmentos Horizontais 

 

Comparação (M-Re) X (FV-Re): 

Coleção Pdbd M-Re Pdbd FV-Re 
Staff 8 Fragmentos Híbridos 2 Fragmentos Verticais 

CourseSection 2 Fragmentos Híbridos  
+ 

1 Fragmento Vertical 

2 Fragmentos Verticais (sendo 1 
c/ 6 atributos e outro com 5) 

Student 2 Fragmentos Verticais  
(sendo 1 c/ 3 atributos e outro com 7)

2 Fragmentos Verticais ( sendo 
1 c/ 4 atributos e outro com 6)

Professor 3 FV (sendo 1 c/ 6 atributos,  
1 c/ 3 e outro c/ 8) 

2 Fragmentos Verticais (sendo 1 
c/ 6 atributos e outro com 9) 

Course Sem fragmentação 2 Fragmentos Verticais ( sendo 
1 c/ 3 atributos e outro com 5)

TA 3 Fragmentos Verticais (sendo 1 c/ 6 
atributos, 1 c/ 2 e outro c/ 8) 

2 Fragmentos Verticais (sendo 1 
c/ 7 atributos e outro com 8) 

Department Sem fragmentação 2 Fragmentos Verticais ( sendo 
1 c/ 3 atributos e outro com 2)

 

                                                 
3 Neste caso, exemplifica-se uma vantagem da metodologia ODARA ao aplicar primeiramente a 

fragmentação vertical, gerando assim um menor número de fragmentos. Caso a FH fosse a primeira a ser 

utilizada, seriam criados quatro fragmentos onde um seria desnecessário. 
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Na análise individual das técnicas de fragmentação aplicadas a cada coleção, percebe-se 

que o número de fragmentos gerados para cada uma das coleções em particular é 

semelhante, no caso da comparação entre os esquemas M-Re e FV-Re. No entanto, 

existem duas diferenças a serem apontadas: (a) enquanto uma das coleções em M-Re 

sofre fragmentação híbrida (CourseSection), para a mesma coleção, através de FV-Re, 

o algoritmo sugere uma fragmentação exclusivamente vertical; (b) existem duas 

coleções que não são indicadas para a fragmentação em M-Re, mas que sofrem 

fragmentação em FV-Re. Estas diferenças são devidas a alguns fatores como a pré-

seleção das coleções a serem fragmentadas levando em conta suas cardinalidades por 

parte da metodologia ODARA. Este segundo fato – coleções fragmentadas em 

determinados projetos e em outros não - se repete em outras comparações. As coleções 

não fragmentadas ocorreram no projeto M-Re pelo fato da metodologia ODARA 

utilizar uma fase preliminar de Análise indicadora de quais coleções devem sofrer 

fragmentação. Acredita-se que estas diferenças irão interferir no custo final destas 

consultas ou diminuindo o volume de informações irrelevantes que é acessado, ou 

aumentando as localidades dos dados acessados ou ambos. Esta interferência se dará: 

em (a) pela diminuição do número de instâncias devido à aplicação de fragmentação 

híbrida, em (b) pela fragmentação somente das coleções que realmente apresentaram 

aspectos relevantes para tal, segundo a fase de análise da metodologia ODARA, 

excluindo do processo de fragmentação aquelas que não apresentam pré-requisitos para 

tal como cardinalidade alta. 

4.6.2.3 – Adequação dos fragmentos face às consultas mais freqüentes 

 

Comparação (M-Re) X (FH-Re): 

Projeto 
Consulta 

Pdbd M-Re Pdbd FH-Re 

C1 3 7 
C2 2 3 
C3 3 7 
C4 3 8 

Total 11 25 
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Comparação (M-Re) X (FV-Re): 

Projeto 
Consulta 

Pdbd M-Re Pdbd FV-Re 

C1 3 3 
C2 2 3 
C3 3 3 
C4 3 3 

Total 11 12 
 

Nesta comparação, foram avaliadas as quatro consultas mais freqüentes do 

benchmark, apresentadas na Tabela 3. Para cada uma das consultas mais freqüentes, o 

número de fragmentos acessados mostra-se sempre menor ou igual no PDBDs 

resultante do caso M-Re em relação aos outros dois casos (FH-Re,FV-Re). Ao totalizar 

todos os acessos aos fragmentos necessários para execução das consultas mais 

freqüentes, encontra-se uma diferença de 8% entre os resultados M-Re e FH-Re, 

enquanto na comparação entre M-Re e FV-Re foi encontrada uma diferença de 

aproximadamente 56% (seção anterior). Este fato mostra como a metodologia ODARA, 

aplicada ao modelo lógico relacional, procura priorizar as consultas mais solicitadas. Ao 

indicar para estas consultas um número menor de fragmentos (M-Re=11, FH-Re=25, 

FV-Re=12) necessários para sua execução, o PDBD M-Re estará causando um custo 

menor de gerência para o PDBD. Além disso, o número de instâncias e/ou atributos 

acessados é diminuído através da fragmentação, sem provocar a criação de partições 

desnecessárias, como ocorreu em FH-Re. Com a fragmentação híbrida, o volume de 

dados acessados é otimizado, diminuindo tanto a quantidade de instâncias como a de 

atributos acessados. 

4.6.2.4 – Fragmentação derivada 

Comparação (M-Re) X (FH-Re): 

o  (M-Re): Não acontece fragmentação derivada pelo fato de não existir no 

benchmark operações que explorem o relacionamento entre as classes 

com freqüência elevada. 

o (FH-Re): Existe um caso de fragmentação derivada.  

Fd1 (Course) = Course  Fp1 (Department) 

Fd2 (Course) = Course  Fp2 (Department) 
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Embora na avaliação em particular não tenham ocorrido casos de fragmentação 

derivada no PDBD M-Re, acredita-se que a metodologia proposta apresente uma 

avaliação mais detalhada das coleções indicadas para a fragmentação derivada, 

culminando num esquema de fragmentação comprometido com os aspectos realmente 

relevantes para prover um melhor desempenho. Através desta metodologia são 

indicadas para FHD as coleções cujos relacionamentos são utilizados explicitamente 

pelas consultas mais freqüentes. Pode-se assim afirmar que a metodologia ODARA 

decide pela FHD orientada pelas consultas mais freqüentes. Um dos fatores da não 

ocorrência de FHD no projeto de distribuição M-Re foi o fato das coleções Owner, que 

determinariam a FHD, não sofrerem FHP nesta avaliação por possuírem reduzida 

cardinalidade em relação à coleção de maior cardinalidade. Assim, a fragmentação 

derivada não se realizará para esta coleção via ODARA, caso a mesma não tenha uma 

forte indicação para tal. 

Para o projeto FH-Re é definido somente um caso de FHD. Como relatado em 

seu trabalho, Özsu indica a FHD orientado ao esquema da base de dados existente para 

a aplicação. Neste caso, o relacionamento não é determinante para as consultas de maior 

freqüência da aplicação, vindo a gerar uma FHD que possivelmente não será benéfica 

para a melhora de desempenho de execução das consultas. Neste caso, as coleções que 

fazem o papel de membro são sempre sugeridas para a FHD, independente deste 

relacionamento estar entre as consultas mais freqüentes. Entretanto estas consultas são 

analisadas quando há necessidade de se escolher o caminho de derivação para definir a 

FHD. Uma avaliação específica foi criada para ilustrar melhor esta diferença entre o 

processo de decisão sobre aplicar FHD na ODARA e no algoritmo ÖZSU, sendo 

mostrado na seção 4.8. 

4.6.2.5 – Classes abstratas 

Comparação (M-Re) X (FH-Re): 

Esta comparação tenta identificar as operações de seleção sobre classes abstratas 

que influenciariam na escolha da técnica de fragmentação de suas subclasses. Um 

exemplo é a consulta C5, que gera uma operação de seleção sobre a classe abstrata 

Employee, sugerindo a fragmentação horizontal de subclasses como Staff. Este fato se 

dá tanto no esquema M-Re como no esquema FH-Re. 
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Comparação (M-Re) X (FV-Re): 

Tabela 10 - Número de fragmentos com atributos exclusivos de classes abstratas 

Projeto 
Coleção 

Pdbd M-Re Pdbd FV-Re 

Staff 1 1 
Professor 1 1 
Student 1 - 
Total 3 2 

 

Neste ponto, ao criar mais fragmentos com atributos exclusivos das classes 

abstratas (Tabela 10), a metodologia ODARA consegue aglutinar características destas 

classes nos fragmentos. Nesse caso, consultas que utilizam as classes abstratas podem se 

beneficiar e conseguir melhor desempenho quando executadas sobre o PDBD M-Re. 

Isto acontece pelo fato das consultas feitas sobre classes abstratas passarem a fazer 

acesso a determinados subconjuntos de atributos de suas subclasses, eliminado o acesso 

desnecessário a atributos particulares das subclasses.  

Embora o BUCKY não evidencie esta característica, ao realizar o mapeamento 

das operações das classes abstratas para as suas respectivas subclasses, o projeto M-Re 

leva para as subclasses as características requeridas pelas consultas utilizadas para a 

definição do esquema de fragmentação.  

4.6.2.6 – Métodos e procedimentos 

Mesmo que os resultados do BUCKY não evidenciem de forma contundente as 

vantagens existentes em se considerar métodos para a realização de um projeto de 

distribuição, acredita-se fortemente que esta consideração é um grande avanço na 

geração de PDBD, pois é possível extrair operações relevantes para a aplicação, que são 

executadas no contexto do SGBD. Com a análise detalhada dos métodos é possível 

evidenciar operações antes encapsuladas nos métodos, sejam elas operações de seleção, 

de projeção ou de navegação, e que indicarão as coleções tanto para FHP como para 

FHD e FV.  

Na avaliação realizada, somente um método é utilizado em duas das consultas 

analisadas, sendo ambas de freqüência média e baixa. Assim, o método Salary() 

influencia o projeto de distribuição de forma bastante comedida, tendo influenciado 

mais na identificação das operações de projeção para FV. Além disso, as coleções que 
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herdam os métodos Salary() o implementam de formas diferenciadas, utilizando, na 

maioria dos casos, fórmulas para cálculo de salário que impossibilitam a formação de 

um predicado lógico, segundo a definição de (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999), o que 

elimina a FHP. Um exemplo é a implementação do cálculo deste método para a coleção 

TA, apresentada a seguir e definida em (CAREY et al., 1997), que utiliza uma constante 

da aplicação, não podendo ser classificada como predicado lógico: 

Salary (e) = (apptFraction * (2 * e.semesterSalary))  

Entretanto, a consideração deste método pode evidenciar a indicação de FV com 

os atributos utilizados pelo mesmo.  

4.6.3 – Avaliação Geral da Análise Qualitativa 

De acordo com a análise qualitativa da avaliação, percebe-se que muitos dos 

pontos avaliados para o modelo relacional mostraram-se mais vantajosos através da 

metodologia ODARA, aplicada no projeto M-Re. Quando este esquema de 

fragmentação, o M-Re, não evidenciou melhores resultados, os critérios de avaliação 

mostraram-se equivalentes aos outros algoritmos avaliados. Além disso, através da 

comparação dos esquemas de fragmentação M-OO e M-OR, foi possível mostrar a 

existência de grande semelhança entre os modelos OO distribuído e Objeto-Relacional 

distribuído. Esta semelhança evidencia o modelo OR como uma nova alternativa na 

geração de PDBDs. 

Além dos pontos evidenciados com a avaliação, é possível enunciar outras 

vantagens do uso da metodologia ODARA em relação aos algoritmos existentes na 

literatura: 

• Análise detalhada de procedimentos armazenados, de forma a evidenciar operações 

antes ignoradas pelos algoritmos na literatura, mas que podem ser aquelas de maior 

freqüência, representando um maior custo para a aplicação como um todo e 

mostrando uma certa negligência destes para com operações de grande relevância 

para a aplicação. Além disso, segundo (ATKINSON et al., 1989; CAREY et al., 

1997), a utilização de métodos para refletir o comportamento de classes em produtos 

OO ou OR, retornando um valor referente ao objeto acessado, já pode, em alguns 

casos, oferecer mecanismos de indexação de acordo com os resultados dos métodos, 

como se os métodos fossem atributos simples, passíveis de indexação. Estes 
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mecanismos conseguiriam melhorar consideravelmente o desempenho das consultas 

que viessem a utilizá-los;  

• Geração de um PDBD baseado em aspectos semânticos relevantes para a aplicação, 

conseguindo retratar melhor os aspectos relevantes do mundo real; 

• Suporte a fragmentação híbrida, diminuindo o volume de dados acessados 

desnecessariamente; 

• Auxílio ao projetista na tarefa de definição da técnica de fragmentação mais 

apropriada para cada coleção da base de dados; 

4.7 – Análise Qualitativa x Avaliação Experimental 

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre resultados de estimativas de 

desempenho realizadas sobre os PDBDs gerados através do modelo de custo de 

execução distribuída de consultas desenvolvido por Ruberg (RUBERG, 2001). 

4.7.1 – Resultados da Função de Custo 

A função de custo de Ruberg foi aplicada em quatro diferentes PDBDs para o 

benchmark BUCKY, avaliando a execução de um subconjunto de nove consultas 

consideradas relevantes para o presente trabalho por explorarem aspectos importantes 

para o mesmo e apresentadas na seção 4.4. Para cada uma das consultas foi estimado o 

seu custo em cada um dos projetos de distribuição avaliados. Assim, cada metodologia 

ou algoritmo, representado por um projeto de fragmentação, pode ter seu desempenho 

calculado, levando em conta a freqüência de cada consulta participante da avaliação. 

Para calcular o custo total das consultas executadas contra cada PDBD gerado, utilizou-

se a seguinte fórmula para Custo Total de Execução: 

 
 
 
 
 

 

onde fi significa a freqüência da consulta i e Ci o custo da consulta i. Para que estes 

resultados fossem gerados, foi desenvolvida uma ferramenta em Java para consolidação 

dos cálculos para o custo total. Esta ferramenta está descrita no Anexo I. A Figura 15 e 

a Figura 16 apresentam os resultados de cada uma das consultas avaliadas, especificadas 

na Tabela 3, quando simuladas em cada um dos PDBDs. Como o PDBD M-OO tem 

   Nº de  
 Consultas 

Σ f i * Ci    (1) 
 i = 1
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estrutura idêntica ao M-OR, optou-se por computar somente o custo de execução de M-

OR para representar o custo de ambos, que evidencia, através da Figura 15 e da Figura 

16, um melhor desempenho que os outros PDBDs.  

 

 
Figura 15 – Resultado do custo das consultas BUCKY 

 

Já a Figura 17 representa a totalização destes resultados, exibindo o produto de 

(1) aplicado somente aos PDBDs M-Re , FH-Re , FV-Re. Como os PDBDs M-OO e 

M-OR têm a mesma estrutura, gerando o mesmo custo, decidiu-se não incluí-los nesta 

figura por não considerar necessária esta comparação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Resultados da função de custo para consultas C7, C8, C9 
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Figura 17 – Totalização da Função de Custo por PDBD 

4.7.2 – Análise Comparativa 

Nesta análise comparativa, são investigados os resultados da Função de custo 

dentre as diversas metodologias para cada uma das consultas mais freqüentes. De 

acordo com as características das consultas e da fragmentação aplicada às coleções por 

elas acessadas, foram identificados os fatores que influenciaram nos diferentes custos. 

Consulta C1:  

“SELECT s.id, s.name, s.state,s.major->dno, s.major->name, s.major->building   

FROM Student s WHERE s.major->name = 'deptname7'” 

Ao analisar os custos gerados pelos diversos PDBDs para a consulta em questão, 

é possível perceber como a fase de análise da metodologia ODARA, que decide as 

coleções a sofrerem fragmentação, é de grande importância para o resultado final. Como 

pode ser observado no PDBD M-Re, a coleção Department não é fragmentada em 

função de sua baixa cardinalidade, contribuindo para a redução do custo de execução 

desta consulta (diminuição do custo de rede). Nos outros dois projetos (FH-Re e FV-

Re), a coleção Department é fragmentada, contribuindo para o aumento do custo, não 

importando o tipo de fragmentação aplicada. Percebe-se também que o volume de dados 

acessados pela consulta C1 também é menor no projeto M-Re em relação aos projetos 

FH-Re e FV-Re. Esta observação confirma as expectativas levantadas na análise 

qualitativa, no que diz respeito ao volume de dados acessados e ao número de 
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fragmentos acessados. Outro ponto a ser observado no caso do projeto FH-Re é a 

quantidade de fragmentos gerados para a coleção TA, fragmentos estes não relacionados 

com os predicados lógicos utilizados na consulta C1, implicando no acesso a quatro 

diferentes partições e no aumento considerável do custo da consulta de maior 

freqüência. 

Consulta C2:  

“SELECT x.semester, x.noStudents, x.course->dept->dno,x.course->dept->name    

FROM CourseSection x WHERE x.roomNo = 69” 

Na análise dos diferentes custos desta consulta, percebe-se que a mesma 

apresentou melhor desempenho no caso do projeto FH-Re, no qual as suas coleções 

foram fragmentadas horizontalmente, sendo duas com FHP (CourseSection e 

Department) e uma com FHD (Course em relação a Department). No entanto, a 

diferença de custo do caso FH-Re e o custo encontrado para o PDBD M-Re é pequena 

(11%). Este PDBD (M-Re) aplicou fragmentação híbrida em somente uma das coleções 

(CourseSection), fazendo com que a consulta somente necessitasse realizar acesso a 3 

fragmentos. Nestes fragmentos híbridos, o predicado para FHP foi o mesmo utilizado no 

PDBD FH-Re. O PDBD FV-Re apresentou o maior custo de execução, resultando 

numa diferença de aproximadamente 86% em relação ao menor custo. Isto se deve ao 

fato do PDBD FV-Re não ter realizado fragmentação híbrida, e sim, somente FV sobre 

a coleção CourseSection. Como a consulta C2 utiliza o mesmo predicado utilizado para 

a fragmentação de CourseSection em M-Re e FH-Re, percebe-se aí o ganho obtido com 

a indicação desta coleção para Fragmentação Híbrida com este predicado. Como 

observado na análise qualitativa, a fragmentação aplicada (híbrida, no caso) e a redução 

do volume de dados acessados para o projeto de distribuição M-Re contribuíram para o 

seu baixo custo. Outro ponto da análise qualitativa confirmado com os resultados foi o 

número reduzido de fragmentos acessados pela consulta, no caso do projeto M-Re.  Foi 

possível fragmentar a coleção raiz da expressão de caminho, de onde partem as junções, 

de forma que foi feito acesso somente ao fragmento híbrido com número reduzido de 

atributos, além de menor número de instâncias, pois o mesmo foi fragmentado 

horizontalmente. Assim, uma menor quantidade de dados será posta em memória assim 

como o processador de consulta irá realizar menos junções. No caso do projeto FH-Re, 

foi necessário um número muito maior de fragmentos (seis) para que fosse possível 

atingir um baixo custo de execução para a consulta C2. Além disso, com a fragmentação 
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derivada aplicada à coleção Course, a partir da coleção Department, diminuiu-se o 

número de instâncias acessadas, reduzindo o tráfego de rede e acesso a diferentes tuplas. 

Como no projeto M-Re a coleção Department não é indicada para sofrer FHP, por ser 

classificada como pequena no que se refere a sua cardinalidade, esta FHD não é 

aplicada neste caso. 

Consulta C3:  

“SELECT s.id, s.name, s.state,s.major->dno, s.major->name, s.major->building 
FROM Student s WHERE s.name = 'studentName9000'” 

Na avaliação desta consulta, o projeto M-Re (38823,6381) apresenta custo de 

execução menor que o projeto de distribuição FV-Re (38992,6381). Esta diferença pode 

ser atribuída, assim como na consulta C1, ao fato do projeto FV-Re fragmentar a 

coleção Department. Mais uma vez a fase de Análise da metodologia ODARA 

evidencia a sua importância ao não indicar a coleção Department para fragmentação. 

No caso do PDBD FH-Re, a coleção Department é fragmentada, mas o predicado 

utilizado nesta consulta influencia de forma preponderante no PDBD, pois este termina 

por causar como resultado uma coleção unitária. Desta forma, esta consulta é bastante 

privilegiada pelo projeto FH-Re por realizar acesso a uma coleção com somente uma 

instância, obtendo o menor custo de execução entre os esquemas avaliados. Embora o 

projeto FH-Re apresente menor custo de execução, é importante observar que a 

quantidade de fragmentos acessados pelo mesmo para execução desta consulta é maior 

em relação ao esquema M-Re, acarretando num maior custo de gerência e, 

possivelmente, de tráfego de rede.  

Consulta C4:  

“SELECT s.id, s.name, s.state,s.major->dno, s.major->name,s.major->building  
FROM Student s” 

O custo de execução para a consulta C4 apresentou menor valor diante do 

projeto M-Re (35920,284), confirmando novamente aspectos como número de 

fragmentos do modelo como um todo e número de fragmentos acessados pelas consultas 

mais freqüentes. Na análise desta consulta evidenciam-se as maiores diferenças entre os 

custos obtidos para os diferentes projetos. Uma das características da consulta que 

contribui para tais diferenças é a não existência de predicados na mesma. Desta forma, o 

projeto FH-Re é obrigado a realizar acesso a todos os fragmentos horizontais definidos 

para as coleções utilizadas nesta consulta. Para o PDBD FV-Re (36058,284), o fato do 
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custo resultante ter sido maior que o projeto M-Re é atribuído em parte ao maior 

volume de dados manipulados desnecessariamente. 

Consulta C5:  

“SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode  
FROM Employee e WHERE salary(e) >= 96000” 

Para a quinta consulta analisada, o projeto M-Re consegue novamente melhor 

desempenho. O mesmo apresenta uma fragmentação híbrida na qual a quinta consulta 

realiza acesso a um volume menor de dados em relação ao PDBD FV-Re. Em relação 

ao projeto FH-Re a FH termina por não privilegiar de forma contundente esta consulta, 

levando a mesma a um pior desempenho em comparação ao projeto M-Re. 

Consulta C6:  

“SELECT e.name, e.street, e.city,  
e.state, e.zipcode FROM Employee e WHERE e.id = 6966”  

Na análise da sexta consulta, podemos ressaltar como vantagem da metodologia 

ODARA o suporte à FHíb. Para o projeto M-Re foi possível alcançar menor custo em 

relação ao projeto FV-Re pelo fato do primeiro ter gerado fragmentos híbridos, tendo 

não somente diminuído o tamanho das instâncias pela FV, mas também a cardinalidade 

das coleções (FH) utilizadas pela consulta. Como o algoritmo de Navathe utilizado não 

aplica tal tipo de fragmentação, seu desempenho foi inferior. Em relação ao projeto FH-

Re originaram-se fragmentos contendo somente uma instância ao lado de fragmentos 

com todas as instâncias restantes. Esta abordagem induz a um projeto de distribuição 

não balanceado. Embora esta consulta se beneficie de tal configuração, outras consultas 

terminam sendo prejudicadas, como pode ser visto na comparação entre o resultado 

geral do benchmark aplicado para os PDBDs apresentados.  

Consulta C7:  

“SELECT p.name, p.street, p.city, p.state, p.zipcode  
FROM Professor p WHERE salary(p) >= 150000” 

A consulta C7 apresenta seu melhor desempenho no PDBD M-Re. Este custo 

reduzido se dá, como na consulta C5, pela diminuição do volume de dados localizados 

nos fragmentos necessários. Assim, o projeto M-Re evidencia uma fragmentação 

vertical melhor que o projeto FV-Re. Como já citado, o projeto FH-Re produz uma 

fragmentação desbalanceada para as coleções necessárias a esta consulta, sendo 
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prejudicial para a execução da mesma. De forma desnecessária, são requisitados 

diferentes fragmentos horizontais, aumentando o custo de execução neste caso. 

Consultas C8 e C9:  

“SELECT s1.id, s1.name, s2.id, s2.name FROM Staff s1, Staff s2 
WHERE distance(s1.place,s2.place)< 500  
AND s1.id < 1500 AND s2.id < 1500 AND s1.id < s2.id” 
 
“SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode  
FROM Staff e WHERE e.id = 6966” 

Assim como na consulta C6, a oitava e nona consultas beneficiam-se da 

fragmentação híbrida aplicada pela metodologia ODARA, tendo o projeto M-Re 

alcançado os melhores desempenhos. Da mesma forma que esta abordagem consegue 

diminuir a cardinalidade dos fragmentos acessados, em relação à fragmentação utilizada 

no projeto FV-Re, consegue também diminuir o número de atributos projetados e, por 

conseguinte, o tamanho total das instâncias retornadas em relação à fragmentação 

aplicada no projeto FH-Re. 

4.7.3 – Conclusões 

Embora o projeto de distribuição FH-Re consiga privilegiar algumas das 

consultas mais freqüentes, como as consultas C2 e C3, reduzindo os seus custos, o 

mesmo apresenta custo geral mais elevado em relação ao projeto M-Re. O mesmo se 

repete na comparação entre o custo geral dos PDBDs M-Re e FV-Re, onde o projeto 

M-Re novamente alcança o menor custo.  

A metodologia ODARA mostra-se assim a melhor escolha entre os PDBDs no 

benchmark avaliado. À medida que cresce a complexidade da aplicação e do seu 

respectivo modelo de dados, a metodologia proposta mostrar-se-á ainda mais vantajosa, 

por oferecer um tratamento mais rico e detalhado aos dados de entrada para definição 

sobre distribuição.  
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4.8 – Análise de FHD 

Objetivando complementar e aprofundar o processo investigativo sobre a 

metodologia proposta e ao mesmo tempo definir extensões às abordagens existentes na 

literatura no que diz respeito às heurísticas para a aplicação da FHD, decidiu-se por 

realizar um estudo específico sobre as diferenças entre o algoritmo proposto por Özsu 

para FH e a metodologia ODARA no que tange a FHD no modelo relacional e OR. Para 

isto, um cenário foi definido, sendo sua modelagem apresentada na Figura 18.  

Consultas foram definidas com suas respectivas freqüências a fim de explorar as 

diferenças existentes entre as abordagens avaliadas. Durante a aplicação de ambas as 

abordagens foi possível identificar que a maior diferença entre elas reside no processo 

de decisão sobre a aplicação ou não da FHD. Percebe-se, no algoritmo Özsu, uma 

tomada de decisão orientada aos relacionamentos. Neste tipo de abordagem, o processo 

de decisão pela aplicação da FHD simplesmente verifica a existência de 

relacionamentos entre a coleção que venha a ter sofrido FHP e uma segunda coleção 

relacionada. Assim, ao ocorrer um relacionamento 1x n entre as entidades, a segunda 

coleção em geral é indicada para FHD. Esta abordagem não avalia a existência de 

consultas que acessam estes relacionamentos, podendo impactar no desempenho das 

consultas mais freqüentes, através da criação de fragmentações desnecessárias nos 

PDBDs, prejudicando substancialmente o desempenho do sistema, aumentando o custo 

de gerência das diversas partições. Operações de união passariam a ser necessárias 

quando nos acessos à coleção que viesse a sofrer fragmentação derivada, prejudicando o 

desempenho do sistema. 

Na abordagem proposta pela metodologia ODARA, uma análise preliminar das 

consultas procura identificar quais relacionamentos são realmente utilizados pelas 

consultas mais freqüentes. Pode-se considerar que esta abordagem realiza a tomada de 

decisões orientada à consulta. Desta forma, beneficiam-se as consultas mais requisitadas 

pela aplicação, tanto pela diminuição do volume de dados acessados como pela redução 

do tráfego de dados pela rede (KARLAPALEM et al., 1994). Além disso, o processo de 

decisão é formalizado através de um algoritmo, o Algoritmo de Análise. 

A idéia desta avaliação reside justamente em analisar um cenário em que os 

algoritmos tomem decisões distintas no que se refere à FHD, e avaliar os impactos de 

cada esquema de fragmentação no desempenho do sistema como um todo. Este cenário 
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EMPREGADO 
CPF P_NOME U_NOME SEXO SALARIO CPF_CHEFE NUMDEP 

 

DEPARTAMENTO 
NOME_DEP NUM_DEP CPF_GERENTE VALOR_DISPONIVEL 

é caracterizado pela existência de um relacionamento 1 x n no esquema que não é 

explorado pelas consultas. Desta forma, o PDBD gerado via algoritmo Özsu teria a 

indicação pela aplicação da FHD, a despeito dos dados necessários às consultas com 

maior taxa de freqüência.  

Figura 18 – Modelo utilizado para analisar FHD 

4.8.1 – PDBDs Resultantes e Validação experimental 

As consultas definidas para o cenário, assim como as suas respectivas 

freqüências são apresentadas na Tabela 11.  

Tabela 11 – Lista de consultas utilizadas na avaliação de FHD 

Nº Consulta Freqüência 
CFD1 SELECT NOME_DEPT,VALOR_DISPONIVEL  

FROM DEPARTAMENTO  
WHERE VALOR_DISPONIVEL >= 50000 

85 

CFD2 SELECT NOME_EMP, SEXO  
FROM EMPREGADO 
WHERE SALARIO >= 2500   

70 

 

Levando em conta as consultas apresentadas na Tabela 11 e as cardinalidades 

supostas para as coleções (Empregado = 6000; Departamento = 1200), chegou-se a dois 

PDBDs: o projeto desenvolvido via metodologia ODARA, e o projeto gerado através do 

algoritmo Özsu. Ambos são apresentados na Tabela 12 e na Tabela 13, sendo a primeira 

para o projeto ODARA e a seguinte para o projeto ÖZSU. 

Com todas as informações necessárias, partiu-se para uma validação 

experimental com o intuito de validar as suposições levantadas, mostrando como as 

consultas analisadas apresentariam melhor desempenho no PDBD ODARA.  
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Tabela 12 – Projeto de Distribuição para avaliação de FHD 

PDBD ODARA 
FHíbrido(Emp1) = π (CPF,P_Nome, U_Nome, Sexo, Salário) (σ (salario >= 2500) Empregado) 

FHíbrido(Emp2) = π (CPF,P_Nome, U_Nome, Sexo, Salário) (σ (salario < 2500) Empregado) 

FHíbrido(Emp3)= π (CPF, Num_Dep, Cpf_Chefe) (σ (salário >= 2500) Empregado) 

FHíbrido(Emp4)= π (CPF, Num_Dep, Cpf_Chefe) (σ (salário < 2500) Empregado) 

FHíbrido(Dept1)=π(Num_Dept,Nome_Dept,Valor_Disponível)(σ(valor_disponível>=50000)Departamento) 

FHíbrido(Dept2)= π(Num_Dept,Nome_Dept,Valor_Disponível) (σ(valor_disponível<50000)Departamento) 

FHíbrido (Dept3)= π(Num_Dept, Cpf_Gerente) (σ (valor_disponível>=50000) Departamento) 

FHíbrido (Dept4)= π(Num_Dept, Cpf_Gerente) (σ (valor_disponível<50000) Departamento) 

Tabela 13 – Projeto de Distribuição para avaliação de FHD 

PDBD ÖZSU 
FH (Dept1) = σ (valor_disponível>=50000)(Departamento) 
FHD (Emp1) = Empregado  (Dept1) 
FH (Dept2) = σ (valor_disponível<50000)(Departamento) 
FHD (Emp2) = Empregado  (Dept2) 

 

A validação aconteceu seguindo a mesma linha de trabalho quando na avaliação 

do benchmark BUCKY, utilizando-se da mesma função de custo proposta por 

RUBERG. Assim, são mostrados na Figura 19 os resultados obtidos para a função de 

custo, tanto para cada consulta, como na soma de todas as consultas participantes da 

avaliação, seguindo a fórmula definida em (1). 

Figura 19 - Resultados da Função de Custo para avaliação de FHD 
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4.8.2 – Resultados e Conclusões  

Como pode ser observado nos resultados apresentados pela Figura 19, o 

desempenho das consultas definidas para esta avaliação mostrou-se sempre melhor 

quando executadas utilizando o PDBD ODARA. A grande diferença de custo se dá na 

segunda consulta, onde a aplicação da FHD no PDBD ÖZSU leva ao acesso dos dois 

fragmentos definidos para Empregado (Emp1 e Emp2). No PDBD ODARA , como a 

FHD não aconteceu, foi feito acesso a somente um fragmento, diminuindo assim a 

quantidade de instâncias verificadas. Importante salientar que, devido ao suporte para 

fragmentação híbrida, a metodologia ODARA gera neste PDBD fragmentos cujas 

instâncias estão com tamanho reduzido. 

Desta forma, evidencia-se a melhor abordagem de decisão por uma FHD, adotada 

pela metodologia proposta neste trabalho. Esta se mostra mais compromissada com os 

aspectos realmente relevantes para a execução das consultas de maior freqüência. 

4.9 – Análise da Fragmentação em Relacionamentos N x M 

Ainda no intuito de aprofundar o estudo objeto deste trabalho, decidiu-se por 

realizar uma avaliação da aplicação da fragmentação em relacionamentos do tipo n x m. 

Como proposto em seu trabalho para fragmentação, Baião apresenta uma abordagem 

conservadora para tratar de fragmentação em relacionamentos n x m. Nestes casos, sua 

metodologia descarta incondicionalmente fragmentações baseadas em relacionamentos 

desta natureza. Isto se dá pelo fato do seu trabalho focar em SGBDOO, os quais não 

necessitam de tabelas intermediárias para representar relacionamentos deste tipo. A fim 

de obter uma avaliação experimental sobre o desempenho da execução de consultas 

compostas por entidades que participem de relacionamentos deste tipo, definiram-se três 

cenários de projetos de distribuição com relacionamentos n x m. Com estes resultados 

será possível avaliar qual seria a melhor abordagem.  

Para tratar destes relacionamentos, os modelos OR e relacional, focos da 

metodologia proposta neste trabalho, utilizam-se de tabelas artificiais para representar 

tais relacionamentos. Assim, os cenários elaborados para avaliação são compostos de 

duas entidades com relacionamentos múltiplos de ambas as partes e uma terceira tabela, 

necessária para mapear este relacionamento. Todos os três cenários representam um 

PDBD diferente, sendo todos baseados nas mesmas entidades e mesmas consultas. A 
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estrutura das tabelas utilizadas é apresentada na Figura 20, seguidas das consultas 

definidas para este estudo em particular (Tabela 14).  

 

Figura 20 – Modelo utilizado para analisar Relacionamentos NxM 

 

 

Tabela 14 – Consultas definidas para avaliação de fragmentação em relacionamentos NxM 

Nº Consulta 
CNM1 SELECT NOME, SUM (TEMPO_TOTAL_ACESSOS) 

FROM INTERNAUTA I, ACESSO A 
WHERE I.CODINT = A.CODINT 
AND IDADE 18<= IDADE <= 30 

CNM2 SELECT NOME, AVG (QTDE_TOTAL_ACESSOS) 
FROM SITIO S,  ACESSO A 
WHERE S.CODSITIO = A.CODSITIO 
AND 500<= TAMANHO_MB <= 1000 

 

 

Tendo estas informações e supondo as consultas definidas como as de maior 

freqüência, sendo este valor o mesmo para ambas, poderia-se gerar, como já dito, três 

diferentes projetos de distribuição: 

1. Cenário A: FHP nas tabelas Internauta e Sitio e FHD na tabela Acesso 

dirigida pela FHP de Internauta 

2. Cenário B: FHP nas tabelas Internauta e Sitio e FHD na tabela Acesso 

dirigida pela FHP de Sitio 

3. Cenário C: Somente FHP nas tabelas Internauta e Sitio. Tabela Acesso 

não sofre fragmentação. 

Assim, os PDBDs gerados são apresentados na Figura 21. 

 

 

INTERNAUTA  
CODINT NOME IDADE NICKNAME 

 
ACESSO  
CODINT CODSITIO TEMPO_TOTAL_ACESSO QTDE_TOTAL_ACESSOS 

 
SITIO  
CODSITIO NOME TAMANHO_MB  URL 
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Cenário A 

FH (Int1)= σ (idade < 18) Internauta 

FH (Int2)= σ (18 <=idade <= 30) Internauta 

FH (Int3)= σ (idade > 30) Internauta 
FHD (Acs1)= Acesso  (Int1) 
FHD (Acs2)= Acesso  (Int2) 
FHD (Acs3)= Acesso  (Int3) 

FH (Sit1)= σ (tamanho_mb < 500) Sitio 

FH (Sit2)= σ (500 <= tamanho_mb <= 1000) Sitio 

FH (Sit3)= σ (tamanho_mb > 1000) Sitio 
 

Cenário B 

FH (Int1) = σ (idade < 18) Internauta 

FH (Int2) = σ (18 <=idade <= 30) Internauta 

FH (Int3) = σ (idade > 30) Internauta 

FH (Sit1) = σ (tamanho_mb < 500) Sitio 

FH (Sit2) = σ (500 <= tamanho_mb <= 1000) Sitio 

FH (Sit3) = σ (tamanho_mb > 1000) Sitio 
FHD (Acs1) = Acesso  (Sit1) 
FHD (Acs2) = Acesso  (Sit2) 
FHD (Acs3) = Acesso  (Sit3) 

 

Cenário C 

FH (Int1) = σ (idade < 18) Internauta 

FH (Int2) = σ (18 <=idade <= 30) Internauta 

FH (Int3) = σ (idade > 30) Internauta 
Acesso (sem fragmentação) 

FH (Sit1) = σ (tamanho_mb < 500) Sitio 

FH (Sit2) = σ (500 <= tamanho_mb <= 1000) Sitio 

FH (Sit3) = σ (tamanho_mb > 1000) Sitio 

Figura 21 - Esquemas de fragmentação gerados para avaliação 
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4.9.1 – Resultados e Conclusões  

Para cada um destes cenários foram calculados os custos de execução de cada 

uma das consultas segundo modelo de custo de Ruberg. Foram obtidos os resultados 

apresentados na Figura 22, mostrando como o custo de execução das consultas foi 

inferior quando aplicados sobre os PDBDs que possuíam FHD.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Totalização dos resultados da Função de Custo, segundo (1) 

 
Embora o experimento esteja inserido em cenários restritos, com um número 

reduzido de consultas, é possível perceber como a aplicação da fragmentação, 

permitindo explorar o paralelismo quando na execução das consultas, beneficiou de 

forma significativa o desempenho do sistema. Na comparação do caso de FHD de maior 

custo (Cenário B) com o caso de maior custo geral (Cenário C), encontra-se uma 

diferença de aproximadamente 27%. Este resultado leva a concluir pela necessidade da 

mudança de abordagem para análise de fragmentação sobre relacionamentos n x m, 

sugerindo a aplicação da fragmentação nestes casos. 

Percebe-se aqui um novo aspecto a ser investigado com grande potencial de 

pesquisa. Decidir qual das entidades deve dirigir a FHD da tabela criada para 

representar o relacionamento passa a ser a grande questão. Em seu trabalho, Özsu 

aponta como aspectos de desempate a serem considerados: 1º - o relacionamento 

utilizado na consulta de maior freqüência, focando na tarefa de maior utilização por 

parte da aplicação; 2º - a entidade com maior número de fragmentos horizontais 

primários, procurando aumentar o grau de paralelismo do sistema permitindo que vários 
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fragmentos sejam acessados concorrentemente. Acredita-se que outras características, 

tais como cardinalidade das coleções e grau de compartilhamento, entre outras, são 

provavelmente novos aspectos a serem analisados para decidir pela aplicação da FHD.  
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Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

5.1 – Considerações Finais 

A distribuição de dados tem evidenciado sua relevância no contexto de grandes 

bases de dados.  No caso de instituições geograficamente dispersas, a distribuição 

possibilita acesso específico e local aos dados relevantes, reduzindo o acesso a dados 

desnecessários, ao mesmo tempo em que propicia processamento paralelo. 

Capturar aspectos semânticos na modelagem de dados e refleti-los no Projeto de 

Distribuição de Base de Dados torna-se uma tarefa fundamental no intuito de manter as 

características mais importantes da aplicação presentes no esquema de distribuição de 

dados. 

Trabalhos presentes na literatura relativos à distribuição de dados foram 

apresentados, no entanto todos procuravam sempre atender a um determinado modelo 

de dados (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003; BARROSO, 1998; CRUZ, 2002; 

MESQUITA, 1998; NAVATHE et al., 1984; NAVATHE et al., 1995; NAVATHE & 

RA, 1989; ÖZSU & VALDURIEZ, 2002) e/ou desprezavam muitas das informações 

relevantes para o Projeto de Distribuição de Base de Dados (CRUZ, 2002; MESQUITA, 

1998; NAVATHE et al., 1984; NAVATHE et al., 1995; NAVATHE & RA, 1989; 

ÖZSU & VALDURIEZ, 200). Além disso, a exceção da proposta de Baião (BAIÃO, 

2001; BAIÃO et al., 2003), nenhum outro trabalho auxilia na tarefa de escolher a 

técnica de fragmentação mais adequada a ser usada para cada coleção da base de dados. 

Neste contexto, a metodologia apresentada nesta dissertação baseou-se no 

trabalho proposto em (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) o qual aborda a 

fragmentação de bases de dados Orientadas a Objetos no nível conceitual, levando em 

consideração aspectos ainda não explorados pela literatura como a investigação do 

comportamento das aplicações mapeado em métodos. No entanto, a utilização de bases 

de dados Orientadas a Objetos através de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

Orientados a Objetos mostra-se comercialmente incipiente, restringindo a utilização de 

tal abordagem e, por conseguinte, a utilização direta do trabalho proposto por Baião 

(BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003). 
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Com a ratificação dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais e 

Objeto-Relacionais na maior parte das organizações como sistema de armazenamento 

de dados mais adotado (HEUSER, 2001), a presente dissertação tem como objetivo 

principal propor uma metodologia para fragmentação de bases de dados que seja capaz 

de atender, além do modelo OO, também ao modelo relacional e ao modelo Objeto-

Relacional. Na metodologia proposta, denominada ODARA (Object Distribution in A 

Relational Approach), a extração das informações consideradas de maior relevância 

acontece de forma adequada e adaptada a cada modelo, seja ele Orientado a Objetos, 

Objeto-Relacional ou relacional. 

Foram feitas adaptações à metodologia Baião (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 

2003), que se concentraram na fase inicial da ODARA, na qual os dados são coletados e 

servem como parâmetros de entrada para a fase de escolha da técnica de fragmentação. 

Esta fase inicial mostrou-se como um dos grandes diferenciadores da metodologia em 

relação a outros algoritmos e metodologias existentes na literatura. A triagem das 

coleções realizada na fase da escolha da técnica de fragmentação é de fundamental 

importância para o resultado final do projeto de distribuição. Neste sentido, as novas 

heurísticas propostas nesta fase envolvem a filtragem das operações de seleção, a 

consideração de operações sobre classes abstratas e a incorporação de modificações no 

algoritmo de fragmentação vertical utilizado pela metodologia ODARA.  

A metodologia ODARA foi aplicada sobre o benchmark BUCKY (CAREY et 

al., 1997), a fim de realizar uma análise qualitativa e uma validação experimental, esta 

última utilizando-se do modelo de custo proposto em (RUBERG, 2001). Tanto a análise 

qualitativa quanto a validação experimental foram feitas através de comparações entre o 

esquema de fragmentação provido pela metodologia ODARA frente a esquemas de 

fragmentação gerados a partir de dois algoritmos clássicos da literatura para a 

fragmentação de dados (NAVATHE et al., 1984; NAVATHE & RA, 1989; ÖZSU & 

VALDURIEZ, 2002).  

Os resultados da análise qualitativa, assim como o estudo realizado para definir 

as adaptações necessárias para considerar os diversos modelos de dados existentes, 

constataram a semelhança dos modelos Orientado a Objetos e Objeto-Relacional no que 

diz respeito aos impactos no Projeto de Distribuição de Bases de Dados, conforme 

esperado. 

Com os resultados do modelo de custo obtidos na validação experimental, foi 

possível constatar a superioridade de desempenho dos esquemas de fragmentação 



 85

resultantes da metodologia ODARA. Assim, uma das características diferenciadoras da 

metodologia é o fato de seus resultados terem sido avaliados por um modelo de custo já 

validado na literatura, que considera aspectos de distribuição.  

Comparando-se as características qualitativas contempladas pela metodologia 

ODARA que não estão presentes na maioria dos trabalhos na literatura, pode-se realçar: 

suporte à fragmentação híbrida, consideração de métodos e procedimentos armazenados 

e uma fase inicial para triagem das coleções mais freqüentemente utilizadas, 

independente do modelo de dados. Além disso, verificou-se que as maiores deficiências 

nas propostas encontradas na literatura diziam respeito à fragmentação das coleções 

envolvidas em relacionamentos n x m e à fragmentação horizontal derivada.  Para 

estudar esse comportamento foram realizados estudos práticos específicos com o 

mesmo modelo de custo. Estes objetivavam analisar aspectos não evidenciados pela 

avaliação do benchmark BUCKY. Através destes dois estudos complementares foi 

possível concluir primeiramente que a aplicação da fragmentação horizontal derivada 

seguindo as diretivas propostas pela metodologia ODARA tem um desempenho melhor 

que seguindo as diretivas definidas em (ÖZSU & VALDURIEZ, 1999). Esse tipo de 

comparação ainda não havia sido reportado na literatura. A segunda conclusão mostra 

que a utilização de fragmentação sobre relacionamentos n x m é mais vantajosa em 

termos de desempenho, gerando assim embasamento para modificar a abordagem 

sugerida anteriormente por Baião (BAIÃO, 2001; BAIÃO et al., 2003) em seu trabalho, 

que optava por nunca fragmentar. É importante ressaltar que durante a validação 

experimental, os resultados gerados pelo modelo de custo ajudaram a complementar a 

análise do trabalho, influenciando a definição de heurísticas novas para a metodologia.  

Com estes experimentos foi possível verificar que a metodologia ODARA é 

exeqüível e de fácil aplicação, apresentando resultado de desempenho superior a outros 

trabalhos.  

5.2 – Contribuições desta dissertação 

A principal contribuição desta dissertação está na definição de uma metodologia 

para fragmentação de dados armazenados em Sistemas Gerenciadores de Bases de 

Dados. A metodologia proposta considera características inovadoras e relevantes para a 

distribuição e pode ser utilizada em diferentes modelos de dados: relacional, Objeto-

Relacional e Orientado a Objetos. A adequação da metodologia para diferentes modelos 

aumenta significativamente o espectro de aplicação da mesma, principalmente no que se 
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refere a bases de dados legados modeladas seguindo o modelo relacional ou Objeto-

Relacional. 

Além disso, foram realizados experimentos relativos à fragmentação horizontal 

derivada e à fragmentação de coleções envolvidas em relacionamentos n x m. Estes 

últimos mostraram que, ao contrário do que sugere a literatura, é vantajoso fragmentar 

relações que representam este tipo de relacionamento. Os resultados dos experimentos 

estão incorporados à metodologia ODARA.  

Para o cálculo dos estudos experimentais com o modelo de custo, foi 

implementada uma ferramenta em Java. Como o modelo de custo original era voltado 

para avaliação de bases de dados OO, adaptações foram implementadas para que o 

mesmo considerasse bases relacionais e os algoritmos suportados por SGBD 

relacionais. Outra funcionalidade implementada pela ferramenta é a conversão para 

XML dos dados de saída do modelo de custo que representam os diferentes parâmetros 

necessários para a totalização do custo de execução de uma consulta. Estes dados são 

gerados pela ferramenta que implementa o modelo de custo de forma não-convencional 

em um arquivo texto num formato pouco amigável. A ferramenta que foi implementada 

nesta dissertação converte estes dados para o formato XML no intuito de totalizar os 

dados de saída e facilitar a utilização da função de custo, facilitando leitura, 

manipulação e totalização dos resultados. Para isto utiliza a linguagem XQuery para 

consultar e manipular os dados. Assim, ao facilitar a visualização dos resultados, 

permite ao projetista realizar ajustes finos na fragmentação. Mais detalhes sobre a 

ferramenta estão presentes no Anexo I. 

A metodologia apresentada nesta dissertação utiliza inovações sem, no entanto, 

deixar de reunir características importantes presentes em trabalhos da literatura (CRUZ, 

2002; NAVATHE et al., 1984; NAVATHE et al., 1995; NAVATHE & RA, 1989; 

ÖZSU & VALDURIEZ, 1999). Com as novas abordagens apresentadas é possível 

refinar o processo de distribuição, considerando agora informações antes ignoradas, mas 

de papel fundamental para a definição do esquema de fragmentação e para a escolha da 

técnica de fragmentação mais adequada a cada coleção da base de dados. 

5.3 – Trabalhos Futuros 

A abrangência da metodologia ODARA leva a um aumento das variáveis que 

influenciam no projeto de distribuição. Neste sentido, alguns aspectos relevantes devem 

ser tratados como trabalhos e estudos futuros para a metodologia proposta, tais como 
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fragmentação horizontal considerando predicados sobre métodos e investigação sobre 

novos aspectos influenciadores no desempenho de consultas que utilizam 

relacionamentos n x m, e que possam vir a influenciar a fragmentação horizontal 

derivada neste tipo de relacionamento. Entre estes aspectos pode-se citar a cardinalidade 

das coleções que fazem parte do relacionamento e o grau de compartilhamento entre as 

mesmas, entre outros.  

Uma segunda área de pesquisa seria investigar os fatores que mais influenciam 

na definição de uma função hash para fragmentação. Outro ponto a ser pesquisado seria 

a influência das semânticas dos relacionamentos como Agregação, Composição, 

Associação no processo de fragmentação. 

Outros trabalhos futuros podem ser desenvolvidos no sentido de acoplar a 

metodologia a ferramentas comerciais com suporte à distribuição de bases de dados. 

Este acoplamento utilizaria os metadados dos repositórios de dados gerenciados pelos 

SGBDs, automatizando a etapa de extração de informações para a metodologia. 

Uma possível continuidade do trabalho seria suprir a ausência da etapa de 

alocação na metodologia ODARA com novos trabalhos na área de alocação de dados, 

como o que está sendo desenvolvido por Wildenberg (WILDENBERG et al., 2003), que 

visa solucionar a problemática da alocação de dados.  
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Anexo I  
Apresentação da Ferramenta Desenvolvida 

Esta seção se propõe a detalhar arquitetura e funcionalidades características da 

ferramenta auxiliar ao desenvolvimento do presente trabalho. O intuito principal foi 

implementar um aplicativo para auxílio na obtenção e totalização dos resultados da 

avaliação dos esquemas de fragmentação analisados. A mesma pode também ser 

considerada uma extensão ao trabalho apresentado em (RUBERG, 2001). Neste 

trabalho, Ruberg implementa um modelo de custo para consultas sobre uma base de 

dados, considerando diversas estratégias possíveis utilizadas pelos processadores de 

consultas em SGBDs. A ferramenta implementada (Híbrida) recebe como entrada um 

arquivo com as características da consulta a ser avaliada, como por exemplo: 

cardinalidades das coleções, número de coleções envolvidas, grau de 

compartilhamentos entre as coleções, existência de fragmentação derivada entre as 

coleções, tipo de fragmentação aplicada, número de fragmentos, entre outros. Como 

saída é gerado um arquivo texto composto pelos diversos parâmetros necessários para o 

cálculo do custo total de execução por consulta. A motivação para o desenvolvimento 

desta ferramenta se deu pelo fato do formato texto de saída, embora padronizado, 

dificultar a sua leitura assim como o cálculo do resultado total, e não ser público. A 

idéia seria então converter este arquivo texto de saída para um formato público e de 

fácil manipulação. Com os dados neste formato, os resultados poderiam ser totalizados 

de forma padronizada e mais natural. Como o presente trabalho necessitaria calcular o 

custo total de execução de todas as consultas nos diferentes cenários gerados, tendo 

como peso as suas respectivas freqüências, seguindo a fórmula definida em (1), este 

cálculo foi também implementado, gerando como saída final a soma do custo de todas 

as consultas. Toda a arquitetura, juntamente com os arquivos utilizados e gerados estão 

disponíveis em http://www.cos.ufrj.br/~pablovf. 

Arquitetura 

A arquitetura da ferramenta desenvolvida compreende os seguintes módulos: 

Módulo Conversor de Arquivo, Módulo Executor XQuery, Módulo Executor de União, 

Módulo de Totalização. A Figura 23 apresenta a arquitetura em um formato gráfico.
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 A ferramenta foi desenvolvida utilizando a linguagem Java v.1.3, na plataforma 

Windows, tendo como ambiente de desenvolvimento o JBuilder. Optou-se pelo formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23- Arquitetura da Ferramenta para Obtenção e Totalização dos Custos 

XML (W3C XML WORKING GROUP, 2003) como repositório de dados devido ao 

fato do mesmo garantir portabilidade à ferramenta. Assim, os dados permanecem 

armazenados em arquivos XML.  

Com o desenvolvimento desta aplicação em Java, uma linguagem 

multiplataforma, e a utilização de XML, formato texto passível de leitura em diferentes 

sistemas operacionais, garante-se portabilidade para outras sistemas e plataformas, 

evitando conversões ou necessidade de instalação e/ou configuração de SGBDs para 

execução do programa. 

Módulo Conversor de Arquivo 

Neste módulo é realizada a conversão do arquivo de saída da implementação da 

Função de Custo proposta por RUBERG para XML, um formato padrão e público. Para 

isso foi definido um DTD (Document Type Definition) (ANDERSON, 2000) (Figura 

24)que serve de modelo para todos os arquivos XML utilizados pela aplicação. 
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Figura 24 – DTD definido para a aplicação 

Os arquivos de saída (Figura 25) são lidos, recuperando a descrição de cada 

parâmetro para o cálculo do custo juntamente com o respectivo valor calculado pela 

função de custo Ruberg. Cada um destes dados torna-se valor de um elemento dentro da 

estrutura do XML resultante. Após todo o arquivo convertido (Figura 26), é possível 

então calcular o custo da consulta para as diferentes abordagens analisadas por Ruberg 

em seu trabalho, escolhendo então aquela de melhor desempenho (menor custo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Exemplo de arquivo texto gerado pela Função de Custo Ruberg 

  <!ELEMENT funcaoCusto (parametro+)> 

<!ELEMENT parametro (nome, valor)> 

     <!ELEMENT nome (#PCDATA)> 
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Figura 26 - Exemplo de arquivo XML gerado a partir de arquivo texto 
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Módulo Executor XQuery 

Para que fosse possível o agrupamento dos parâmetros de custo de cada 

abordagem analisada pela função e o somatório dos mesmos, decidiu-se por realizar 

consultas sobre os arquivos XML resultantes da fase de conversão. Para isso foi 

utilizada uma API Java (ORACLE CORP., 2003) para realização de consultas 

utilizando a linguagem de consultas XQuery (W3C XML QUERY WORKING 

GROUP, 2003). 

Esta API oferece como resultado de uma consulta um conjunto de registros 

(RecordSet) no formato XML definido na consulta XQuery. Este conjunto de registros 

resultante é navegável, sendo compatível com o formato DOM (W3C DOCUMENT 

OBJECT MODEL WORKING GROUP, 2003). Assim, é possível recuperar todos os 

elementos retornados das consultas usando as APIs Java que trabalham com este 

formato. 

Para efeito de informação, esta API (Application Program Interface) também 

permite consultas em formato SQL a SGBD Relacionais, retornando o resultado em 

formato XML composto de marcações (tags). Abaixo é dado um exemplo desta 

funcionalidade. 
FOR $i IN sqlquery("select * from db.emp")/ROW   
RETURN 

<EMP empno="{$i/EMPNO}">   
    $i/ENAME,   
    $i/SALARY   
</EMP> 

Módulo de Totalização 

Neste módulo, os arquivos XML, com o custo de cada consulta calculada num 

determinado cenário, são lidos e multiplicados pelas respectivas freqüências. Ao final, 

tem-se um somatório que representa o custo unificado de todas as consultas mediante 

um determinado cenário. Assim, é possível analisar qual dos cenários analisados possui 

o menor custo para execução das consultas. Este módulo utiliza-se do módulo Executor 

de XQuery para realizar a leitura de todos os arquivos.   

Módulo Executor de União 

Este último módulo foi desenvolvido devido à necessidade de calcular o custo de 

consultas compostas por duas ou três sub-consultas tendo o operador de União da 
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Álgebra Relacional como elo entre estas. Assim, quando necessário, calculava-se o 

custo desta operação de União, baseando-se na função de custo definida por Ruberg 

para este tipo de operação, além de realizar a soma do custo de todas as sub-consultas. 

Como é possível observar na arquitetura, apresentada na Figura 23, as setas que 

indicam acesso a este módulo estão pontilhadas para indicar que o mesmo somente é 

usado quando se faz necessário. 
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Anexo II  
Mapeamento entre modelos 

Esta seção apresenta e caracteriza o processo de mapeamento entre o nível 

conceitual e o nível lógico e indica as alternativas consideradas mais convenientes 

considerando um esquema de fragmentação. Os passos de mapeamento aqui 

apresentados são baseados em regras gerais de mapeamentos encontradas em 

(AMBLER, 2000; AMBLER, 2001; BATINI et al., 1992; HEUSER, 2001) 

Motivação 

O objetivo do mapeamento a ser apresentado é fazer refletir os aspectos 

semânticos presentes no esquema conceitual, inerentes a um sistema, para uma 

modelagem baseada no modelo Objeto-Relacional e relacional. Desta forma, será 

possível garantir um maior grau de fidelidade entre as diversas fases do projeto até o seu 

esquema de fragmentação final. Para realizar o mapeamento do nível conceitual para o 

nível lógico, três pontos principais foram abordados: mapeamento de métodos e 

atributos, mapeamento de classes e mapeamento de relacionamentos. Cada um destes 

pontos será apresentado e discutido separadamente nesta sessão. 

Como o modelo Objeto-Relacional suporta todas as características do relacional, 

acrescido de aspectos do modelo OO, o seu mapeamento será um subconjunto dos 

passos aqui descritos, posteriormente explanado.  

Mapeamento Esquema Conceitual OO  Esquema Relacional 

Para realizar o mapeamento do esquema conceitual para o modelo relacional, é 

necessário analisar os diversos aspectos que evidenciam incompatibilidades entre estes 

modelos. Entre aqueles evidenciados em (CHAUDHRI & OSMON, 1997b; 

STONEBRAKER et al., 1990; STONEBRAKER & MOORE, 1995), podemos citar 

como aspectos diferenciadores: atributos e métodos, herança e relacionamentos entre 

classes ou tabelas. Estes aspectos necessitam ser analisados e, de acordo com a sua 

particularidade, um procedimento específico deve ser adotado para realização do 

mapeamento. 
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Mapeamento de atributos e métodos 

Para o mapeamento de atributos e métodos devem ser tratados os seguintes casos: 

 Atributos Multivalorados 

No caso do mapeamento de atributos multivalorados, é necessário criar uma 

tabela extra para armazenar todos os valores dos atributos multivalorados. Além disso, é 

necessário estabelecer um relacionamento 1 x n entre a tabela criada para o atributo 

multivalorado e a tabela que representa a classe vinda do esquema conceitual. 

Como exemplo, podemos citar uma classe Pessoa com um atributo multivalorado 

Filhos. Este atributo seria uma lista de cadeias de caracteres contendo os nomes de 

todos os filhos daquela pessoa.  

 Objetos Complexos e Tipos de Dados Abstratos (ADT) 

Objetos complexos e Extensões de tipos de dados básicos (tipos de dados 

abstratos ou Abstract Data Types - ADT ) são formas de estruturação e armazenamento 

dos dados utilizados no modelo OO (CATTEL, 1994; CATTEL, 1999). Nestas 

extensões é possível aumentar o universo das funcionalidades permitidas, pois se 

elimina a simulação de dados complexos a partir do uso exclusivo de tipos de dados 

básicos, melhorando o desempenho do sistema como um todo. Outro ponto a ser 

destacado é a forma mais intuitiva e natural destas estruturas, tornando mais fácil o 

entendimento e a utilização das mesmas (STONEBRAKER et al., 1990).  

Para realizar o mapeamento destes tipos de objetos, é necessário identificar e 

analisar as suas estruturas. Assim, deve-se decidir sobre a forma de mapeamento do 

mesmo. A abordagem mais usual é mapear o objeto em diversas colunas da tabela.Um 

exemplo disso seria um objeto complexo Endereço formado pelos seguintes atributos: 

Rua, Número, Cidade, Estado. Este objeto seria mapeado em quatro colunas adicionais 

na tabela do projeto lógico. Outro exemplo seria um atributo Localização, definido no 

esquema conceitual com dois atributos latitude e longitude do tipo inteiro e um método 

Distância() que retorna a distância entre dois objetos. Neste caso, o mapeamento seria 

restrito a criação dos campos latitude e longitude na tabela relacional, não sendo 

possível mapear o método diretamente. O mapeamento de métodos é detalhado no 

próximo tópico.  
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 Métodos 

Para realizar o mapeamento de métodos, é necessário antes classificá-los. A 

depender desta classificação será decidida a forma de mapeamento. Para isto foram 

definidos dois grupos de métodos: 

 Métodos que fazem acesso a atributos exclusivos da classe ou herdados de 

uma superclasse. Neste caso, os métodos podem ser mapeados em atributos 

derivados (atributos cujos valores dependem da manipulação dos valores 

existentes em outros atributos). Um exemplo seria um método Idade() que, 

através de um atributo Data_nascimento, retorna a idade de um determinado 

indivíduo. Para o seu mapeamento seria criado um atributo derivado Idade. 

No entanto, nada impede que sejam criadas funções para representar tais 

métodos. Neste ponto faz-se necessário analisar as implicações de ambas as 

alternativas. Ao implementar um campo calculado, deve-se levar em 

consideração o custo de mantê-lo atualizado e de que forma isto poderia 

interferir no desempenho do sistema. Esta decisão fica a cargo do projetista 

responsável pelo mapeamento. 

 Métodos que necessitam fazer acesso a atributos ou métodos de outras 

classes. Este tipo de método deve ser mapeado em procedimentos 

armazenados (Stored Procedures) ou funções. As informações agora passam 

a ser obtidas através de consultas disparadas por estes mecanismos. Alguns 

SGBD Relacionais, como o Oracle (GIETZ, 2001), já dispõem de uma 

linguagem própria para acessos procedurais aos dados ou permitem utilizar 

internamente linguagens de alto nível como Java para a implementação 

destes mecanismos. Desta forma, o poder expressivo destes mecanismos é 

bastante aumentado.  

Mapeamento de classes para tabelas 

Para realizar o mapeamento de classes, definidas num esquema conceitual, para 

tabelas, que fazem parte do modelo lógico/físico, o maior problema concentra-se na 

questão da herança entre as classes. Dentro da literatura consultada, existem três 

alternativas de mapeamento de hierarquias de classes para tabelas: Mapeamento de 

várias classes para uma única tabela; Uma tabela criada por classe concreta; Uma tabela 

criada por cada classe. 



 102

 Mapeamento da hierarquia em somente uma tabela 

 Nesta abordagem, todos os atributos de todas as classes que fazem parte de uma 

certa hierarquia existente no modelo são mapeados em somente uma tabela. Esta 

alternativa gera um grande desperdício de espaço, pois tuplas que representam uma 

determinada classe possuiriam atributos oriundo(s) de outras classe(s), não pertencendo 

ao seu escopo de utilização. Adicionalmente a isto, é necessário criar algum tipo de 

mecanismo que informe qual classe estará sendo instanciada em cada tupla da tabela. 

Para isto existem duas opções: 

 Criar um campo que possuirá um domínio pré-definido de valores e 

informará qual classe está sendo armazenada naquela tupla da tabela (esta 

solução pode vir a gerar mais uma tabela para armazenar o domínio e mais 

um relacionamento) 

 Criar colunas na estrutura da tabela que sirvam como indicadores (flags) da 

classe a que pertence o objeto armazenado na tupla. Por exemplo, numa 

hierarquia formada por Pessoa, Estudante e Professor, seriam criados três 

campos adicionais: um para indicar se a instância em questão é uma pessoa, 

um estudante ou um Professor. 

Esta estratégia de mapeamento para hierarquias de classes ignora toda a 

identificação e levantamento das características de entidades participantes da aplicação. 

Impede-se a aplicação de predicados lógicos de forma localizada sobre as classes que 

realmente estão sendo consultadas pelas operações de seleção de forma natural. 

Como o enfoque do trabalho não é o simples mapeamento para um modelo 

lógico, mas o mapeamento de um esquema conceitual que será mapeado para o modelo 

lógico e distribuído em seguida, seria muito difícil executar o mapeamento dos 

fragmentos utilizando-se somente uma tabela centralizada.  

A FH somente se beneficiaria nesta abordagem caso existisse um predicado 

lógico sobre o campo que informa a classe sendo instanciada entre as tuplas. Como este 

tipo de predicado lógico nunca aconteceria na definição de consultas no nível conceitual 

sobre o modelo de classes, tal predicado não seria considerado. 
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 Mapeamento de cada classe para uma tabela correspondente 

 Nesta alternativa de mapeamento, todas as classes do modelo OO, a despeito do 

fato de serem concretas ou abstratas, são mapeadas para tabelas correspondentes. 

Assim, tabelas formadas estritamente com atributos de superclasses abstratas (não 

instanciáveis) seriam criadas junto às tabelas de subclasses compostas somente com 

atributos particulares a cada uma das subclasses. Relacionamentos artificiais teriam que 

ser criados para que todas as informações referentes a uma determinada tupla pudessem 

ser recuperadas. Um exemplo é dado através da Figura 27, na qual uma hierarquia de 

classes é mapeada para três tabelas. Nesta abordagem, para qualquer consulta 

requisitando o atributo Name e qualquer outro atributo em particular das tabelas 

Employee e Student seria obrigada a realizar uma junção com a tabela Person.  

 

 

Figura 27 – Exemplo de mapeamento de todas as classes em tabelas 

A grande dificuldade desta estratégia encontra-se na gerência das tabelas criadas 

e no desempenho do sistema. Será necessário definir uma grande quantidade de 

relacionamentos que não seriam naturais. Neste caso, haveria grande dificuldade por 

parte dos usuários em construírem consultas com junções entre várias tabelas. Para 

simples consultas a subclasses, numa árvore de herança com somente um nível, 

obrigatoriamente ter-se-ia que se fazer uma junção com a tabela da superclasse. À 

medida que a especialização aumenta dentro da hierarquia, maior será o número de 

junções a serem realizadas entre as classes que fazem parte da hierarquia 

(STONEBRAKER et al., 1990). Como o trabalho objetiva gerar esquemas de 

fragmentação que consigam melhorar o desempenho das aplicações que fazem acesso 

aos PDBDs, esta não seria a alternativa mais indicada. 

 Mapeamento somente das classes concretas para tabelas 

Nesta última abordagem, somente as classes concretas são mapeadas em tabelas 

específicas. Os campos em comum originários das superclasses são repetidos nas 

tabelas das classes concretas mapeadas. Embora haja a replicação destes campos 

comuns em várias tabelas, não haverá desperdício de espaço, pois os atributos 

específicos serão mapeados nas tabelas específicas.  

Person 
Name 
Address 

Employee 
Ref(Person) 
Salary 
Address 

Student 
Ref(Person) 
Adviser 
Course 



 104

Esta alternativa foi a que ofereceu maior compatibilidade com PDBDs, pois 

diminui o número de junções necessárias para recuperação dos dados, favorecendo um 

melhor desempenho da aplicação. Ao mesmo tempo, garante, ao contrário da primeira 

abordagem de mapeamento de hierarquias, a separação dos atributos nas tabelas 

correspondentes, permitindo que os predicados lógicos possam ser aplicados pela FH 

nas devidas tabelas.   

Um dos grandes problemas desta alternativa reside no fato de desconsiderar a 

similaridade entre entidades. Desta forma, dados idênticos semanticamente terminam 

por serem mapeados em mais de uma tabela. A gerência de eventuais mudanças na 

hierarquia e no modelo torna-se também mais difícil, já que todas as tabelas deverão ser 

atualizadas, ao invés de realizar somente a atualização numa superclasse. Além disso, 

consultas envolvendo superclasses devem utilizar o operador de União entre as tabelas 

criadas a partir das subclasses. Embora este seja um custo adicional para a execução da 

consulta, uma operação de União é caracterizada por ser menos custosa que uma 

operação de Junção.  

Esta abordagem é mais indicada para hierarquias onde as classes filhas possuem 

mais atributos que as superclasses (AMBLER, 2000; AMBLER, 2001). Com o 

crescimento da complexidade das aplicações, os objetos tendem a se especializar ainda 

mais, elevando o número de atributos específicos das subclasses, sendo esta a 

abordagem que mais beneficia esta tendência. 

Entre as três abordagens analisadas, esta evidencia-se a que menos prejudica o 

PDBD e o desempenho da aplicação, sendo assim considerada a melhor escolha para o 

trabalho em questão e adotada para o desenvolvimento da avaliação. Ao mesmo tempo, 

esta alternativa pouco fere a modelagem conceitual, não se afastando da modelagem 

original. 

Mapeamento de Relacionamentos 

O mapeamento de relacionamentos OO para o modelo relacional somente 

apresenta incompatibilidade no caso de relacionamentos n x m. Em todos outros casos – 

relacionamentos 1 x n e 1x 1 - o mapeamento acontece naturalmente e de forma direta. 

Para que seja possível representar a semântica definida no esquema conceitual em 

relacionamentos n x m, faz-se necessária a criação de tabelas artificiais que servem para 

garantir o relacionamento vários para vários entre as classes do esquema conceitual e, 
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ESTUDANTE  TURMA Matrícula
N M

Nota

caso seja necessário, armazenar dados referentes a este relacionamento. Um exemplo 

para isto é o relacionamento entre Estudante e Turma (Figura 28).  

 

 

  
Figura 28 – Exemplo de Relacionamento NxM 

Para que o mesmo possa ser implementado em um modelo lógico, é necessário 

criar uma terceira tabela (Matrícula) que armazene numa mesma tupla o identificador da 

tabela Estudante assim como o da tabela Turma. Um outro dado a ser armazenado na 

tabela criada para expressar o relacionamento seria a nota do estudante naquela turma, 

por exemplo (este dado, no modelo OO, poderia ser armazenado num atributo 

multivalorado da classe Estudante). Tería-se então como fruto do mapeamento as 

seguintes tabelas: 

ESTUDANTE(Inscrição,Nome,Telefone)    Turma(NoTurma, Sala, Horário,Matéria) 

Matrícula(Inscrição, NoTurma, Nota) 

Pontos de Diferença: OO x Relacional 

Com este estudo sobre mapeamento, várias diferenças entre o modelo OO e o 

modelo relacional são evidenciadas, entre elas: 

 Utilização de chaves identificadoras, relacionadas com o domínio da 

aplicação, para fornecer unicidade às tuplas das tabelas e permitir o 

relacionamento entre estas tabelas, ao invés de OIDS, identificadores 

artificiais, sem valor semântico para o sistema como um todo, mas um 

mecanismo que garante a unicidade entre qualquer objeto do sistema, 

 Necessidade de criação de várias tabelas para eventualmente representar uma 

só classe, 

 Criação de tabelas artificiais (sem significado semântico para o modelo) para 

suportar relacionamentos n x m, pois o modelo relacional não suporta 

referências múltiplas entre duas tabelas. Logo, faz-se necessário criar uma 

tabela extra que possa armazenar as chaves de ambas as tabelas envolvidas 

no relacionamento, 
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 Uso de Normalização do modelo para evitar redundância dos dados, já que 

não há suporte a atributos multivalorados como Conjuntos (Sets) e Bags, 

 Necessidade de criação de campos extras para representar atributos 

complexos e/ou métodos, 

 Uso de Procedimentos Armazenados e Funções para substituição de 

métodos. 

Mapeamento Esquema Conceitual OO  Modelo OR 

Como já citado, o mapeamento do modelo OO para o modelo Objeto-relacional 

é muito mais simples devido ao fato deste modelo suportar diversas características do 

esquema conceitual OO.  

Um dos pontos de diferença entre estes modelos é a questão de relacionamentos 

n x m entre tabelas. Neste caso, o mesmo tratamento aplicado ao modelo relacional deve 

ser mantido para o mapeamento deste tipo de relacionamento no modelo OO para o 

modelo Objeto-Relacional. Ou seja, uma tabela artificial deve ser criada para armazenar 

as chaves das duas tabelas com múltiplos relacionamentos entre si.  

Nos demais pontos que diferenciam o modelo relacional do OO, o modelo 

Objeto-Relacional oferece alternativas de formas intuitivas e naturais de mapeamento 

para os demais casos de impedância. É possível utilizar herança assim como atributos 

complexos, atributos multivalorados e métodos de forma direta.  
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Anexo III  
Consultas e Esquema Lógico Relacional 

Nº Classes Consulta Freqüência 
C1 Student 

TA  
Department 

SELECT s.id, s.name, d.deptNo, d.name 
FROM Student s, Department d 
WHERE s.majorDept = d.deptNo 

AND d.name = 'deptname7' 
UNION ALL 

SELECT s.id, s.name, d.deptNo, d.name 
FROM TA s, Department d 

WHERE s.majorDept = d.deptNo 
AND d.name = 'deptname7'; 

90 

C2 Coursesection Course
Department 

SELECT x.semester, x.roomNo, d.deptNo, d.name 
FROM CourseSection x, Course c, Department d 

WHERE x.deptNo = c.deptNo 
AND x.courseNo = c.courseNo 

AND c.deptNo = d.deptNo AND x.roomNo = 69; 

70 

C3 Student 
TA 

Department 

SELECT s.id, s.name, d.deptNo, d.name 
FROM Student s, Department d 

WHERE s.majorDept = d.deptNo AND 
s.name = 'studentName9000' 

UNION ALL 
SELECT s.id, s.name, d.deptNo, d.name 

FROM TA s, Department d 
WHERE s.majorDept = d.deptNo AND 

s.name = 'studentName9000'; 
 

65 

C4 Student 
TA  
Department 

SELECT s.id, s.name, s.state, 
d.dno, d.name, d.building 

FROM Department d, Student s 
WHERE s.majorDept = d.deptNo 

UNION ALL 
SELECT s.id, s.name, s.state, 

d.dno, d.name, d.building 
FROM Department d, TA s 

WHERE s.majorDept = d.deptNo 

60 

C5 Professor 
TA  
Staff 

SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 
FROM Staff e 

WHERE e.annualSalary*(10+apptF) >= 96000  
UNION ALL 

SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 
FROM Professor e 

WHERE 
(e.AYSalary * (9 + e.MonthSummer) / 9.0)>= 96000 

UNION ALL 
SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 

FROM TA e 
WHERE(apptFraction * (2 * e.semesterSalary))>= 96000 

55 
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C6 Professor 
TA  
Staff 

SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 
FROM Staff e WHERE e.id = 6966 

UNION ALL 
SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 

FROM Professor e WHERE e.id = 6966 
UNION ALL 

SELECT e.name, e.street, e.city, e.state, e.zipcode 
FROM TA e WHERE e.id = 6966; 

50 

C7 Professor 
 
 

SELECT p.name, p.street, p.city, p.state, p.zipcode 
FROM Professor p 

WHERE (p.AYSalary * (9 + p.MonthSumer) / 9.0)>=150000 
40 

C8 Staff SELECT s1.id, s1.name, s2.id, s2.name 
FROM Staff s1, Staff s2 

WHERE SQRT((s1.latitude - s2.latitude)* 
(s1.latitude - s2.latitude) + 

(s1.longitude - s2.longitude)* 
(s1.longitude - s2.longitude)) < 500 
AND s2.id < 1500 and s1.id < s2.id 

AND s1.id < 1500; 

35 

C9 Staff SELECT e.name, e.street, 
e.city, e.state, e.zipcode 

FROM Staff e 
WHERE e.id = 6966 

30 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Esquema relacional BUCKY utilizado 


