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Resumo

Esta tese é composta por 2 tópicos principais: uma resenha extensa em ardores-B e uma proposta
de implementação de um gerenciador de arquivos baseado em um tipo especial de árvore-l?.

A resenha cobre o histórico das (írt/ows-.B, sua complexidade e variações, algoritmos para o
controle de concorrência, compactação, bem como sistemas com versões e segurança. Para ter
uma idéia de como funcionam os sistemas comerciais baseados nas ardores-Z?, descrevemos os
aspectos mais importantes dos sistemas VSAM da IBM e BTRIEVE da NOVELL.

Nossa proposta apresenta alguns aspectos importantes como: uma estrutura uniforme para
índices primários e secundários, a possibilidade de construir arquivos de índices para qualquer
arquivo de dados existente, uma nova solução para o controle de concorrência permitindo com-
pactação concorrente, através de um novo algoritmo. Contém também especificações detalhadas
de parâmetros que o usuário deve fornecer ao sistema.

Abstract

This thesis has two main topics: an extensive survey on B-Írees and a proposal for implemente.
tion of a file manager based on a special type of B-frees.

The survey covers the history of B-trens, their complexity and variations, algorithms for con-
currency control, compactification, as well as version systems and security. To have an idem of
what comercial systems based on .B-trens consist of, we describe the most relevant features of
IBM-VIAM and NOVELL's BTRIEVE.

Our proposal has some original aspecto: an uniform structure for primary and secondary indeces,
the possibility of constructing index files for any existent data file, a new solution for concurrency
control allowing concurrent compactation under a new algorithm. It algo contains some detailed
specifications about the parameters the user may gíve to the system.

Resumo 

Esta tese é composta por 2 tópicos principais : uma resenha extensa em árvores-E e uma proposta 
de implementação de um gerenciador de arquivos baseado em um tipo especial de árvore-E. 
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Abstract 

This thesis has two main topics : an extensive survey on E-trees and a proposal for implementa
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currency control, compactification, as well as version systerns and security. To have an idea of 
what comercial systems based on E-trees consist of, we describe the most relevant features of 
IBM-VSAM and NOVELL's BTRIEVE. 

Our proposal has some original aspects: an uniform structure for primary and secondary indeces, 
the possibility of constructing index files for any ex.istent data file, a new solution for concurrency 
control allowing concurrent compactation under a new algorithm. lt also contains some detailed 
specifications about the parameters the user may give to the system. 



Agradecimentos

Ao Prof. Dr. Valdemar W. Setzer pela constante orientação, incentivo, paciência,
dedicação, confiança e por acreditar na realização deste trabalho. A atenção, amizade e
carinho recebidos ultrapassaram em muito o que se pode esperar de um orientador.

Ao casal Vania e Joel Goldbaum pelo apoio, carinho, compreensão, torcida, afeto,
paciência, amizade e amor recebidos em todo o tempo de convivência.

Ao amigo Alfredo Goldman pelo carinho, estímulo, companherismo, apoio, mas prin-
cipalmente pela grande amizade demonstrada durante todos o programa de mestrado
(cursos, exames de qualificação, tese, - .).

Ao Prof. Dr. Carlos Humes pelas importantes "conversas" , nos momentos oportunos,
que estimularam e ajudaram na continuidade do curso.

Ao Dany Hleller por compreender e acreditar na importância deste trabalho

Aos amigos que direta e indiretamente ajudaram e incentivaram na elaboração deste
trabalho.

A Wania, Gislaine, Edna, Adenilza e Joelma pelo carinho demonstrado

O meu muito obrigadas

V

Agradecimentos 

Ao Prof. Dr. Valdemar W. Setzer pela constante orientação, incentivo, pac1encia, 
dedicação, confiança e por acreditar na realização deste trabalho. A atenção, amizade e 
carinho recebi os ultrapassaram em muito o que se pode esperar de um orientador. 

Ao casal Vania e Joel Goldbaum pelo apoio, carinho, compreensão, torcida, afeto, 
paciência, amizade e amor recebidos em todo o tempo de convivência. 

Ao amigo Alfredo Goldman pelo carinho, estímulo, companherismo, apoio, mas prin
cipalmente pela grande amizade demonstrada durante todos o programa de mestrado 
( cursos, exames de qualificação, tese, · · ·). 

Ao Prof. Dr. Carlos Humes pelas importantes "conversas", nos momentos oportunos, 
que estimularam e ajudaram na continuidade do curso. 

Ao Dany Heller por compreender e acreditar na importância deste trabalho. 

Aos amigos que direta e indiretamente ajudaram e incentivaram na elaboração deste 
trabalho. 

A Wania, Gislaine, Edna, Adenilza e Joelma pelo carinho demonstrado. 

O meu muito obrigada! 

V 



Conteúdo

Prefácio XI

l A Arvore- .B

1 1 T.+..H.-"n.
X 8 X XA& U E V \A LA\E&v

1 .2 Definição de Arvore-B

1 .3 Complexidade

1.4 Operações Básicas: Busca, Inserção e Remoção

1 .4.1 Busca

l d 9 T....,;.yuv

l d R Pp«l"'';n
VYUV

1 .5 Escolha da Ordem

1 .6 Favor de Ocupação de Espaço

1 1

15

20

20

2 VARIAÇÕESDA ÁRVORE-B

2.1 Arvore-2-3

2.2 Arvore-B.B(Binary B-Tree)

2.3 Á...,..B'

26

26

28

30

vl

Conteúdo 

Prefácio XI 

1 A Árvore-E 1 

1.1 Introdução . . ... .. 1 

1.2 Definição de Árvore-E 3 

1.3 Complexidade . . . . . 5 

1.4 Operações Básicas: Busca, Inserção e Remoção . 8 

1.4.1 Busca 8 

1.4.2 Inserção 11 

1.4.3 Remoção. 15 

1.5 Escolha da Ordem 20 

1.6 Fator de Ocupação de Espaço 20 

2 VARIAÇÕES DA ÁRVORE-B 26 

2.1 Árvore-2-3 . . .. ...... 26 

2.2 Árvore-E E (Binary B-Tree) 28 

2.3 
, o 

Arvore-E . . . ...... . 30 

VI 



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

Arvore- .B*

Arvore- .B+

Arvore.- .B Pré- Fixada

Arvore.. .B com Multit

Árvor&Br

Arvore- .B Histérica

Árvor.-BD(Árvor.-.B Digital)

Organização Bounded Disorder

Arvore- .Bit

Outras Variações

2.13.1 Arvore-.M(Multiway Tree)

2.13.2 Arvore.-7b

2.13.3 Arvores para Campos Múltiplos

abelas

31

36

39

45

46

48

50

53

56

59

59

61

62

3 TOPICOS ESPECIAIS

3.1 Compressão de Índices

3.2 Compactação de Arvores-.B

3.2.1 Método de Rosenberg e Snyder

3.2.2 Algoritmo de Permutação

3.3 Organização Otima das Arvores-.B com Elementos de Tamanho Variável

3.3.1 Algoritmo de Análise Local

3.3.2 Algoritmo de Análise Global

3.3.3 Algoritmo para Construir Uma Arvore de Altura Mínima

67

67

71

71

73

75

75

76

78

Vll

2 .4 Árvore-B * 

2.5 Árvore-E+ 

2.6 Árvore-E Pré-Fixada 

2.7 Árvore-E com Multitabelas 

2.8 Arvore-E 

2.9 Árvore-E Histérica 

2.10 Árvore-BD (Árvore-E Digital) . 

2.11 Organização Bounded Disorder 

2.12 Árvore-Bit . . . . 

2.13 Outras Variações 

2.13.1 Árvore-M (Multiway Tree) . 

2.13.2 Árvore-TE . ... . .. . . . 

2.13.3 Árvores para Campos Múltiplos 

3 TÓPICOS ESPECIAIS 

3 .1 Compressão de Índices 

3.2 Compactação de Árvores-E 

3.2.1 Método de Rosenberg e Snyder 

3.2.2 Algoritmo de Permutação ... 

31 

36 

39 

45 

46 

48 

50 

53 

56 

59 

59 

61 

62 

67 

67 

71 

71 

73 

3.3 Organização Ótima das Árvores-E com Elementos de Tamanho Variável 75 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Algoritmo de Análise Local 

Algoritmo de Análise Global 

Algoritmo para Construir Uma Árvore de Altura Mínima . 

Vll 

75 

76 

78 



3.4 Sistemas de Versões para as Arvores-Z?+

3.4.1 Método do NÓ Gordo Extendido

3.4.2 Método do Campo Gordo

3.4.3 Método do Bloco de Versão Pura

Arvores-.B com Vários Discos

Segurança

para as Árvores-.B+

80

80

82

84

86

89

3.5

3.6

4 CONCORRENCIA

4.1 Introdução

4.2 Solução devida a Samadi

4.2.1 Definições

4.2.2 Descrição de Funcionamento

4.3 Soluções devidas a Bayer e Schkolnick

4.3.1 Definições Gerais

4.3.2 Solução l

4.3.3 Solução 2

4.3.4 Solução 3

4.3.5 Solução 4(Generalização)

4.4 Solução devida a Miller e Snyder

4.4.1 Definições

4.4.2 Descrição de Funcionamento

4.5 Solução devida a Lehman e Yao

4.5.1 Definições

94

94

99

99

100

101

101

103

105

106

108

l l l

112

113

117

117

vlll

4 

3.4 Sistemas de Versões para as Árvores-E+ 

3.4.1 Método do Nó Gordo Extendido para as Árvores-E+ 

3.4.2 Método do Campo Gordo .... 

3.4.3 Método do Bloco de Versão Pura 

3.5 Arvores-E com Vários Discos 

3.6 Segurança ....... . .. . 

CONCORRÊNCIA 

4.1 Introdução . 

4.2 Solução devida a Samadi 

4 .2.1 Definições .. 

4.2.2 Descrição de Funcionamento 

4.3 Soluções devidas a Bayer e Schkolnick . 

4.3.1 Definições Gerais 

4.3.2 Solução 1 

4.3 .3 Solução 2 

4.3.4 Solução 3 

4.3.5 Solução 4 (Generalização) 

4.4 Solução devida a Miller e Snyder 

4.4.1 Definições . . . . 

4.4.2 Descrição de Funcionamento 

4.5 Solução devida a Lehman e Yao 

4.5.1 Definições .. 

Vlll 

80 

80 

82 

84 

86 

89 

94 

94 

99 

99 

100 

101 

101 

103 

105 

106 

108 

111 

112 

113 

117 

117 



4.5.2 Descrição de Funcionamento

Solução devida a Sagiv

4.6.1 Definições

4.6.2 Descrição de Funcionamento

Solução devida a Kwong e Wood

4.7.1 Definições

4.7.2 Descrição de Funcionamento

Í)i.+.n. q.l..,Â..

Comparação entre as Soluções

118

121

121

121

124

124

125

131

135

4.6

4.7

4.8

4.9

5 EXEMPLOS DE SISTEMAS COMERCIAIS

5.1 Sistema BTRIEVE

5.1.1 Introdução

5.1.2 Características Gerais do Gerenciador de Arquivos

5.1 .3 Controle de Integridade, Concorrência e Segurança

5.1.4 Comandos e Operações

5.2 Sistema VIAM

5.2.1 Introdução

5.2.2 Características Gerais dos Arquivos Sequenciados pelo Índice

5.2.3 Análise de Alguns Aspectos

137

137

137

139

142

145

147

147

148

150

6 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Introdução

6.2 Características de Índices

152

152

153

lx

4.5.2 Descrição de Funcionamento 

4.6 Solução devida a Sagiv 

4.6.1 Definições 

4.6.2 Descrição de Funcionamento 

4.7 So ução devida a K wong e Wood 

4.7.1 Definições .. . . 

4.7.2 Descrição de Funcionamento 

4.8 Outras Soluções .. . . .. 

4.9 Comparação entre as Soluções 

5 EXEMPLOS DE SISTEMAS COMERCIAIS 

5.1 Sistema BTRIEVE 

5.1.1 Introdução . 

5.1.2 Características Gerais do Gerenciador de Arquivos. 

5.1.3 Controle de Integridade, Concorrência e Segurança 

5.1.4 Comandos e Operações 

5.2 Sistema VSAM .. 

118 

121 

121 

121 

124 

124 

125 

131 

135 

137 

137 

137 

139 

142 

145 

147 

5.2 .1 Introdução . 147 

5.2.2 Características Gerais dos Arquivos Sequenciados pelo Índice . 148 

5.2.3 Análise de Alguns Aspectos . 

6 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO 

6.1 Introdução . .. .... . . 

6.2 Características de Índices . 

IX 

150 

152 

152 

153 



6.3 Estrutura da Arvore de Índices

6.4 Possíveis Estruturas para Os NÓ

6.5 Alocação Física

6.6 Concorrência

6:T mperãÇões

6.8 Reorganização do Arquivo de Dados

6.9 Compactação Total

6.10 Parâmetros Fornecidos pelo Usuário

6.1 1 Quadro de Avisos (Informações para o Usuário)

s da Arvore

154

162

165

167

172

173

174

176

178

Conclusão 179

Bibliografia 181

6.3 Estrutura da Árvore de Índices 

6.4 Possíveis Estruturas para Os Nós da Árvore 

6.5 Alocação Física 

6.6 Concorrência 

6-:-7- 0peraçoes . . 

6.8 Reorganização do Arquivo de Dados. 

6.9 Compactação Total ......... . 

6.10 Parâmetros Fornecidos pelo Usuário . 

6.11 Quadro de Avisos (Informações para o Usuário) 

Conclusão 

Bibliografia 

X 

154 

162 

165 

167 

172-

173 

174 

176 

178 

179 

181 



XI

Prefácio

A idéia deste trabalho surgiu de solicitações de uma entidade financeira que estava ne-
cessitando de um gerenciador de arquivos eficiente para microcomputadores. Propusemo-
nos inicialmente a elaborar um projeto de um gerenciador de arquivos com (íruores-B
para implementação aõiliidices Tõiiil)aliíhessãfato, Êzemõi üma pesquiii nas princi-
pais universidades brasileiras, tendo encontrado uma única dissertação de mestrado, da
Universidade Federal de Pernambuco j21] com uma abordagem sucinta. Realizamos um
levantamento bibliográfico sobre tudo que envolve as ardores-B e encontramos cerca de
100 trabalhos, como pode ser verificado na bibliografia no final do texto.

Face a extensa bibliografia e ao fato da última resenha sobre o assunto, artigo de
Comer j191 (1979), ser relativamente antiga, não abordando determinados assuntos como
algumas variações da estrutura, algoritmos de compactação, uso das ardores-.B com várias
versões, algumas soluçoes para o problema de concorrência, entre outros, concluímos que
seria importante para o meio científico e profissional a elaboração de uma resenha sobre
o tema envolvendo (íruores-B.

O trabalho a ser apresentado está dividido em 6 capítulos, estruturados de forma
original. O capítulo l faz um apanhado teórico englobando histórico, definições, análise
da complexidade dos nós, número de valores do índice e altura, operações básicas de busca,
inserção e remoção e uma análise do favor de ocupação médio das ardores-.B.

O capítulo 2 aborda todas as variações da árvore-B existentes na literatura e estruturas
que deram origem à mesma. Gostaríamos de esclarecer que tudo que envolver a estrutura
de árvore-2-g será apenas citado, em função de sua importância histórica, não sendo
retratado de forma detalhada, por fugir do tema.

No capítulo 3 reunimos alguns tópicos especiais como: compressão de índices, algorit-
mos de compactação para as ardores-B, algumas organizações com elementos de tamanho
variável, uso da estrutura em sistemas com várias versões e vários discos e um método de
segurança.

No capítulo 4 fizemos uma resenha detalhada sobre as soluções para o problema de
concorrência seguida de uma comparação entre elas.

No capítulo 5 damos exemplos de 2 gerenciadores de arquivos comerciais que usam
ardores-B(IBM-VSAM e BTRIEVE).

Finalmente, no capítulo 6, sugerimos uma proposta de implementação para um geren
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Xll

dador de arquivos. Esta proposta é constituída quase que totalmente por nossas idéias, a
menos dos casos referenciados. Em virtude da extensão do trabalho realizado não fizemos
simulações nem implementações .

Em todo o texto que se segue, tudo que for de nossa autoria e sugestão será referenciado
através de verbos na primeira pessoa do plural, por exemplo, "notemos" , "observamos",
sugerimos" , "cremos", etc.
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Capítulo l

A Arvore-.B
#

1.1 Introdução

O desenvolvimento de dispositivos de armazenamento secundário facilitou a gravação, a
recuperação e a atualização de uma grande quantidade de dados, reunidos logicamente
em coleções chamadas de arqu uos. Os arquivos são compostos por reg sZms e estes, por
campos. Os campos podem ser simp/es ou compostos. Cada campo simples contém um
dado elementar, isto é, que não pode ser subdividido em outros dados; já os campos com-
postos são formados pela concatenação de vários campos (eventualmente não contíguos)
de um único registro; obviamente, do ponto de vista lógico o registro, se não for um dado
elementar, é um campo composto. Os registros são, por sua vez, agrupados em páginas, as
quais são copiadas dos dispositivos de memória secundária (discos, fitas) para a memória
primária, sempre que um processo desejar examinar ou modificar algum dado, em apenas
uma instrução de leitura. Na realidade, as páginas são seções de tamanho fixo que dividem
a memória secundária.

Operações no processamento de arquivos envolvem 2 tipos importantes de acesso, o
seguencÍa/e o ndezado. O primeiro é executado através da busca linear, registro a registro,
em todo o arquivo de entrada até atingir o registro com o dado desejado; já o segundo
obtém um registro sem precisar varrer todo o arquivo, com o auxílio de um {hdÍce, o qual
é uma estrutura formada conceitualmente por um campo simples ou composto, cujo valor
é usado na busca dos registros.

Uma organização particular de índices é a sequencial- ndea;ada, onde os valores de
um índice são ordenados fisicamente. Uma das formas dessa organização consiste na
construção de um arquivo denominado de arquivo de z'ndices, contendo valores de índices
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associados a informações que permitem a localização dos registros de dados. Essas infor-
mações podem ser ponteiros para as páginas de dados ou outro tipo de informação que
possibilite a localização dos mesmos. Temos assim, uma subdivisão dos arquivos em 2
tipos: os arquivos de índices, compostos por regásÉros de íhdíce e os arguidos de dados
propriamente ditos, compostos por registros de dados. Os registros de índice podem ser
organizados em um arquivo de índices em forma de árvore, denominada de árvore de
z'ndice. Cada página de registros é então um nó da árvore.

Um índice é p7'Ímário se os registros de dados são ordenados dentro do arquivo de
dados segundo os valores do índice. Havendo um índice primário para um arquivo de
dados, qualquer outro índice para esse arquivo é denominado de índice secura(frio que,
portanto, não influencia a organização daquele arquivo. Se um índice tem valores únicos,
isto é, não ocorrem 2 registros diferentes de dados com o mesmo valor do índice, ele é
chamado de cÀaue. Em muitos artigos da literatura usa-se a denominação "key" em lugar
de "index" , o que não será o nosso caso. Além disso, encontra-se também a confusão entre
"índice primário" e "chave". Consideraremos "índice primário" como uma questão de

eficiência e "chave" como restrição de integridade sendo, portanto, noções independentes.
Um índice secundário pode ser chave.

Com o objetivo de permitir um processo de recuperação eficiente, houve o desenvol-
vimento de várias formas de organização de arquivos. Uma das técnicas de organizar os
arquivos sequenciais-indexados consiste na árvore-B, uma árvore de busca balanceada,
projetada para ser usada em unidades de disco magnético ou qualquer outro meio de
memória secundária de acesso direto.

De acordo com Comer j19], por volta de 1960 os produtores de computadores e vários
grupos de pesquisas desenvolveram, independentemente, os chamados "métodos de aces-
sos" para os arquivos de suas máquinas. Ele afirma que H. Chiar, M. Schwartz e outros
da Sperry Univac Corporation, em conjunto com a Universidade de Case Western Re-
serve, desenvolveram e implementaram um sistema no qual as operações de inserção e
busca eram feitas de maneira parecida com as da árvore-B. Mencionam também que in-
dependentemente, B. Cole, S. Radcliae, M. KaufTman e outros desenvolveram um sistema
similar na Contrai Data Corporation, em conjunto com a Universidade de Stanford.

Segundo Comer, a denominação árvore-B ("B-Tree") apareceu pela primeira vez em
1970, no Boeing Scientific Research Labs, devida a Bayer e McCreight, que produziram
em 1972 o seu famoso artigo l91 l

iComer menciona o desconhecimento da origem do nome árvore-B (B-tree), afirmando que uns abri
buem o 'B' ao fato dessa estrutura ser 'Balanceada', outros a 'Boeing' ou até mesmo a 'Bayer'
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1.2 Definição de Arvore-.B
#

Para um certo índice, uma árvore-B é uma árvore orientada de ordem /{, onde /{ é um
número natural, se e somente se ela obedece às seguintes propriedades:

l Cada nó da árvore é armazç!!ado em uma e ap9nag l11ila-pagliu& do disco2

2. Cada nó, exceto a raiz, tem m valores de tamanho fixo do índice, onde /r $ m $ 2/r,
armazenados no nó em ordem não-decrescentes.

3 A raiz tem entre l e 2/{ valores do índice

4. Todo nó n da árvore ou é uma folha, isto é, não tem descendentes, ou tem m+l filhosl
a cada um desses filhos está associado um ponteiro p de tamanho fixo armazenado
emn

5. A cada valor i de índice em um nó está associado um ponteiro d para o registro de
dados que contém á.

6. Todos os nós folhas estão no mesmo nível, ou seja, todos os caminhos da raiz até
uma folha têm o mesmo comprimento.

Um nó que contém m valores de um índice ii, i2,.. - , i« e m+ l ponteiros po,pi,''' )Pm,
pode ser representado como na figura 1 .1 , de acordo com a definição de Bayer e McCreight
l91. Os valores do índice estão ordenados de forma crescente (il < ia < . . - < im). Pj,

l $ .j < m, aponta para a sub-árvore que contém nós com valores compreendidos entre
ij e íj+l; po e p« apontam para as subárvores com valores menores do que ái e maiores
do que {. respectivamente. Cada dj é o ponteiro para o registro de dados que contém
o valor {j. Nas folhas os ponteiros pj são indefinidos, isto é, o conteúdo dos mesmos é
igual a nÍZ. A figura 1 .2 ilustra um exemplo numérico de uma árvore-B de ordem /{ = 2
e altura A = 2, na qual não representamos os ponteiros dj's para os registros de dados.
O símbolo Ell será usado em todo o texto para representar um ponteiro vazio (ni0.
No texto que se segue, ignoraremos os ponteiros para os registros de dados, devendo-se
considera-los como existentes em cada nó mencionado.

2A partir de agora os termos página e nó serão utilizados como sinónimos
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Figura 1.1: Representação de um nó da árvore-B com m valores de índices

8030 6015

Figura 1.2: Exemplo de uma árvore-B de ordem /{ 2 e altura h = l

Seja n um nó da árvore como na figura 1.1; n(pj) um nó filho de n apontado por pj;
/(pj) o conjunto dos valores de índices contidos nos nós da sub-árvore para a qual n(pj)
funciona como raiz. Dessa forma, uma das condições abaixo sempre ocorre:

1. Vi C .r(Po),i < {i

2. Vá € .r(Pj),{j < i< áj+i(.j = 1,2, , m -- l)

3. V{ C .r(P.),Í > á«

A estrutura da árvore-B tem as seguintes vantagens

1. Desprezando-se a raiz a ocupação de espaço é de no mínimo 50%, uma vez que
cada nó, exceto a raiz, tem que ter pelo menos /r valores de índices, quando o total
permitido é cerca de 2/{. Todavia, no caso médio essa ocupação é de 69,3% como
será mostrado na seção 1.6 deste capítulo.

2. O espaço para a árvore é alocado e liberada à medida que o arquivo aumenta e
diminui, economizando espaço

3. Permite uma busca "eficiente" de registros de dados quando forem dados determi
nados valores do índice.
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4. A ordem dos valores do índice é mantida e permite que sejam feitos processamentos
baseados nesta ordem, ou seja, encontrar predecessores e sucessores, e fazer buscas
dado um intervalo de valores do índice. Este é o armazenamento denominado de
"sequencialindexado"

5. Algoritmos simples exceto em casos especiais

Definições Gerais

Antes de encerrar essa seção, vejamos algumas definições que serão úteis para o restante
do texto.

Considere n : pO,{i,pi, ' ' ' ,P.-l,im,Pm um nó da árvore-B e n' e n" dois filhos de n

apontados por pj e pj+l respectivamente.

1. n é nó completo se m = 2/{

2. n torna-se soórecam'egado se m = 2/{ + 1

3. n torna-se subcarmgado se m K-l

4. O grau de n é igual a m + l (número de filhos)

5. O valor de índice ij+i , l $ J < m, é separador de n' e n"

6. No texto, quando não houver confusão com outros usos, empregaremos ua/or em
lugar de t;a/or do z'ndice.

7. A profundidade de n é dada pelo comprimento do caminho (número de arestas) deste
nó até a raiz da árvore, passando uma única vez por cada nó do caminho. Para as
árt;ares-B todos os nós folhas têm a mesma profundidade.

8. A a/cara de n consiste no comprimento de um caminho de n até uma folha da
árvore. A altura A de uma árvore é igual à altura de sua raiz. Quando a árvore é
vazia À = --1; quando a árvore contém um único nó A = 0.

1.3 Complexidade

Bayer e McCreight l91, apresentam o cálculo dos números mínimo e máximo, Nmin e
.Vmaa, de nós de uma árvore-Z?. Considere .4, uma árvore-B de ordem /r e altura A 2 0.
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Claramente, para .4 tal que A = 0, isto é, formada apenas pela raiz, tem-se que
Nmin = 1. Mas, por outro lado, quando .,4 tem altura h > 0, o número de nós é mínimo
quando a raiz tem apenas um valor do índice e todos os outros nós têm /{ valores do
índice. Dessa maneira, tem-se 2 nós na profundidade 1, 2(/{ + 1) nós na profundidade
2, 2(/T + l)2 nós na profundidade 3 e assim sucessivamente até a profundidade À, onde
tem-se 2(Ã' + l)'': nÓs.

Assim,
h l
E
.j=o

(/r + iy.Vmin+2((/r+ly+(/r+ly+(/r+l ' + . . . + (/r + l)h'') = 1 + 2

Resolvendo a somatório

.Nmi« +-i((/{+i)" -l),A20
Analogamente, é possível calcular o número máximo de nós. Para .4 tal que A = 0,
.Nmaz = 1. Todavia, quando À > 0, este número é maximizado quando todos os nós
têm 2/{ valores do índice. Portanto, a árvore contém (2/( + 1) nós na profundidade l,
(2/{ + 1y nós na profundidade 2 e (2/{ + 1)h nós no nível das folhas. Logo,

h

N'm- (2/{ + 1)'

Resolvendo a somatório

- " *#*' - : ," : .
Para uma árvore-B, o número de nós .N é dado por

1+}((/{+1)"-1)$.V$Ü((2/{+1)"''-1) seA?0
.N = 0 se A = --1 (ár-re vazia)

Com base nos números mínimo e máximo de nós da árvore-B é possível encontrar,
facilmente, as quantidades mínima e máxima, /min e .rmaz, dos valores de índices para
.,4. Portanto, como o número mínimo de valores do índice em cada nó da árvore-B, exceto
para raiz, é /T, então o mínimo desses valores para toda a árvore pode ser obtido por (o
l é devido a raiz):

/min = 1 + .K.N«.{n = 1 + /r(?l:(!::l:il:)!-:-D) = 2(/{ + i)" -- i, À ? 0
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2 
Nmin=l+ J(((I<+lt-1),h20 
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(2K + 1 )2 nós na profundidade 2 e (2K + 1 )h nós no nível das folhas. Logo, 

h 

Nmax = Í:(21( + 1 )i 
j=O 

Resolvendo a somatória 

(21( + I )h+ 1 - 1 
Nmax = 

2
1( ,h 2: O 

Para uma árvore-E, o número de nós N é dado por: 

{ 
1 + '{ ( (I( + I )h - 1) :::; N :::; 2~ ( (2/( + 1 )h+ 1 

- 1) se h 2 O 
N = O se h = -I (árvore vazia) 
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2( (I( + I )h - 1) 
Imin = I + K Nmin = I + K( J( ) = 2(/( + It - 1, h 2 O 
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Por outro lado, o número máximo de valores do índice em cada nó da árvore é 2/r
para toda a árvore este número é:

Logo,

/maa = 2ÃNma,, = 2/{ ((2/{ + 1)h+: -- l) . (2/{ + 1)"+' -- 1, À ? 0

Assim, o número de valores de índices /, em uma árvore-B satisfaz

2(Ã +l)"-l$/$(2.K+l)"+:-l seA20
/ = 0 se À = --l

Através desses resultados, torna-se simples calcular a altura da árvore-B em função de
um número dado / de valores do índice.

.r $ (2/T + l)"' - l

log:(.r + 1) $ 1og,(2/{ + 1)"'F'

log,(.r + l )
log,(2.K + l)

h ? log:K+:(/ + 1) -- 1

Por outrolado,

.r 2 2(/{ + 1)A - l

log,(.r + l) ? log,(2) + 1og,(/{ + 1 )'

« . '';'l:;l.?.i':;''''
h $ 1ogK+i

/+1

Portanto,
log,K+.(.r+l)-l$ 11og,..F.Z# se /2i
h = -1 se / = 0

Assim, a altura de uma árvore-B é no pior caso logK+: , , isto é, O(Ioga. /). Como
era de se esperar, quanto maior o número de valores do índice em cada nó, menor a altura
da árvore. A escolha do valor de /{ será mostrada adiante.
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1.4 Operações Básicas: Busca, Inserção e Remoção

Neste item, vamos supor como l91, uma árvore-B para um índice que é uma chave. No
capítulo 6 abordaremos o caso geral como extensão deste.

1.4.1 Busca

O procedimento de busca de um valor { do índice é bastante simples, assemelhando-se
ao processo utilizado nas árvores binárias, com a diferença de que a escolha do próximo
nó a ser seguido não é binária e sim (m+l)-ária, onde /{ $ m $ 2/(. Dessa forma,
quando um nó n com m valores de um índice for visitado, procura-se um valor zj = z, ou
á < it, ou i> {., ou ij < á < ij+i (l $ .j < m) determinando-se o ponteiro po, p« ou

pj apropriado. Se após esta verificação for encontrado o índice sendo procurado, então a
busca teve sucessor do contrário, o nó apontado por esse ponteiro é alcançado e o processo
continua até se encontrar o valor procurado ou um ponteiro igual a niJ (indefinido), isto
é, não existe nó descendente; o procedimento atingiu um nó folha que não contém {,
mostrando com isso o insucesso da busca.

Para se empregar o algoritmo de busca nos algoritmos de inserção e remoção, é ne-
cessário dar como saída deste não só o endereço n do último nó folha visitado ou do nó
em que o valor í foi encontrado, como também a posição j. Se { não foi encontrado, .j
corresponde à posição de inserção de i, devolvida na saída.

Os valores de índice em um nó podem ser examinados através de uma busca sequencial,
quando o seu número for pequeno, ou seguindo sugestões de autores como Knuth 1441,
Maruyama e Smith 1631, por uma busca binária quando a quantidade dos mesmos for
elevada.

Maruyama e Smith propuseram um outro método para realizar uma busca interna
em um nó denominada de busca em ra z quadrada ("square root search"), a qual deve
ser usada com valores do índice de tamanhos fixos não comprimidos e caracteriza-se por
dividir o conjunto dos /(n) valores do índice em um nó n, em «/(n) intervalos. Em
seguida, executa-se uma busca sequencial nos valores máximos de cada intervalo, afim de
determinar o intervalo carreto que é percorrido sequencialmente
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Algoritmo de Busca

O algoritmo Busca, cujo corpo (e dos demais próximos algoritmos) será apresentado por
meio de uma tabela de decisão com o formato descrito em Nagayama (1990) j711, é re-
cursivo. A entrada do algoritmo é uma quádruplo ordenada (n,q,.j,{), onde: n contém
o endereço do nó corrente sendo visitado; q é o endereço do nó pai de n, contendo um
ponteiroWue referencia z41 contém a. llosiçao dest.eponteiraem q e iánxaloidoMice
sendo procurado. No início n contém o endereço da raiz da árvore e, para permitir o
começo do processamento, atribui-se os valores artiâciais q = n e .j = 0. Se a árvore for
vazia n = ni/.

O algoritmo pára quando í for encontrado em um nó com endereço n, ou quando n
for igual a ni/. Neste caso, { não foi localizado e chegou-se a um nó folha da árvore. O
endereço desta folha está em q, que juntamente com a posição de .j poderá ser usado pelo
algoritmo de inserção.

A saída do algoritmo é uma tripla ordenada (n, verdadeiro, J), se { pertence à árvore,
onde n é o endereço do nó que contém ie .j a posição de i neste nól ou (n, falso, .j), se á
não pertence a árvore, onde q é o endereço do último nó folha visitado e J a posição em
q na qual o valor de á poderia ser inserido. Como na linguagem Pascal, atribuiremos a
tripla de saída a Busca para maior clareza.

No algoritmo um nó de endereço n é considerado contendo a forma (po, {i, pi, - - ., {j,
Pj, {j+i, Pj+l, - . ., im, P,-), l $ m $ 2/{. Suponhamos que neste algoritmo o termo :3 .j
C?(J), onde C? é uma proposição, atribui a J o único valor que torna Q verdadeiro, quando
este for o caso.

B«sca(n, q, .j, i)

n anil? Sim Não Não Não Não
  # Sim + + Não

a.j(á = ij)?
# # Sim # Não

a.j({j < i < ij+l)? + + + Sim Não

B usca: =Busca(po, n, 0, { )   l      
Busca: =Busca(pj , n,J, { )       l  

B«sc': c'(p«,«,m,{)         l

Busca:=(n,verdadeiro, .j)     l    
B usca: =(q ,falso ,.j ) l        

termina Busca 2 2 2 2 2
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Custo de Busca

Observa-se sem dificuldades que o custo da busca de um valor { é proporcional à altura
h da árvore, pois no pior caso este pode pertencer a uma folha. Por sua vez, conforme
demonstrado na seção 1.3, esta altura é, no pior caso, logarítmica no número de valores
(ZogK+lZy). A tabela 1.1, calculada por Comer j191, mostra como o pior caso pode ser
razoável mesmo em grandes arquivos.

Tabela 1.1 - Número máximo de nós visitados na busca de um valor do índice, para
um arquivo com / valores em uma árvore-B de ordem /{

Todavia, segundo Bayer e McCreight, na análise do custo deve-se levar em conta o
número de páginas do arquivo de índices que são trazidas da memória secundária (dis-
co) para a primária (central) e das que são gravadas de volta na memória secundária.
Considera-se que cada operação elementar (busca, atualização, inserção e remoção), dado
o endereço do registro de dados, envolve um único acesso a uma página do arquivo de
índices do disco.

Supondo Tmin e Tenaz o número mínimo e máximo respectivamente de páginas do
arquivo de índices trazidas da memória secundária para primária, Gmin e Gn)ax o número
mínimo e máximo das páginas gravadas de volta na memória secundária, o fato de que a
raiz da árvore não está armazenada permanentemente na memória primária e adaptando
a análise de Bayer e McCreight, junto com a definição vista de altura da árvore, tem-se
que

Tmin = 1 e Tenaz = À + l

Como na busca não há modificação de nenhuma página

Gmít} = (.;maz = 0

1< 1 10' 104 10s 10' 107

10 3 4 5 6 7

50 2 3 3 4 4

100 2 2 3 3 4

150 2 2 3 3 4

10 CAPITULO 1. A ÁRVORE-E 

Custo de Busca 

Observa-se sem dificuldades que o custo da busca de um valor i é proporcional à altura 
h da árvore, pois no pior caso este pode pertencer a uma folha. Por sua vez, conforme 
demonstrado na seção 1.3, esta altura é, no pior caso, logarítmica no número de valores 
(lo9K+l 1.:p- ). A tabela 1.1, calculada por Comer [19], mostra como o pior caso pode ser 
razoável mesmo em grandes arquivos. 

K-I 103 104 105 106 101 

10 3 4 5 6 7 
50 2 3 3 4 4 

100 2 2 3 3 4 

150 2 2 3 3 4 

Tabela 1.1 - Número máximo de nós visitados na busca de um valor do índice, para 
um arquivo com I valores em uma árvore-E de ordem I<. 

Todavia, segundo Bayer e McCreight, na análise do custo deve-se levar em conta o 
número de páginas do arquivo de índices que são trazidas da memória secundária ( di s
co) para a primária ( central) e das que são gravadas de volta na memória secundária. 
Considera-se que cada operação elementar (busca, atualização, inserção e remoção), dado 
o endereço do registro de dados, envolve um único acesso a uma página do arquivo de 

índices do disco. 

Supondo Tmin e Tmax o número mínimo e máximo respectivamente de páginas do 
arquivo de índices trazidas da memória secundária para primária, Gmin e Gmax o número 
mínimo e máximo das páginas gravadas de volta na memória secundária, o fato de que a 
raiz da árvore não está armazenada permanentemente na memória primária e adaptando 
a análise de Bayer e McCreight, junto com a definição vista de altura da árvore, tem-se 
que: 

Tmín = l e Tmax = h + l 

Como na busca não há modificação de nenhuma página 

Gmin = Gmax = O 



J.4 OPERAÇÕES BÁSICAS: B USCA, INSERÇÃO E REMOÇÃO 1 1

1.4.2 Inserção

Em uma árvore-B de ordem /( a inserção de um valor do índice é sempre realizada em um
nó folha, constituindo um processo simples, que envolve dois passos: um para localizar
o nó folha apropriado para a inclusão do novo elemento, ou seja, busca da posição de
inserção (/ase /) e o outro para inserir o elemento e fazer o ajuste da árvore quando
necessário (/ase 2).

Portanto, ao se detectar o nó folha n, no qual o elemento deve ser inserido, examina-se
este nó colocando no mesmo o novo elemento na posição apropriada. Se n tem espaço
suficiente para receber o novo elemento, o processo de inserção terminal entretanto, no
caso deste já conter 2/{ valores do índice, a inclusão de mais um outro valor proporcionará
uma soZ)recarga do nó ("overflow"). Neste caso, utiliza-se a técnica de desdoZ,rar ("split")
o nó em torno do valor mediano para manter as características e propriedades da (íruore-B,
ou a técnica denominada de ouerWotP (Bayer e McCreight), para evitar desdobramentos.

1 . Desdobramento
Seja n um nó folha completo, no qual o novo .elemento á deva ser incluído, e n. o
seu pai.

n: Po) zl ) Pi ) z2) P2) ,i,«',P:*' (Po P2K = nÍ/)

Após a inserção do novo elemento, renomiando-se os índices, rz teria a seguinte
configuração:

7Z: PO, Zl9PI)Z2)P2). .. ) Z2;(+11P21(+i

Como n ficou sobrecarregado, o procedimento cria um novo nó n' e divide o conteúdo
de n entre n e n', de tal forma que n contenha os /r menores elementos, n' os /í
maiores elementos e o valor mediano {K+i (pois fZ!$UI = /{ + 1) é inserido em n,,
juntamente com um apontador para n', tornando n e n' irmãos. O apontador para
n em n. é trocado pela sequência (p«, {X'+i,p«').

n: PO)ZI)Pi)Z2)P2) . ..) Z/(IP.F( lz : P/(+l} z/{+2) PJ(+2) ) z2/(+1 } P2;(+i

Todavia, a inserção de (áK+i,p«') em n. pode tornar este nó sobrecarregado, acorre
tendo uma divisão de np' No pior caso, esse processo propaga-se até a raiz causando

SO termo dado à técnica será mantido do inglês para não descaracterizá-lo
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o desdobramento da mesma e com isso o aumento da altura da árvore-B. A figura 1 .3
ilustra o processo de desdobramento de um nó, pela inserção do valor 12 em uma
árvore-B de ordem /{ = 2.

nP

n

Figura 1.3: Exemplo do desdobramento de um nó n

Em 1983, Kiispert 1471 descreveu uma variação da técnica de desdobramento, aplica-
da apenas no nível das folhas e denominada de desdobramerzfo maryinaJ ("marginal
split"). Nesta técnica, quando o valor i a ser inserido no nó folha n sobrecarregado,
consiste do menor ou maior valor dentre os demais existentes, isto é, n é o nó folha
mais à esquerda ou mais à direita, a divisão é feita de forma especial. Deixa-se em
n, 2/{ -- 1 valores do índice e coloca-se em um novo nó o valor { junto com o restante
do conteúdo de n. O uso desse método durante inserções de elementos que estejam
ordenados ascendente ou descendentemente, acarreta um aumento na ocupação do
espaço no nível das folhas e garante um número constante de inserções até que seja
necessário realizar um novo desdobramento (a cada 2/{ -- 1 operações de inserções).

2 Overflow
Considere n um nó completo, n' um nó cona menos do que 2/{ valores do índice,
tais que n e n' são irmãos adjacentes sendo n. o pai dos mesmos. Seja i o valor a
ser inserido em n. Como n' contém espaço, o método consiste em unir os elementos
de n e n', juntamente com o separador destes, localizado em np, e com o novo valor
á. Em seguida, faz-se a distribuição desses valores entre n e n', colocando em n. o
valor mediano, de tal forma que a quantidade de valores em n e n' difira no máximo
de l

Dessa forma, há um aproveitamento de todo espaço existente, evitando o desdobra-
mento de n, o qual só ocorrerá quando os irmãos adjacentes à esquerda e à direita
deste contiverem 2/{ valores do índice cada um. Uma variação do método consiste
em considerar uma vizinhança de nós, ao invés de apenas os irmãos adjacentes, au
meneando ainda mais a utilização do espaço e diminuindo o crescimento da altura da
árvore. A figura 1.4 ilustra um exemplo do uso da técnica de overflow pela inserção
do valor 12.
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o desdobramento da mesma e com isso o aumento da altura da árvore-E. A figura 1.3 

ilustra o processo de desdobramento de um nó, pela inserção do valor 12 em uma 

árvore-E de ordem J( = 2. 

Figura 1.3: Exemplo do desdobramento de um nó n . 

Em 1983, Küspert [4 7) descreveu uma variação da técnica de desdobramento, aplica

da apenas no nível das folhas e denominada de desdobramento marginal ( "marginal 
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i. Em seguida, faz-se a distribuição desses valores entre n e n', colocando em nP o 

valor mediano, de tal forma que a quantidade de valores em n e n' difira no máximo 

de 1. 

Dessa forma, há um aproveitamento de todo espaço existente, evitando o desdobra
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deste contiverem 21( valores do índice cada um. Uma variação do método consiste 

em considerar uma vizinhança de nós, ao invés de apenas os irmãos adjacentes, au

mentando ainda mais a utilização do espaço e dirninuindo o crescimento da altura da 

árvore. A figura 1.4 ilustra um exemplo do uso da técnica de overflow pela inserção 

do valor 12. 
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Bayer e McCreight afirmam que, segundo resultados experimentais, o emprego deste
método aumenta a ocupação do espaço, no pior caso, para 66%o, quando são feitas
apenas inserções, sem remoções. Entretanto, no caso de se fazer inserções e remoções,
a ocupação mínima cai novamente para 50%. Notemos que este método tem a
desvantagem de exigir a leitura e gravação de um nó adicional (n').

Figura 1.4: Exemplo do método de overíiow

Algoritmo de Inserção

O algoritmo tem como entradas o endereço n da raiz, que contém ní/ se a árvore é vazia,
o valor i que se deseja inserir e o endereço di no disco, do registro que contém o valor i.
O procedimento chama o algoritmo Busca para verificar a existência de i na árvore ou
localizar o endereço do nó folha onde á deve ser inserido. Na tabela(B), a ação Desdobre(n)
executa o desdobramento de uma página quando necessário. Os valores devolvidos por
Busca são colocados na tripla ordenada (n, eaçàste, J) onde n contém o endereço do nó que
contém { na posição .j, quando existe é verdadeiro, ou n é o endereço do nó folha onde
á será inserido, na posição entre .j e .j + 1, quando Caíste é falso.

l«serção(n,i,d:)

A

n anil? Sim Não
cne um novo n0 7z l  

i«fira (nÍZ, {, d{, n{/) em n 2  
(n, e«i.t.,j): sca(n, n,0, í)   l

vá para tabela B   2
tn.,.;n, T.....;.\WV 3  
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lnserção(n, i, di) : 

A: 

n =nil? Sim Não 
. ' 1 cne um novo no n 

insira (nil,i,di , nil) em n 2 
( n , existe, j) :=Busca( n, n, O, i) 1 

vá para tabela B 2 
termina Inserção 3 
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Custo de Inserção

O custo para incluir um novo elemento na árvore-B é medido pelo custo para localizar a
posição de inserção (fase 1 ) acrescido do custo de propagação dos desdobramentos dos nós
(fase 2), quando existirem. Como as inserções sempre são realizadas nas folhas, o tempo
para a fase l é também proporcional à altura da árvore. Da mesma maneira, como as
divisões dos nós podem se propagar até a raiz, no pior caso, o tempo gasto na fase 2 é
também da ordem da altura da árvore. Portanto, o tempo total para inserção de um valor
{ é o(À)

Por sua vez, através da análise feita por Bayer e McCreight e seguindo o que foi
definido para análise do custo de busca, tem-se que o gasto com a inserção de um novo
valor do índice, caso não haja necessidade de se fazer o desdobramento do nó, é dado por:

Tmin = A + l e Gmi7t = l

pois ocorreu alteração em um único nó

O pior caso acontece quando todas as páginas do caminho da busca, inclusive a raiz,
forem desdobradas. Nesse caso tem-se que:

h + l e Gmaz 2(A + 1) + 1 - 2A + 3

uma vez que todos os nós do percurso foram desdobrados e uma nova raiz foi criada

Analisando o custo com inserções que fazem uso da técnica de overflow tem-se que

Tmin = A + l e Gmín = l

Tma« 2 = 3/z + l e Gmaz = 2(A + l) + l

existe =verdadeiro? Sim Não Não
n contém 2/{ valores? # Não Sim

insira (á, d{, n{/)
entre .j e .j + l em n   l l

Desdobre(n)     2

termina Inserção l 2 3
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B: 

existe =verdadeiro? Sim Não Não 

n contém 21( valores? * Não Sim 

insira (i,di,nil) 
entre j e j + 1 em n 1 1 

Desdobre( n) 2 

termina Inserção 1 2 3 

Custo de Inserção 

O custo para incluir um novo elemento na árvore-E é medido pelo custo para localizar a 
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(fase 2), quando existirem. Como as inserções sempre são realizadas nas folhas, o tempo 

para a fase 1 é também proporcional à altura da árvore. Da mesma maneira, como as 

divisões dos nós podem se propagar até a raiz, no pior caso, o tempo gasto na fase 2 é 

também da ordem da altura da árvore. Portanto, o tempo total para inserção de um valor 

i é O(h). 

Por sua vez, através da análise feita por Bayer e McCreight e seguindo o que foi 

definido para análise do custo de busca, tem-se que o gasto com a inserção de um novo 

valor do índice, caso não haja necessidade de se fazer o desdobramento do nó, é dado por: 

Tmin = h + l e Gmin = 1 

pois ocorreu alteração em um único nó. 

O pior caso acontece quando todas as páginas do caminho da busca, inclusive a raiz, 

forem desdobradas. Nesse caso tem-se que: 

Tmax = h + 1 e Gmax = 2(h + 1) + 1 = 2h + 3 

uma vez que todos os nós do percurso foram desdobrados e uma nova raiz foi criada. 

Analisando o custo com inserções que fazem uso da técnica de overflow tem-se que: 

Tmin = h + 1 e Gmin = 1 

Tmax = 3(h + 1) - 2 = 3h + 1 e Gmax = 2(h + 1) + 1 
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Note-se que o pior caso (Tenaz e Gmaz) ocorre quando se tenta usar a técnica de overflow
em todo o caminho de baixo para cima na árvore, examinando-se os irmãos de ambos os
lados, exceto na raiz, mas a mesma não pode ser aplicada, sendo necessário executar
desdobramentos.

Considerando uma árvore na qual os valores do índice nunca são removidos, Bayer e
McCreight analisaram a quantidade de trabalho média para se construir uma árvore-B
comi.valores- Sela-Arl(.D o-número deinós duumaF ál:u07:e-.ElconlJ valores- Como-cada
divisão de um nó acarreta a criação de um outro, ou até mesmo de 2 novos quando ocorre
o desdobramento da raiz, então a quantidade total de nós divididos na criação da árvore
é limitada por .M(/) -- 1. Como todos os nós, exceto a raiz, têm no mínimo /{ valores e
a raiz l valor, temos que .N(/) $ 1 + J#. Assim, o número total de nós desdobrados na
construção da árvore é: .N(/) -- l $ Z#

Note-se que os desdobramentos não requerem a leitura adicional de nenhuma página
e dessa forma, o número médio de páginas transferidas na inserção de um único valor na
árvore é igual aos números mínimo e máximo de páginas transferidas (Tmed = A + l).
Por outro lado, cada desdobramento de un] nó ocasiona a gravação adicional de 2 nós
na memória secundária. Portanto, o número médio de nós gravados (Gmed) em cada
inserção de um valor de índice é dado por:

'7m.d - l + ;GAGO - D $ : + ;(.{i.-!) - : -- ;- - á

l d. 2 T} ornar';n
.B. e .n. e w .n. %Fq#üd-a. v qs«4. q.r

O processo de remoção de um valor { do índice em unia árvore-B também envolve 2 passos
como na inserção, isto é, a operação de localizar o elemento a ser removido (fase 1) e a
de reestruturar a árvore (fase 2), quando o número de valores do índice do nó que sofreu
remoção for menor do que /{ ("underflow"). Todavia, deve-se levar em consideração 2
situações distintas: o valor { está 1) em um nó folha; 2) em um nó não folha.

No caso l a remoção é trivial. No caso 2, o procedimento deve procurar o valor í'
que é a) o sucessor imediato de {, isto é, o valor menor dentre os maiores do que il b) ou
simetricamente o predecessor imediato de í, isto é, o maior valor dentre os menores do que
{. Suponhamos que á esteja na posição j de seu nó n. Pela construção das árz;ares-B, e ilo
caso (a) i' estará em uma certa folha n/ que deve ser encontrada percorrendo-se a árvore a
partir de pj+i, atingindo-se o nó filho de n, e daí seguir pelos ponteiros po desde este filllo
até alcançar-se r}.f. O valor i será o menor valor de n/. No caso (b), o percurso é simétrico,
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·;/. Assim, o número total de nós desdobrados na 
construção da árvore é: N(I) - l ::; 1
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Note-se que os desdobramentos não requerem a leitura adicional de nenhuma página 
e dessa forma, o número médio de páginas transferidas na inserção de um único valor na 
árvore é igual aos números mínimo e máximo de páginas transferidas (Tmed = h + l). 
Por outro lado, cada desdobramento de um nó ocasiona a gravação adicional de 2 nós 
na memória secundária. Portanto, o número médio de nós gravados ( Gmecl) em cada 
inserção de um valor de índice é dado por: 

2 2 J-1 2 2 
Gmed = 1 + 1(N(I)- l)::; 1 + 1(----y-) = 1 + J< - II< 

2 
Gmed < 1 + -

]( 

1.4.3 Remoção 

O processo de remoção de um valor i do índice em uma árvore-E também envolve 2 passos 
como na inserção, isto é, a operação de localizar o elemento a ser removido (fase 1) e a 
de reestruturar a árvore (fase 2), quando o número de valores do índice do nó que sofreu 
remoção for menor do que J< ( "underflow"). Todavia, deve-se levar em consideração 2 
situações distintas: o valor i está 1) em um nó folha; 2) em um nó não folha. 

No caso 1 a remoção é trivial. No caso 2, o procedimento deve procurar o valor i ' 
que é a) o sucessor imediato dei, isto é, o valor menor dentre os maiores do que i; b) ou 
simetricamente o predecessor imediato dei, isto é, o maior valor dentre os menores do que 
i. Suponhamos que i esteja na posição j de seu nó n. Pela construção das árvores-E, e no 
caso (a) i' estará em uma certa folha n1 que deve ser encontrada percorrendo-se a árvore a 
partir de Pj+I, atingindo-se o nó filho de n, e daí seguir pelos ponteiros p0 desde este filho 
até alcançar-se n1, O valor i será o menor valor de n1, No caso (b), o percurso é simétrico, 
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partindo-se do filho apontado por pj, seguindo-se agora pelos ponteiros p. até atingir-se
n.f. Encontrado {', este deve ser colocado no lugar de { no nó n, e consequentemente
retirado de n/; os outros nós não mudam. Após a remoção do valor, tanto pelo caso l
como pelo caso 2, o procedimento deve verificar o número de valores do nó follla para
detectar uma possível subcarga do mesmo.

Bayer e McCreight propuseram 2 métodos especiâcados adiante, para o caso de ocorrer
subcarga. Para melhor compreensão, considere n e n' dois nós irmãos adjacentes, ou seja,
têm o mesmo pai np e são apontados por ponteiros adjacentes em np-

l Redistribuição ou Rotação
Este método é utilizado sempre que, após a remoção de um valor do índice em n
ou n/ um deles ficou com menos do que /{ valores do índice e a soma do número de
valores em n e n' é maior ou igual a 2/{. O procedimento executa uma redistribuição
entre os elementos de n e n' de maneira análoga à técnica de overflow (v. 1.4.2).
Observe-se que essa técnica não acarreta propagação na árvore, pois o número de
elementos em n. não é alterado, apenas ocorre uma mudança no valor de algum de
seus valores de índices. A figura 1.5 ilustra esse procedimento, após a remoção do
valor 25 (2/{ = 4).

20 25

Figura 1.5: Exemplo do método de redistribuição em uma árvore-B de ordem K=2

2 Concatenação
O método de concatenação consiste no processo inverso de desdobramento de um
nó sendo utilizado toda vez que, após a remoção de algum valor em n ou n' a soma
do número de valores do índice ein n e n' se torne menor do que 2/t', impedindo a
redistribuição. Seja í' o valor do índice em n. separador de n e n'. O procedimento
consiste em colocar-se em un] destes - por exemplo, n - tanto i' como todos os valores
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de n e n'. Em seguida, são removidos i' de n, e o nó n' da árvore, conforme retratado
na figura 1.6, após a remoção do valor 25. Entretanto, a remoção de um valor em
n. pode torna-lo subcarregado forçando uma repetição da aplicação do processo em
np No pior caso, isso pode propagar-se em toda a árvore, acarretando a remoção
do nó raiz e consequentemente uma diminuição da altura da árvore.

Figura 1.6: Exemplo do método de concatenação em uma árvore-B de ordem K=2

Algoritmo de Remoção

O algoritmo de remoção tem como entradas o endereço n da raiz, que contém ná/ se a
árvore é vazia e o valor i que se deseja excluir. O procedimento chama o algoritmo Busca
que localiza o endereço do nó n que contém ie a posição j de i dentro de n, ou verifica a
não existência de i na árvore. Esses valores são devolvidos na tripla ordenada(n, ezãste,.j),
como na caso do algoritmo Inserção. Na tabela Concatenação/Redistribuição(n) realiza
estas rotinas quando se fizer necessário. Procure folha(i', n.Í,.j') percorre a árvore para
localizar o nó folha de endereço n.f que contérll o sucessor ou predecessor imediato i' de {,
na posição.j' de n/.

Remoção(n, { )

A

n anil?

(n, ezi.te, .j):=B«sca(n, n, .j, 0)   l

vá para tabela B   2

t o''n.; « n P n'nnP ; nuvl llXlll L& x b\#lllvlyUPv l  
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de n e n'. Em seguida, são removidos i' de np e o nó n' da árvore, conforme retratado 
na figura 1.6, após a remoção do valor 25. Entretanto, a remoção de um valor em 
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n' n 
5 8 20 25 18 20 

Figura 1.6: Exemplo do método de concatenação em uma árvore-E de ordem K=2. 

Algoritmo de Remoção 

O algoritmo de remoção tem como entradas o endereço n da raiz, que contém nil se a 
árvore é vazia e o valor i que se deseja excluir. O procedimento chama o algoritmo Busca 
que localiza o endereço do nó n que contém i e a posição j de i dentro de n, ou verifica a 
não existência dei na árvore. Esses valores são devolvidos na tripla ordenada ( n, existe, j), 
como na caso do algoritmo Inserção. Na tabela Concatenação/Redistribuição(n) realiza 
estas rotinas quando se fizer necessário. Procure folha( i', n f, j') percorre a árvore para 
localizar o nó folha de endereço nf que contém o sucessor ou predecessor imediato i' dei, 
na posição j' de n f • 

Remoção(n, i): 

A: 

n =nil? Sim Não 

(n , existe, j):=Busca(n, n,j, O) 1 
vá para tabela B 2 
termina Remoção 1 
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C

Custo de Remoção

Da mesma maneira que no processo de inserção, observa-se que o custo para remover um
elemento da (íruore-B é também proporcional à alt,ura /z da árvore (O(à)), uma vez que
há necessidade da localização do elemento a ser excluído e da possível reestruturação da
árvore. Baseando-se na análise de Bayer e N4cCreight e nas definições introduzidas na
análise do custo de busca, tem-se que quando a remoção é realizada com sucesso, isto é, o
elemento a ser eliminado está na árvore, pertence a uin nó folha e não é necessário fazer-se
nenhuma reestruturação, o custo é:

Tmán = À + l e Gmin = l

Porém, se o elemento a ser removido não está em um nó folha, é necessário localizar
seu sucessor ou predecessor imediato. Como nesse caso ocorre a modificação de 2 nós (o
que contém o elemento a ser removido e o nó folha que possui o sucessor ou predecessor
imediato), então

Caíste =verdadeiro? Não Sim Sim Sim
n é folha? + Sim Sim Não

n contém /{ valores? # Sim Não #

remone ({,pj, dí)   l l  
Concatenação/

Redistribuição(n)   2    
Procure folha({', n.f,j')       l

troque { por á' em n       2

remova (i', pj,, d{, )       3

vá para tabela C       4

termina Remoção l 3 2  

n/ contém menos do
que /{ valores do índice? Sim Não

Concatenação/
Redistribuição (n/ ) l  
termina Remoção 2 l
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B: 

existe =verdadeiro? Não Sim Sim Sim 
n é folha? * Sim Sim Não 

n contém I< valores? * Sim Não * 
remone (i,Pi, di) 1 1 

Concatenação/ 
Redistribuição( n) 2 

Procure folha(i', n1,j') 1 
troque i por i' em n 2 
remova ( i', Pi', di,) 3 

vá para tabela C 4 

termina Remoção 1 3 2 

C: 

n f contém menos do 
que ]{ valores do índice? Sim Não 

Concatenação/ 
Redistribuição( n J) 1 
termina Remoção 2 1 

Custo de Remoção 

Da mesma maneira que no processo de inserção, observa-se que o custo para remover um 

elemento da árvore-E é também proporcional à altura h da árvore (O(h)), uma vez que 

há necessidade da localização do elemento a ser excluído e da possível reestruturação da 

árvore. Baseando-se na análise de Bayer e McCreight e nas definições introduzidas na 

análise do custo de busca, tem-se que quando a remoção é realizada com sucesso, isto é, o 

elemento a ser eliminado está na árvore, pertence a um nó folha e não é necessário fazer-se 

nenhuma reestruturação, o custo é: 

Tmin = h + 1 e Gmin = 1 

Porém, se o elemento a ser removido não está em um nó folha , é necessano localizar 

seu sucessor ou predecessor imediato. Como nesse caso ocorre a modificação de 2 nós ( o 

que contém o elemento a ser removido e o nó folha que possui o sucessor ou predecessor 

imediato), então 
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T =h+leG =2

Por outro lado, no pior caso a operação de remoção ocasiona a concatenação de pares
de nós vizinhos da árvore até o nível dos nós que são "netos" da raiz, e uma redistribuição
nos valores de 2 filhos da raiz com uma consequente n)odificação desta, (isto é, de 3 nós).
O custo é dado então por:

Tmaa = 2À + l e Gmaz = (À 1) + 3 - À + 2

Como o caso acima é possível, mas muito difícil de acontecer, vamos analisar a quan-
tidade média de trabalho necessária para se remover um único valor do índice. Considere
o processo executado em uma árvore-B cona JV(/) nós, em que todos os valores do índice
são removidos, mas nenhum é inserido.

Observa-se que quando a remoção não provoca a subcarga de um nó, então o número
de páginas transferidas é dado por T = A + l .

No caso de um nó folha tornar-se subcarregado é necessário trazer uma página a mais
da memória secundária para a primária (T' = 1 ). Se esse problema for solucionado com o
método de redistribuição, não há transferência de nenhuma outra página; se for aplicada
a técnica de concatenação e esta se propagar pela árvore, então serão trazidas para a
memória primária uma quantidade extra de páginas. Essa quantidade é igual ao número
de concatenações propagados. Como ocorrem no máximo JV(/) -- l concatenações em toda
a árvore e o número médio é !11Ly=., então o número médio de páginas transferidas em
cada remoção que ocasiona a propagação da técnica de concatenação na árvore é:

,'« - aq-:.J - .}éi!, .« l.
Assim, o número médio de páginas transferidas na remoção de um único valor de índice
é limitado por:

Tmed < T + T'+ T" < À+ 1+ 1+ }. = A + 2 + IÉ

Quando a remoção é realizada seno ocasionar subcarga em um nó, o número de páginas
gravadas é, no pior caso, G = 2. Se ocorrer a subcarga de um nó e for utilizada a técnica
de concatenação, então como cada concatenação ocasiona a modificação em 2 páginas,
temos que o número médio de páginas gravadas por cada concatenação é G' < .g. Por
outro lado, como a aplicação do método de redistribuição requer a gravação de 2 páginas
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Por outro lado, no pior caso a operação de remoção ocasiona a concatenação de pares 
de nós vizinhos da árvore até o nível dos nós que são "netos" da raiz, e uma redistribuição 
nos valores de 2 filhos da raiz com uma consequente modificação desta, (isto é, de 3 nós). 
O custo é dado então por: 

Tmax = 2h + 1 e Gmax = ( h - I) + 3 = h + 2 

Como o caso acima é possível, mas muito difícil de acontecer, vamos analisar a quan
tidade média de trabalho necessária para se remover um único valor do índice. Considere 
o processo executado em uma árvore-E com N(I) nós, em que todos os valores do índice 
são removidos, mas nenhum é inserido. 

Observa-se que quando a remoção não provoca a subcarga de um nó, então o número 
de páginas transferidas é dado por T = h + I . 

No caso de um nó folha tornar-se subcarregado é necessário trazer uma página a mais 
da memória secundária para a primária (T' = 1 ). Se esse problema for solucionado com o 
método de redistribuição, não há transferência de nenhuma outra página; se for aplicada 
a técnica de concatenação e esta se propagar pela árvore, então serão trazidas para a 
memória primária uma quantidade extra de páginas. Essa quantidade é igual ao número 
de concatenações propagadas. Como ocorrem no máximo N(I)-1 concatenações em toda 
a árvore e o número médio é N(?-1, então o número médio de páginas transferidas em 
cada remoção que ocasiona a propagação da técnica de concatenação na árvore é: 

Assim, o número médio de páginas transferidas na remoção de um único valor de índice 
é limitado por: 

1 1 
Tmed < T + T' + T" < h + l + 1 + ]( = h + 2 + J( 

Quando a remoção é realizada sem ocasionar subcarga em um nó, o número de páginas 
gravadas é, no pior caso, G = 2. Se ocorrer a subcarga de um nó e for utilizada a técnica 
de concatenação, então como cada concatenação ocasiona a modificação em 2 páginas, 
temos que o número médio de páginas gravadas por cada concatenação é G' < } . Por 
outro lado, como a aplicação do método de redistribuição requer a gravação de 2 páginas 
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adicionais na memória do disco (G" = 2), então o número médio de páginas gravadas na
remoção de um único valor é limitado por:

9 9
Gmed < 2 + 2 + i = 4 + IR

1.5 Escolha da Ordem

Como já foi visto, os custos das rotinas de busca, inserção e remoção dependem da altura
da árvore-B e esta, por sua vez, da ordem /{, pois À ' O(look /).

Bayer e McCreight l91 analisaram a influência de /{ no tempo de transferência de
uma página entre a memória primária e secundária e na busca binária realizada com os
valores do índice de um nó. Nessa análise, eles propuseram uma fórmula que possibilita a
determinação de um valor /{ para minimizar o tempo total.

Para os anuais sistemas não faz sentido utilizar a idéia proposta em l91, unia vez que o
cálculo de /{ é feito pelo sistema de árvore-B, de tal maneira a preencher toda a página,
cujo tamanho é fixado pelo sistema operacional (eventualmente pelo usuário).

1.6 Favor de Ocupação de Espaço

O favor de ocupação de espaço (Z/) de uma árziore-B foi definido por Quitzow e Klopprogge
1791 como sendo o quociente entre o número de valores do índice armazenados na árvore
e a capacidade total de armazenamento dos nós existentes na árvore, isto é:

21<N ( 1 .1 )

onde:
/{ = ordem da árvore;
/ = número total dos valores do índice na árvore;
.V = número total de nós na árvores

Pelas características da (íruore-B, observa-se que o favor de ocupação mínima de espaço
é de 50%, uma vez que cada nó (exceto a raiz) contém entre /{ e 2/{ valores do índice.

Vários autores l3, 4, 18, 2(i, 33, 47, 54, 72, 79, 97, 981 estudaram e desenvolveram
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adicionais na memória do disco ( G" = 2), então o número médio de páginas gravadas na 

remoção de um único valor é limitado por: 

2 2 
Gmed < 2 + 2 + J{ = 4 + J{ 

1.5 Escolha da Ordem 

Como já foi visto, os custos das rotinas de busca, inserção e remoção dependem da altura 

da árvore-E e esta, por sua vez, da ordem 1(, pois h = O(logg 1). 

Bayer e McCreight [9] analisaram a influência de I< no tempo de transferência de 

uma página entre a memória primária e secundária e na busca binária realizada com os 

valores do índice de um nó . Nessa análise , eles propuseram uma fórmula que possibilita a 

determinação de um valor J( para minimizar o tempo total. 

Para os atuais sistemas não faz sentido utilizar a idéia proposta em [9], uma vez que o 

cálculo de J( é feito pelo sistema de árvore-E, de tal maneira a preencher toda a página, 

cujo tamanho é fixado pelo sistema operacional (eventualmente pelo usuário). 

1.6 Fator de Ocupação de Espaço 

O fator de ocupação de espaço (U) de uma árvore-E foi definido por Quitzow e Klopprogge 

[79] como sendo o quociente entre o número de valores do índice armazenados na árvore 

e a capacidade total de armazenamento dos nós existentes na árvore, isto é: 

I 
U = 2KN 

onde: 
1( = ordem da árvore; 
I = número total dos valores do índice na árvore; 
N = número total de nós na árvore; 

(1.1) 

Pelas características da árvore-E, observa-se que o fator de ocupação mínima de espaço 

é de 50%, uma vez que cada nó (exceto a raiz) contém entre J( e 21( valores do índice. 

Vários autores [3, 4, 18, 26, 33 , 47, 54, 72, 79, 97 , 98] estudaram e desenvolveram 
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modelos para determinar o falar de ocupação médio das ardores-B, construídas através
de inserções aleatórias, chegando ao resultado de que esse favor é igual a in 2 = 69, 31%.

Nakamura e Mizoguchi(1978) 1721, Küspert(1983) l47j, Wright(1985) 1971, Chu e Knot
(1989) j181, demonstraram o valor médio do favor de ocupação fazendo uso de equações
de recorrências, que expressam o rlúmero de nós contendo m (/{ 5; m 5; 2/r) valores
do índice. Vamos mostrar esse valor médio com base na demonstração de Nakamura e
Mizclguchi-

Considere um diagrama de transição proZpaói/zbtica composto por um conjunto de
vértices y, rotulados por uj, /( $ .j $ 2/{, e por um conjunto de arestas dirigidas .A,
com as seguintes características:

1. Cada uj C y representa os nós da ártJore-B com J valores do índice

2. Cada aresta al = (u,, u,) C .4, K $ z, y $ 2/\', representa a transição do número de
nós da árvore com z valores para y valores do índice, onde lJÇ -- 3/l = 1.

3. Vuj C y, existe um número Lj associado cujo valor é a quantidade de nós contendo
.j valores do índice.

4. Vai = (t;,,t;,), existe um número (21 associado, tal que QI é a probabilidade de
diminuir Z,, e aumentar L,, após uma inserção.

5

6

Nas inserções aleatórias, a probabilidade de um novo elemento ser incluído em um
determinado nó é proporcional ao número de valores existentes nesse nó. Assim,
para QI associado a al = (u,, t;,), temi-se que (21 = ft,,.
A inserção realizada em um nó com r valores (/{ $ r < 2/{), acarreta um aumento
em L,+l de uma unidade e uma diminuição en] L, de uma unidade.

7. A inserção realizada em um nó com 2/{ valores, acarreta uma diminuição em Z,2K de
uma unidade e um aumento de l unidade tanto em Z,K como em LK+i, em virtude
do desdobramento do nó.

Considere uma árz;ore-B de ordem /{ com (/ -- 1) valores do índice. Após a /-ésima
operação de inserção, temos que o número de nós cona .j elementos (L{), /{ + 1 < J 5; 2/{
é igual ao número de nós com .j elementos antes da inserção (.tJ'' ), acrescido da probabi-
lidade da inserção ocorrer em um nó com (J -- 1) elementos e diminuído da probabilidade
da inserção se realizar em um nó com .j elementos. Assim,

'í - "J'' -- 8:B"í:{ - p-'!-n'í-:
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modelos para determinar o fator de ocupação médio das árvores-E, construídas através 
de inserções aleatórias, chegando ao resultado de que esse fator é igual a ln 2 ~ 69, 31 %. 

Nakamurae Mizoguchi (1978) [72], Küspert (1983) [47], Wright (1985) [97], Chu e Knot 
(1989) [18], demonstraram o valor médio do fator de ocupação fazendo uso de equações 
de recorrências, que expressam o número de nós contendo m (K :S m :S 2K) valores 
do índice. Vamos mostrar esse valor médio com base na demonstração de Nakamura e 

__ _Mizo_guchi _ _______________________________ _ 

Considere um diagrama de transição probabil{stica composto por um conjunto de 
vértices V, rotulados por Vj, J( _s; j :S 21(, e por um conjunto de arestas dirigidas A, 
com as seguintes características: 

1. Cada Vj E V representa os nós da árvore-E com j valores do índice. 

2. Cada aresta a,= (vx,v 11 ) E A, 1( _s; x,y _s; 21(, representa a transição do número de 
nós da árvore com x valores para y valores do índice , onde jx - y j = 1. 

3. Vvj E V, existe um número Lj associado cujo valor é a quantidade de nós contendo 
j valores do índice. 

4. Va1 = ( Vx, vy), existe um número Q1 associado, tal que Q, é a probabilidade de 
diminuir Lx e aumentar Ly, após uma inserção. 

5. Nas inserções aleatórias, a probabilidade de um novo elemento ser incluído em um 
determinado nó é proporcional ao número de valores existentes nesse nó. Assim, 
para Q I associado a a1 = ( Vx, Vy), tem-se que Q 1 = 7 Lx. 

6. A inserção realizada em um nó com r valores (1( _s; r < 2K), acarreta um aumento 
em Lr+l de uma unidade e uma diminuição em Lr de uma unidade. 

7. A inserção realizada em um nó com 2K valores, acarreta uma diminuição em L2K de 
urna unidade e um aumento de 1 unidade tanto em Lg como em LK+i, em virtude 
do desdobramento do nó. 

Considere uma árvore-E de ordem 1( com (I - l) valores do índice. Após a /-ésima 
operação de inserção, temos que o número de nós com j elementos (L;) , J( + l < j _s; 2K 
é igual ao número de nós com j elementos antes da inserção (Lj- 1 

), acrescido da probabi
lidade da inserção ocorrer em um nó com (j - 1) elementos e diminuído da probabilidade 
da inserção se realizar em um nó com j elementos. Assim, 

( . 1) . 
LI= LI-1 + J - LI-1 _ J Ll-1 

J J (/-1) J-l (1-1) J 
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Para j = /{ e .j = /{ + 1 tem-se que

'!. - 't-': -- éli'li' - ü-f-n'k-'

'í..... - "n. + éçi'!i' -- aç.õ'l-: - #:;i't":
Para montar as equações de recorrência em função dos .[j's, basta observar o diagrama

e adicionar os valores Q associados às arestas que entram em um vértice uj e subtrair os
valores associados às arestas que saem de t;j.

Portanto,

z,k 'l-' + éPI«{i'
'n. -- ü-L't-' - %4'u: -- #q'{,:
«n, -- 'á4'n: - Ç4«n,

'!:' -- qf::#'{,t: - tlgb"{,' (1.2)

Note-se que

(1.3)

Fazendo-se a somatório das equações (1 .2) tem-se que

Ê',*, -É'-. *A';,' (1.4)

Por outro lado,

.r +.j)Ll+j
.j=o

(1.5)
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Para j = ]{ e j = I< + l tem-se que: 

LI. - LI~l (2I<) LI-1 - J{ LI-1 
R - H + ( J _ l) 2K ( J _ l) K 

LI = LI-1 + (2K) LI-1 + J{ LI-1 - J{ + l LI-1 
K + 1 K + 1 ( J _ l) 2K ( J _ l) K ( J _ l) K 

Para montar as equações de recorrência em função dos Li 's, basta observar o diagrama 
e adicionar os valores Q associados às arestas que entram em um vértice Vj e subtrair os 

valores associados às arestas que saem de Vj. 

Portanto, 

I LI,-1 (2I<) LI-,1 - _!!_LI-1 
L K H + ( I - 1 ) 2H I - l K 

LI LI-1 l( LI-1 (I< + l) LI-1 (2K) LI-1 
K + 1 K + 1 + (I _ l) K - (I _ l) K + 1 + (I _ l ) 2K 

I LI-1 (I< + l) LI-1 - (I< + 2) LI-1 
LK+2 K+2 + (I - l) K+l (I - l) K+2 

LI-1 (21{ - 1) LJ-1 (2I<) I-1 
2K + (I - l) 2K-1 - (/ - 1) L2K 

( 1.2) 

Note-se que: 

K 

N = LL~+i (1.3) 
j=O 

Fazendo-se a somatória das equações ( 1.2) tem-se que: 

(1 .4) 

Por outro lado, 

K 

I = I:U< + j)L~+j ( 1.5) 
j=O 
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Fazendo-se tj = //j e aplicando em(1.3),(1 .4),(1.5) e nas de equações(1.2), tem-se:

K

(.r - i)>1:lx+j + 2/{/2x':> >ll:/K+j = 2/{/2K(1.6)
.j=o

.j=o

(2/{ + 1)/,K = (2/{ - 1)/,K-:
(2/{)/,K-- = (2/{ - 2)/2K-:

(/{ + 2)/K+i = (/o/Ã' + 2/{/2K

6) tem-se que 4 = !7?!;i., obtenl-se:

Z/ - ----.L
'' (2/{):/:K

amando-se as equações (1.8) entre si:

K

(2/{+ 1)/:K+(2/{)/,K-- +(2/{ - 1)/,«'-, + .- +(/{ +2)/K--:+j)/.--j
.j=o

Colocando-se todos os termos do lado esquerdo da equação acima em função de /2K deriva-
se:

(2/{ + 1 )/2R' + 2/rl;;'l;-B/2K + 2/{l;;:;-g/2K + - - - + 2Ã'Íll;:it l ) /2K

:'''p''' + n',«(à -'- aKl::-n -'- õ'K:g --

Portanto, 2/(/2K :: (2K+l) 2:;:1K+i J

K

/Como Z/ }fN e, por (l

S

(1.8)

(1.9)

)
+

(K +l)
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Fazendo-se LJ = Ili e aplicando em (1.3), (1 .4), (1.5) e nas de equações (1.2), tem-se: 

K K K 
N = I L lK+j = (I - l) L lK+j + 2Kl2K ⇒ L lK+j = 2Kl2K (1.6) 

j=O j=O j=O 

K 

-----------b-(K ± j_)l1<--tJ,·-=_.._l --------~(ll) 
j=O 

(2K + 1 )/21< 

(2K)l21<-1 = 
(21( - l)l2K-l 
(21( - 2)12K-2 

Como U = 2lN e, por (1.6) tem-se que -f:t = 2KtJ<, obtem-se: 

Somando-se as equações (1.8) entre si: 

( 1.8) 

( 1.9) 

K 

(2K + 1 )121{ + (2K)l2K-1 + (2K - 1 )l2K-2 + ... + (1( + 2)/K +1 = I:U< + j)h+j = l 
j=O 

Colocando-se todos os termos do lado esquerdo da equação acima em função de l2K deriva
se: 

(2I<+l) (2K+l) ,(21<+1) 
(2I< + 1 )l2K + 21( (2I< - 1) l2K + 21( (21( - 2) l2K + ... + 2/<.. (I< + l) l2K = l 

1 1 1 
21((21< + l)l21<(21( + (2K - 1) + (2K - 2) + . . . + (!< + 1)) = 1 

Portanto, 
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Colocando-se este resultado em (1 .9)

2K

* :',â. }
Para grandes valores de 21(,

,P!:,.,Z/ - ,Pm l!::;-! .[' $ - 1.(2) : 69, 31%

Em 1984, Leung 1541 publicou um método bastante simples para determinar o fator
de ocupação médio das ardores-.B. Ele afirma que para um número fixo / de valores do
índice, o favor de ocupação esperado é:

ZW)-5;- ( )

Considerando / (0 < ./ < 1 ) um favor arbitrário onde todo nó não raiz está pelo menos

100%/ preenchido (a árvore-Bé um caso especial em que / = 50%), temos que os números
mínimo e máximo de nós na árvore são: Nmin = !t e Nmaz = 1+7, respectivamente.

Leung aproximou .N pela distribuição retangular contínua sobre o intervalo 1 / , 5j/ l
e obteve:

,.;,-..z.e'#-HÇ -«}

Assim,

..«,-á#! -«}-ah:«}
Para / = 50%, .E(Z/) = in 2. Chu e Knott encontraram a mesma fórmula fazendo uso de
equações de recorrência.

Gupta e Srinivasan (1986) l33j apontam duas falhas na demonstração de Leung: l)
o número de nós não é uma variável contínua conforme assumido e 2) não se justifica a
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Colocando-se este resultado em (1.9): 

1 1 ZK l 
u = (2K) 1 = 21{ (2K + 1) . L -;-

(2K +1) """'2K .!. ;=K+I J 
L.J1=K+I J 

Para grandes valores de 21{, 

21{ + 112K d· 
lim U = lim 

2
1{ -4- = ln(2) ~ 69, 31 % 

2K-+oo 2K-+oo K +1 J 

Em 1984, Leung [54] publicou um método bastante simples para determinar o fator 

de ocupação médio das árvores-E. Ele afirma que para um número fixo I de valores do 

índice, o fator de ocupação esperado é: 

/ 1 
E(U) = 2/(E(N) 

Considerando f (O < f < l) um fator arbitrário onde todo nó não raiz está pelo menos 

l00%f preenchido (a árvore-Bé um caso especial em que J = 50%), temos que os números 

mínimo e máximo de nós na árvore são: Nmin = 2~< e Nmax = 2{
1

, respectivamente. 

Leung aproximou N pela distribuição retangular contínua sobre o intervalo [2~<, 2k 1] 

e obteve: 

1 1 1Nmax dN 21{ J l 
E(N) = N N . -N = 1(1 - J) ln -f max - min Nmin 

Assim, 

I 21( f l f l 
E(U) = 2K 1(1 - f) ln f = (1 - J) ln f 

Para f = 50%, E(U) = ln 2. Chu e Knott encontraram a mesma fórmula fazendo uso de 

equações de recorrência. 

Gupta e Srinivasan (1986) [33) apontam duas falhas na demonstração de Leung: 1) 
o número de nós não é uma variável contínua conforme assumido e 2) não se justifica a 



].6. fUrOR DE OCUPA ÇAO DE ESSA ÇO 25

utilização de uma distribuição retangular para N A falha (1) é solucionada fazendo-se
uma modificação na derivação:

Armar

'(t) - 'N==-::-h=m':n ".:.,,,..
Já a (2) é resolvida utilizando-se uma expressão para expressar o número de diferentes
configurações possíveis em uma ártiore-B de ordem /(, com .V nós, construída pela inserção
de / elementos.

Em l3, 18, 26, 791, foram feitas algumas derivações do favor de ocupação médio quando
se usa a técnica de overflow. Küspert encontrou a seguinte fórmula:

uwo - .z' i«(gÇJ.)

onde (d' -- 1) corresponde ao número de nós adjacentes visitados durante o uso do método
Nos casos ein que a técnica de overflow não é empregada d' = 1 e Z/(1) = 1 in(2) = in(2)

Yao (1978) 1981, Eisenbarth et al. (1982) 1261 e Baeza-Yates l3, 41 (1989) analisaram o
fatos de ocupação de espaço médio das árt;ares-B e algumas de suas variações, que utilizam
ou não a técnica de overflow, através de uln método denominado de /finge ana/ysís4. Este
método baseia-se em uma forma de descrever a composição de um /finge.

Seja C' uma coleção finita de árvores de vários tipos. Denomina-se /r nge de uma árvore
ao conjunto disjunto de uma ou mais sub-árvores isomórficas aos elementos de C'. Dessa
forma, a composição de un] /finge pode ser descrita de várias maneiras. Yao a descreve
em função do número esperado dos vários tipos de árvore contidas no /finge. Eisenbarth
et al. definem a composição como a probabilidade de encontrar uma folha pertencente a
um determinado tipo de árvore, isto é, a probabilidade da inserção do /-ésimo elemento
ocorrer em um nó com m valores do índice (/{ $ m $ 2/{). Esta probabilidade é escrita
através de uma matriz de recorrência, a qual converge para a solução de um sistema linear.

O método caracteriza-se por ana]isar os nós do nível das folhas, seguido de uma análise
para o nível dos pais das folhas e daí fazendo-se estimativas para os demais níveis, uma
vez que os níveis mais baixos de uma árvore contêm uma grande quantidade de valores.
O método foi também utilizado para deternainar outras estimativas como: número de
desdobramentos por inserção, número de nós e altura da árvore, entre outras.

4A denominação do método foi dada por Eisenbarth et al. O método foi também utilizado para análise
das ardores-2-3 (v. 2.1).
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Capítulo 2

VARIAÇOESDA ARVORE-B
P

Conforme visto no capítulo 1, o custo das operações na árvore-B depende da altura da
mesma, a qual pode ser reduzida aumentando-se o número de elementos armazenados em
um nó. Com o intuito de aumentar a ocupação da memória e/ou diminuir o custo das
operações na árvore-B, foram propostas inúmeras variações da mesma, quebrando-se um
pouco as regras pré-estabelecidas, que serão apresentadas obedecendo a ordem cronológica
de aparecimento na literatura.

2.1 Arvore-2-3
P

Introduzida por John Hopcroft em 1970 (não publicado, referido por j19, 441), a (íruore-
2-3 consiste em uma classe das árvores balanceadas, a qual pode ser considerada como
precursora das ardores-B, ou seja, a árvore-B é uin caso generalizado da árvore-2-3. A
estrutura é definida como uma árvore onde cada nó não folha tem 2 ou 3 filhos e todas as
folhas têm a mesma profundidade, isto é, a árvore-2-3é uma árvore-B de ordem /T = 1,
como ilustrado na figura 2.1. Em função do pequeno tamanho dos nós Comer j191 afirma
que a árt;ore-2-3é impraticável para armazenamento na memória secundária, mas bastante
apropriada quando utilizada como uma estrutura de dados interna.

Considere .42'3 uma áruof'e-2-3 de altura /z2 3 ? 0. Seja Ar2'3 o número total de nós
de .42-3 e .N?'3 o número de nós folhas. Como cada nó n de .42'3 tem no mínimo 2
fi[hos, então existe peão menos ] nó no nível 0, 2 nós no níve] 1, 4 nós no nível 2, e assim
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sucessivamente até o nível das folhas, o qual contém no mínimo 2h''' nós. Portanto,

h2--3

>l' 2j = 2h'''+' -- l
j=o

PQIQtltt(}!4do, cada nó n de .42-3 tem no máximo 3 filhQg&dg$$4forma existe. no caso
extremo, l nó no nível 0, 3 nós no nível 1, 9 nós no nível 2 e 3À''' nós folhas.

3h'''+l -- l
n

Logo, para À2'3

2h'''+l -- l < .N2--3 <
3h'''+i -- l

2h''' $ .N,--3 $ 3h'''

N'-; $ >: 3j
j=o

Figura Exemplo de uma árvore-2-3de altura Â2-3
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sucessivamente até o nível das folhas, o qual contém no mínimo 2h
2

-
3 

nós. Portanto, 

h2-J 

N2-3 ~ L 2j = 2h2-J+1 - 1 
j=O 

Por outro lado cada nó n de A2
-

3 tem no máximo 3 filhos e dessa forma existe no caso 
extremo, 1 nó no nível O, 3 nós no nível 1, 9 nós no nível 2 e 3h

2
-

3 
nós folhas. 

h2-3 3h2-a+1 - 1 
N2-3 .s L 3j = --2--

j=O 

Logo, para h2 - 3 ~ O 

18 

IIB] 

Figura 2.1: Exemplo de uma árvore-2-3 de altura h2- 3 = 2. 
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2.2 Árvore-.B.B (Binary B-Tree)

Em 1971, Bayer l71 propôs uma representação binária para a árvore-2-3 de Hopcroft, isto
é, uma b narízação desta estrutura, a qual pode ser utilizada em armazenamentos na
mem(ária primária. Estas árvores surgiram com o intuito de evitar gastos de espaços para
os nós que contêm apenas metade de sua capacidade (um único valor de índice). Para
tal. utiliza-se uma a/ocaçâo ligada, na qual os nós são representados como mostrado na
figura 2.2 representando (a) um nó ternário e (b) um nó binário.

Arvore-B Árvore-BB

(b)

Figura 2.2: Representação dos nós em uma á7'pare-2-3 e a correspondência em uma
árvore-BB.

Observa-se que os nós da árvore-2-3 perdem sua identidade, transformando a mesma
em uma árvore binária, com todos os nós foll]as ]lo mesmo nível. Entretanto, é necessário
fazer distinção entre os ponteiros que referenciam os nós descendentes (verticais) e os que
apontam para os nós irmãos (horizontais), ou seja, para os elementos que estariam em
uma mesma página na árvore-2-3. Esta diferenciação é facilmente realizada através do
uso de um bit extra no ponteiro da direita. A figura 2.3 ilustra o exemplo da árvore-BB
para o exemplo da árvore-2-3 da figura 2.1.

Os algoritmos de inserção e remoção para as ardores-BB são mais complicados do
que os da (íruore-B, exigindo cuidados especiais para evitar a situação de existência de 2
ponteiros sucessivos à direita, como mostrado abaixo.
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Note-se que a árvore-BB apresenta os custos para as operações de busca, inserção e
remoção de ordem logarítmica no número de nós (O(log, .NBB), onde .VBB representa o
número de nós da árvore-.BB). O uso do ponteiro da direita para o nó irmão não pode ser
ignorado. No pior caso, há uma duplicação do número de nós visitados em uma consulta
à árvore, porém continua sendo de ordem logarítmica.

Figura 2.3: Representação de uma (íruore-BB.

Em 1972, Bayer l81 apresentou uma extensão da árzPore-BB, a qual permite ponteiros
de ligação para direita e para esquerda, denominada de árvore-BBS ("Symetric Binary
B-Tree"), como na figura 2.4. As ardores-BBS podem ser vistas como uma representação
binária das ardores-2-3-4 (todos os nós internos têm entre 2 e 4 filhos). Essa estrutura
apresenta 2 bits extras para distinguir a natureza de cada ponteiro e requer algoritmos de
inserção e remoção mais complicados do que as ardores-BB. Os algoritmos são executados
de tal maneira a garantir que em qualquer caminho percorrido por alguma operação
de busca, não existam 2 ponteiros llorizontais sucessivos e todos os caminhos tenham o
mesmo número de ponteiros verticais. Com isso, o custo das operações de busca, inserção
e remoção continua sendo igual à árvore-BB.

Em 1978, Guibas e Sedgewick 1321 propuseram uma técnica de coloração para manter
as ardores-BB e (íruores-BBS balanceadas. Nesta técnica os ponteiros verticais e hori-
zontais recebem marcações correspondentes a duas cores distintas. O balanceamento é
conseguido através de rotações em torno dos nós das árvores, afim de preservar determi-
nadas propriedades, como nas árvores AVL j3SI.
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Figura 2.4: Exemplo de uma árvore-BBS.

2.3 Arvore-.Bo

Definida em 1973 por Knuth l44lt, esta variação da árvore-B tem como principal carac-
terística o fato de todos os nós, exceto a raiz, possuírem pelo menos g (66%) de seu espaço
preenchido ao invés de 4 (50%) como as (íruores-B. Para conseguir este efeito, evita-se o
desdobramento dos nós, através da utilização da técnica de overflow entre os nós vizinhos.
Quando 2 nós adjacentes estiverem um sobrecarregado e o outro completo, a união do
conteúdo destes é dividida em 3 nós, cada um contendo aproximadamente 2 dos elemen-
tos, isto é, os 3 nós terão respectivamente lgJ, lá!$UJ, l41;#J valores cada um, e dois
valores serão inseridos no nó pai. Denominaremos essa técnica de desdobramento de 2
para 31 este termo será usado no capítulo 6.

Comparando com a árvore-B, essa versão possibilita um aumento na ocupação de
espaço, sendo de pelo menos 66% em lugar de 50%, e uma diminuição na altura da
árvore. Com base nos cálculos realizados no capítulo l tem-se que o número mínimo de
valores (/omin) da árvore-Bo é dado por:

.í'm{« - 2(;l;. + D"' - l
onde Ào é a altura da árvore-l?o e facilnaente calculada. Seja /o o número de valores da
(íruore-Bo. Claramente,

.r' 2 2(llf + l)"' - l
lesta estrutura foi denominada por Knuth de árvore-B'
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O · 2/( hº 
I mm= 2( 3 + 1) - 1 

onde hº é a altura da árvore-Eº e facilmente calculada. Seja Iº o número de valores da 
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1 Esta estrutura foi denominada por Knuth de árvore-E* . 
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i.g, 2 + i.g,(Zf + i)"' 5; i'g,(.r' + l)

A' $ i'g«'...o(J.!;J-)

Quanto ao favor de ocupação de espaço, Leung IS41 afirma que em média este atinge
81%, o qual pode ser verificado com base na fórmula determinada por ele e por Chu e
K-.tqr8} {-m),« ;'«d««ú:-t"-f-{

.E(Z/)a / in(1)= ' in(1)=21n(ã)a81%

A figura 2.5 mostra um gráfico comparativo da ocupação média de memória da árvore-B
e ardo re-BU

U tília. Média de Espaço
l

Á.v...,..B
Árvore.-B

50%

Utiliz. Mínima de Espaço

o% :5% bo% 5% hoo%

Figura 2.5: Gráfico comparativo do fator de ocupação médio de espaço

2.4 Arvore-.B*P

Objetivando diminuir a altura da árvore-B através da maximização da quantidade de
elementos armazenados nos nós, Knutll 1441 sugeriu em 1973 uma variação da ardor'e-
B que denominaremos de árvore-B*2. Esta estrutura caracteriza-se por conter todos

2Na realidade, Knuth não atribuiu nenhum nome a esta nova versão da árvore-B e chamou de áruore-
B' a variação que denominamos de árvore-Bo. Por outro lado, Comer j191, Korth [4õ], Boswell e Tharp
j15] classificaram a árt;ore-B' de Knuth de árt;ore-l?+

2.4. ÁRVORE-E* 

21( hº O 
log2 2 + log2 ( 3 + 1) ~ log2 (J + 1) 

Iº + l 
hº~log(2](+1)( 

2 
) 
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1- 1-- - 2 
3 3 
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os registros de dados nas folhas da árvore, e somente nestas. Elas são conectados por
ponteiros formando uma lista ligada, a qual denominaremos de região de dados. Os nós
não folhas contêm apenas valores do índice e os ponteiros para os nós filhos (registros
de índice), formando o que denominaremos de região de z'ndice. A figura 2.6 mostra a
separação lógica das regiões que compõem a estrutura.

Região de Índices

Região de Dado

Figura 2.6: Estrutura da ár'pare-B*

Os nós localizados na região de índice e os nós folhas podem ter formatos e tamanhos
diferentes. A capacidade mínima de um nó folha é de /{ registros de dados e a de um nó
não folha é de /{' pares de ponteiros e valores do índice. Wedekind 1941 define estes nós
conforme a figura 2.7, onde (a) representa um nó não folha da árvore-.B' com m' valores
do índice {1,{2,...,{m' e ponteiros para os nós filhos po,pi,''',p..(/{* $ m' $ 2/{'),
e (b) um nó folha da árvore-B* com m registros de dados dl, d2, . . . , d«, associados a m
valores do índice {l,i2,. - - ,i., (/{ $ m $ 2/O e uma marca .A/ para distinguir os nós
folhas dos nós não folhas. Na realidade, os valores do índice fazem parte do registro de
dados, no entanto foram representados separadamente para maior clareza. Cremos que
esta marca M é totalmente dispensável, pois a altura A da árvore pode ser utilizada para
descobrir se foi atingido um nó follla. Na figura 2.8 há um exemplo numérico da árvore-B'

a

M 1 ;; 1 d
H

Figura 2.7: Representação dos nós da árvore-B*
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Figura 2.8: Exemplo numérico de uma árvore-B" (A = 1, /{ = 1 e /(' = 2)

Seja n um nó não folha da árvore-B', n(pj) o nó descendente de n referenciado por pj
e /'(pj) o conjunto dos valores do índice contidos nos nós da sub-árvore para a qual n(pj)
funciona como raiz. Dessa forma, uma das condições abaixo sempre ocorre:

1. v{ c .r'(Po), í 5; á:

2. V{ C /'(Pj),{.j < á $ ij+i .j = 1,2,

3. vá c .r*(p«.),i > í«

De acordo com Wedekind, os 2 tipos de nós têm a mesma capacidade em bytes (ta-
manho da página do disco) que deve satisfazer:

Z, =(Ài + À.í)2/{+ Àw = À.+ 2/('(Ài + À.)

onde
Ài = tamanho do campo dos valores do índices

Àa = tamanho do registro de dados, excluindo-se o campo do valor do índice;
Àw = tamanho da marca À/l
À, = tamanho do campo dos ponteiros;

Em função de sua estrutura, a árvore-B* permite processamento aleatório e sequencial.
Este último é realizado através da lista ligada formada pelos nós foll)as, eventualmente
após a localização de um registro com um determinado valor do índice.

A operação de busca é análoga às árziores-B, cona a diferença de que ao se encontrar o
valor i sendo procurado, em um nó da região de índice, o procedimento não pára, segue pelo
ponteiro imediatamente à esquerda desse valor até atingir o nó folha apropriado. Desse
modo, qualquer operação de busca aleatória de um valor do índice necessita percorrer
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Figura 2.8: Exemplo numérico de uma árvore-E* (h = l, !( = 1 e!(* = 2). 
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todo o caminho que vai da raiz até uma folha. Nesse sentido, essa estrutura apresenta
uma pequena desvantagem quando comparada com a árvore-B.

Já o procedimento de inserção de um novo valor { é similar ao da (írz;ore-B, diferindo
apenas no caso em que o nó folha n, onde deve ser feita a inserção, encontra-se sobre-
carregado. Nesta situação n também é desdobrado e o valor do índice mediano de n é
mantido na metade esquerda, além de ser incluído no nó pai.

Por sua vez, o fato de todos os registros localizarem-se nas folhas torna simples o
processo de remoção. Comer j191 propõe que a remoção de um registro de dados não
provoque a eliminação do valor do índice correspondente, se este ocorrer na região de
índice. Quando essa remoção provocar a subcarga de um nó folha, os procedimentos de
redistribuição e concatenação podem propiciar modificações na região de índice.

Do ponto de vista do desempenho, a árvore-Z?' é considerada melhor do que a áruore-
B, fato que pode ser veriâcado através da determinação da altura da árvore. A seguir
deduzimos a altura de uma árvore-B*, cuja fórmula foi apresentada por Wedekind. Para
tal, considere J' uma árvore-B' de altura A' 2 1 , de ordem /{' para os nós não folhas e /{
para os nós folhas. Seja .N'min e .N*maz, os números mínimo e n)áximo, respectivamente,
de nós da árvore .4*, onde:

.N'mini.t = número mínimo de nós internos sem contar a raiz;

.N*mazi.. = número máximo de nós internos sem contar a raizl

.V*min/ = número mínimo de nós folhas;

.N*ma=/ = número máximo de nós folhas;

Seguindo as ideias apresentadas no capítulo 1 , seção 1.3 tem-se que

N'nzán = 1 + .N'mini«t + /V*min.Í

Como todo nó interno, exceto a raiz, contém no mínimo (/{' + 1) filhos,

.N*min.f = 2(/{' + 1)"'''
Analogamente,

AT'maz = 1 + /V*rnazi.t + /V'ntaz.Í

Como todo nó interno contém no máximo (2/í' + 1) descendentes,

N'm-/ +l)"'

Em função da árvore-l?' conter os valores do índice dos registros de dados localizados
nas páginas folhas, o número mínimo e máximo dos valores, /*min e /*maz, é dado por:

.í*«.in /{.N*mÍn.f + l)"'':
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/*m- 2/r *m-.f /((2K' + l)"

Assim,

r 2Ã'(x' +l)"'': $ .r' $2/{(2/{'+1)"' se À* 21
1. 1 = 0 se À' = --1 (ár-re v.,zia)

Através desse resultado e utilizando um pouco de álgebra, torna-se simples calcular a
altura A* da árvore .4'

/' $ 2/{(2/r' + l)"'

log, /: $ 1og,(2/{) + 1og,(2/{* + 1)"

l.g,(2/(* + 1 )

À' 2 1ogPK.+.) :T
Por outro lado.

/' ? 2/{(/{' + 1)"'''
log, .r' ? log, 2/{ + 1og,(/{' + 1 )"'

log,(/{' + 1)

h' $ 1og(K.+i) 57? + l

l

Portanto,
log(2K.+l) ãT 5; A 5; log(/(.+1) !F + l se /' >l
h* = --1 se /* = 0

Conforme demonstrado no capítulo 1, a altura de uma árvore-B de ordem /(' é

log(2K,+l)(/ + 1) -- 1 5; À 5; log(K,+i) lt' se / ?l
h = --1 se / = 0

Considerando o fato de que na prática /{' é maior do que /(', pois não há necessidade de
se armazenar os ponteiros para os registros de dados na legião de índice, tem-se que o de-
sempenho da árvore-B* é muito melhor do que da árvore-B. O gráfico adiante (figura 2.9)
dado por Wedekind 1941, ilustra unia comparação qualitativa para os valores máximos de
h e A*, supondo que / :: /'; R = +;.
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J*max = 21{ N *max J = 2K(2K* + 1 t • 

Assim, 

{ 
2K(J<* + 1)h•- 1 :S J* :S 2K(2K* + 1)h• se h* 2 1 
I = O se h* = -1 ( árvore vazia) 

Através desse resultado e utilizando um pouco de álgebra, torna-se simples calcular a 
altura h* da árvore A *. 

J* :S 21{(2!{* + 1 t· 
log2 J* :S log2 (2K) + logi2J(* + 1 t· 

Por outro lado, 
]* 2 21{(1(* + 1 )h•-1 

log2 J* 2 log2 21( + log2 (/(* + l)h•- 1 

J• 

h* log2 2K -1<----
- log2 (/(* + 1) 

]* 
h* :S log(K•+i) 

2
1( + 1 

Portanto, 

Conforme demonstrado no capítulo 1, a altura de uma árvore-E de ordem !{' é 

{ 
log(2K'+I)(J + 1) - 1 :S h :S log(J<'+l) 1..:p se I 2 1 
h = -l se I = O 

Considerando o fato de que na prática /{* é maior do que ](', pois não há necessidade de 
se armazenar os ponteiros para os registros de dados na região de índice, tem-se que o de
sempenho da árvore-E* é muito melhor do que da árvore-E. O gráfico adiante (figura 2.9) 
dado por Wedekind [94], ilustra uma comparação qualitativa para os valores máximos de 
h eh*, supondo que I = ! * ; R = ~; . 
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hm...!x

hh.4x

x-F

Figura 2.9: Gráfico comparativo das alturas da árvore-B* e árvore-B

Nakamura e h'lizoguchi 1721, Küspert 1471, Chu e Knott j181 e Baeza-Yates l31 fizeram
uma análise do favor médio de ocupação das ardores-B', com ou seno o uso das técnicas
de overílow. Nesta análise eles chegaram aos mesmos resultados e fórmulas encontradas
para as (íruores-B na seção 1.6.

2.5 Arvore-.B+

Consideraremos a árvore-B+ uma variação da áruorc-B* onde os nós folhas contêm pon
tenros para os registros de dados e não os próprios registros. Dessa forma, a recuperação de
um registro de dados com valor i do índice, requer mais um acesso à memória secundária,
ao atingir um nó folha. Os nós folhas formam uma lista ligada, permitindo a recuperação
dos dados de acordo com valores crescentes dos índices, com necessidade de percurso na
árvore somente para o primeiro valor.

Um nó folha da (íruore-B+ com m registros de dados está representado na figura 2.10,
onde ii,i2,- - . ,á. são os valores do índice associados aos registros, pl,p2,' ' ',Pn. OS pon-
teiros para estes registros respectivamente e p,,.+i um ponteiro para o nó fole)a vizinho à
direita.
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Figura 2.9: Gráfico comparativo das alturas da árvore-E• e árvore-E. 

Nakamura e Mizoguchi [72], Küspert [47], Chu e Knott [1 8] e Baeza-Yates [3] fizeram 
uma análise do fator médio de ocupação das árvores-E• , com ou sem o uso das técnicas 
de overflow. Nesta análise eles chegaram aos mesmos resultados e fórmulas encontradas 

para as árvores-E na seção 1.6. 

2.5 Árvore-E+ 

Consideraremos a árvore-E+ uma variação da árvore-E "' onde os nós folhas contêm pon
teiros para os registros de dados e não os próprios registros. Dessa forma , a recuperação de 
um registro de dados com valor i do índice, requer mais um acesso à memória secundária, 

ao atingir um nó folha. Os nós folhas formam uma lista ligada, permitindo a recuperação 
dos dados de acordo com valores crescentes dos índices, com necessidade de percurso na 
árvore somente para o primeiro valor. 

Um nó folha da árvore-E+ com m registros de dados está representado na figura 2.10, 
onde i 1 , i2 , • • • , im são os valores do índice associados aos registros, p1 , p2 , · · · , Pm os pon
teiros para estes registros respectivamente e Pm+ 1 um ponteiro para o nó folha vizinho à 
direita. 
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Figura 2.10: Representação de um nó folha na árvore--8+

Analogamente às ardores-.B*, podemos determinar a altura À+ de uma árvore-.B+,
de ordem -/ít para-ns nós nãufolhas. elí! pata-ns nóslalha:t(nãansamcls. aqui a-letra
/{, pois serão feitas comparações com a árvore-.B*, na qual ela foi usada, cf. seção 2.4).
Observemos que /(' < /{+, pois o tamanho dos ponteiros para os registros de dados é, em
geral, maior do que o tamanho dos ponteiros para nós na árvore, já que há menos páginas
para estes, e contando-se com a ocupação de espaço físico contíguo para esses nós.

Portanto (v. 2.4),

log(2K++l) ãRÍ $ h+ < log(K++i) ãR7 + l se /+ >l
h+ = --1 se /+ = 0

onde /+ é o número de valores do índice localizados nas páginas folhas

Vamos comparar a altura de uma (íruore-.B", com ordem /{' nos nós internos e /{ nas
folhas (v. 2.4), com a de uma árvore-.B+, que armazenam o mesmo número / de valores
do índice. Notemos que /(+ = /{', pois os nós internos das 2 árvores contêm o mesmo
tipo de informações. Por outro lado, /(' >> /{ uma vez que os nós folhas das ardores-B'
contêm registros de dados e não ponteiros. Como estamos interessados em diferenças de
alturas, introduzimos d.i. e d..;, tal que /t..í,. = A:í,. + d,.í. e A;,.., = A:., + d,..,.
Considerando d{. = log(2K.+i) d' e d«-- :: log(x'.+l) d", temos que:

logpX'.+i) it' = logpK.+.) lilÍF + logpK'+i) d'

. / . , / ,,~
log(2K.+l) 5T ' iog(aK.+i){51iFa J

/
2K

Dessa forma,

/{' :: d'/{, quando realizam-se comparações entre À.í. e À:i.;

/{/ ;; d"/t', quando realizam-se comparações entre A..., e AI.,i
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Figura 2.1 O: Representação de um nó folha na árvore-E+. 
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Vamos comparar a altura de uma árvore-E*, com ordem ](* nos nós internos e ]( nas 
folhas (v. 2.4), com a de uma árvore-E+, que armazenam o mesmo número Ide valores 
do índice. Notemos que J(+ = J(*, pois os nós internos das 2 árvores contêm o mesmo 
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Dessa forma, 

log(2K• +1) 2~( = log(2K•+1)(2:('d') 

_!_ = _I_ d' 
2/( 2/(' 

J(' = d' J(, quando realizam-se comparações entre h;nin e h~;11 ; 

J(' = d" J(, quando realizam-se comparações entre h;
10

x e ht,
0
x; 
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Assim,

Para d.i. = 0 ::> À=f. = A::. e /{' = /{;
Para d«{« C (0, 1) ::> 1 < Ç < 2K' + l;
Para d«i« = 1 ::> $! = 2/{' + 1;
Para d«i« C(1,2)::> 2Ã''+ 1< $! <(2/r' + l):;
Para d«i« = 2 + ê: = (2/{' + 1y;

Para d..,, = 0 :;+-P A=., = /tE., e /{' = /(;
Para d«- C (0, 1) + 1 < Ç < /{' + 1;
Para d«- = 1 :> $! = /{' + 1;
Para d«- C(1,2) + /{' + 1 < Ç <(/{' + iy;
Para d«- = 2 :> ê! = (/{' + ly;

Notemos que na prática essas relações nem sempre se aplicam, pois as alturas são
sempre valores inteiros e consequentemente as diferenças entre as mesmas também. No
entanto, não há garantia de que as fórmulas para À' e A+ dadas dão resultados inteiros.

Poder-se-ia pensar numa. solução em que se determinem valores fracionários (isto é,
não inteiros) para d«i« e d«-, através dos valores encontrados para À=i., /z:i., /t=., e
hl., respectivamente, e depois sejam feitos ajustes para fd«i«l e [a«-] . Entretanto, isso
não e corneto, pois ftl -- [ul < [í -- u]3

Por outro lado, como t $ u $ t; :+ Ítl $ ful $ ful podemos partir dos valores
fracionários das fórmulas de A* e À+ e utilizar rÀ;.f.l , [/t:i.], FA=.;1 e [/z;L.,] .

[«] f + A. -- u -- A. [-«+(A. 6.«), onde 0 $ At, A. < 1;

[z - «] f tz + A(t-«), onde 0 É A(l-u) < l

Temos que maa;(AI A«) < 1 e n'«-(ZLO-«)) < l

M,',mín(A. 6.«) > --1 e min(A(t-«)) 0

Assim, para (At A.) C (--1 , 0) e A(!-«) o :+ ríl [«] < [t - «]
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Assim, 

Para dmin = O ⇒ h':nin = h!in e K' = J<; 
K' Para dmin E (O, 1) =} 1 < K < 21(* + 1; 

Para dmin = 1 =} }' = 21(* + 1; 

Para dmin E (1, 2) =} 21(* + 1 < 1;; < (21( * + 1)2
; 

Para dmin = 2 =} }' = (2K* + 1 )2
; 

Para dmax =O ⇒ h':nax = htiax e]('= I<; 
Para dmax E (O , 1) =} 1 < 1J: < /( * + 1 j 

K' * Para dmax = 1 =} K = I< + l j 
Para dmax E (1, 2) =} !( * + 1 < ~; < (/(* + 1 )2; 
Para dmax = 2 =} ~; = (!(* + 1)2; 

Notemos que na prática essas relações nem sempre se aplicam, pois as alturas são 
sempre valores inteiros e consequentemente as diferenças entre as mesmas também. No 
entanto, não há garantia de que as fórmulas para h* e h+ dadas dão resultados inteiros. 

Poder-se-ia pensar numa solução em que se determinem valores fracionários (isto é, 

não inteiros) para dmin e dmax, através dos valores encontrados para h:nin, htin, h:nax e 
htiax respectivamente, e depois sejam feitos ajustes para I dminl e I dmax 1. Entretanto, isso 

nãoécorreto,pois ftl-ful:::; ft-ul3. 

Por outro lado, como t :::; u :::; V =} r tl :::; r u l :::; r V l podemos partir cios valores 

fracionários das fórmulas de h* eh+ e utilizar fh;ni,J, fhtinl, fh;naxl e fhtiaxl 

ft - ul = t - u + Â(t-u), onde O~ Â(t-u) < l; 

Temos que max(Ãt - Ãu) < 1 e max(Â(t-u)) < 1. 

Mas, min(Ãt - Âu) > -1 e min(Â(t-u)) = O. 

Assim, para (ti., - Ãu) E (-1 , 0) e Â(t-u) =O ⇒ rn - ful < ft - ul-
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Considere À;i. = log(2K.+i) !K = log. ó e ALÍ. = log(2K++i) !R7 :: log. c.

[log. Z,] - Flor. c] d.í.

Para 0 < b $ a --+ hhi. = l
Para a < b < a2 --+ A.i. = 2

Para 0 < c $ a --} A:i. = l
Para a < c $ a2 --} A+i. = 2

Para al'i < b $ al --} À=i. = / Para aj'i < c $ aj --l ÀEi. J

Portanto, determinados / e J obtem-se d.{. = / -- .j.

Analogamente considere A=.., = log(x'.+l) !T+ l = log., b'+ l e AI., = log(K++i)
log., c' + l .

[log., ó] -- [log., c] = d«.-

Para 0 < b' $ a' --} h;., = l Para 0 < c' $ a' --} ÀI., l

Pnrn a/l 'l '' b/ < Qrl' --} /z-\ ' -= w ''171ar 1' Para a'j''i < c' $ a'j' --} ÀL- . J'

Portanto, determinados /' e .j' obtem-se d..., = /' -- .j

Assim, determinam-se facilmente as diferenças de alturas dependendo das relações
existentes entre(a, b),(a, c),(a', b'),(a', d), co«forme será mostrado para alguns exemplos
práticos no capítulo 6.

Notemos que a comparação entre os casos mínimos e máximos fornece unia avaliação
nos casos extremos. Pode-se aplicar o mesmo n)étodo para os casos de ocupação média
(69, 3% B 0, 7) tomando-se A;..Ú = log(i.4À,+i) i:ãK e À:.a = log(1.4K++l) Í:ãRi'

2.6 Arvore-.B
#

Pré-Fixada

Conforme visto anteriormente na árvore-B* os valores do índice armazenados na região de
índice servem de guia para direcionar a busca de um registro de dados com un] determinado
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Para O < b '.S a --+ h:nin = l 
Para a < b '.S a2 

--+ h':nin = 2 

Par a a 1- 1 < b < a 1 --+ h • - = l - mui 

Para O < e :S a --+ h!in = l 
Para a < e :S a2 

--+ h!in = 2 

Para ai-l < e< ai --+ h+ · = 1· - m,n 

Portanto, detenninados l e j obtem-se dmin = l - j. 

Analogamente considere h:nax = log(/<•+1) 2~,.- + 1 = log0 , b' + 1 e h";;,ax = log(l<++i) 2J<, + l 
log

0
, e'+ 1. 

Para O < b' < a' --t h* = 1 - max Para O < e' < a'--+ h+ = 1 - max 

Para a 11
'- 1 < b' < a'1' --+ h* = l' - max 

Para a1i ' - 1 < e' < a1i' --+ h+ = 1·1 

- n1ax 

Portanto, determinados l' e j' obtem-se dmax = l' - j. 
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Assim, determinam-se facilmente as diferenças de alturas dependendo das relações 
existentes entre (a, b), (a, e), (a', b'), (a', e') , conforme será mostrado para a lguns exemplos 
práticos no capítulo 6. 

Notemos que a comparação entre os casos mínimos e máximos fornece uma avali ação 
nos casos extremos. Pode-se aplicar o mesmo método para os casos de ocupação média 

(69, 3% ~ O, 7) tomando-se h:ned = log(1,4K•+l) 1,:K e h!ed = log(1,4K++l) 1,1K, • 

, 
2.6 Arvore-E Pré-Fixada 

Conforme visto anteriormente na árvore-E* os valores do índice armazenados na região de 
índice servem de guia para direcionar a busca de um registro de dados com um determinado 
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valor { para o índice que necessariamente está numa folha. Pode-se observar que não há
necessidade de utilizar exatamente os mesmos valores existentes nas páginas folhas para
construir a região de índice. Com base nessa idéia, esses valores podem ser escolhidos
de forma tal a aumentar o grau dos nós, bastando para isso serem de tamanho pequeno,
gerando assim uma diminuição na altura da árvore. Esses valores não necessitam ser
exatamente os valores do índice, podendo ser pre$zos, isto é, sub-cadeias mais à esquerda,
que distingam de forma correta o caminho a ser seguido. Essa estratégia só pode ser
empregada no caso em que os valores são cadeias de caracteres ou números com um
comprimento fixo de dígitos.

Em 1977, pensando em valores na forma de cadeias de caracteres e na perspectiva dos
mesmos serem de tamanho variável, Bayer e Unterauer j121 desenvolveram uma variação
da árvore-B' denominada de árvore-B pré-.#zada símp/es. Esta estrutura tem a carac.
terística de conter prefixos dos valores do índice na região de índice e de não desdobrar um
detenninado nó exatamente no valor mediano, quando se encontra sobrecarregado, mas
sim em um certo {nterua/o de desdoZ)ramenÍo pré-determinado em torno desse valor. O
valor a ser incluído no nó pai é escolhido entre aqueles que possuem o menor tamanho em
relação aos outros valores localizados naquele intervalo (podendo ser eventualmente um
prefixo). O intervalo de desdobramento é um determinado espaço do nó. A figura 2.11
ilustra um exemplo de uma árvore-B pré.$zada simp/es.

fato

Figura 2.11: Exemplo de uma árvore-B pre'-./içada símp/es.

Sejam 0/ e 0i os intervalos de desdobramento dos nós localizados nas folhas e dos nós
da região de índice, respectivamente. Um aumento de 0.Í deve provocar a diminuição
do tamanho médio dos valores do índice na região de índice e com isso reduz o número
de nós nesta área. Por outro lado, un] aumento de Of deve favorecer o fato dos valores
com tamanhos pequenos localizarem-se próximos à raiz e assina aumentar o grau dos nós.
A influência dos intervalos de desdobramento em relação ao desempenho da estrut,ura é
considerado um problema eln aberto, em função da dificuldade de análise da mesma. E
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exatamente os valores do índice, podendo ser prefixos, isto é, sub-cadeias mais à esquerda, 

que distingam de forma correta o caminho a ser seguido. Essa estratégia só pode ser 

empregada no caso em que os valores são cadeias de caracteres ou números com um 

comprimento fixo de dígitos . 

Em 1977, pensando em valores na forma de cadeias de caracteres e na perspectiva dos 

mesmos serem de tamanho variável, Bayer e Unterauer [12] desenvolveram uma variação 

da árvore-E* denominada de árvore-B pré-fixada simples. Esta estrutura tem a carac

terística de conter prefixos dos valores do índice na região de índice e de não desdobrar um 

determinado nó exatamente no valor mediano, quando se encontra sobrecarregado, mas 

sim em um certo intervalo de desdobramento pré-determinado em torno desse valor . O 

valor a ser incluído no nó pai é escolhido entre aqueles que possuem o menor tamanho em 

relação aos outros valores localizados naquele intervalo (podendo ser eventualmente um 

prefixo). O intervalo de desdobramento é um determinado espaço do nó . A figura 2.11 

ilustra um exemplo de uma árvore-B pré-fixada simples. 

fa 

2 3 4 

av fal 

5 6 7 8 

faz .. R 
alto árvore avó barco faca fada 1 feliz fenda 1 1 fila filh o 

Figura 2.11: Exemplo de uma árvore-E pré-fixada simples. 

Sejam 01 e 01 os intervalos de desdobramento dos nós localizados nas folhas e dos nós 

da região de índice, respectivamente. Um aumento de 0 f deve provocar a diminuição 

do tamanho médio dos valores do índice na região de índice e com isso reduz o número 

de nós nesta área. Por outro lado, um aumento de 0; deve favorecer o fato dos valores 

com tamanhos pequenos localizarem-se próximos à raiz e assim aumentar o grau dos nós. 

A influência dos intervalos de desdobramento em relação ao desempenho da estrutura é 

considerado um problema em aberto, em função da dificuldade de análise da mesma. É 
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necessário considerar, além da observação acima sobre o tamanho do intervalo, o fato de
que intervalos grandes produzem gastos adicionais na busca do valor de menor tamanho.

O algoritmo de inserção para a árvore-B pre'-./içada simp/es é eficiente e simples. O
procedimento consiste em se fazer uma busca para determinar a folha na qual o elemento
deve ser inserido. Se esta inclusão proporcionar a sobrecarga de um nó, este deve ser
desdobrado, como visto, escolhendo-se o valor (reduzido eventualmente a um prefixo)
denenol.tamanho !=lentie a:queres pertencentes ao intervalo. Após a escoll}4, o valor é
inserido na região de índice, propagando novos desdobramentos quando necessário. O
procedimento de desdobramento de um nó interno é idêntico.

A operação de remoção de um valor é realizada da mesllla maneira que na árvore-.B"
Quando o valor do índice retirado de uin nó folha n.f possuir o menor ou maior tamanho
dentre os demais valores de n.f, então o valor do separador de n/ localizado na página pai
deve ser trocado por a]gum de menor tamanho, que sirva de ]ocalizador para os valores
de n.f

No caso de utilização da técnica de overflow, pode acontecer que um certo valor de um
nó seja trocado por outro de tamanho maior ou menor. Com isso, o método de overfiow
pode ocasionar novos desdobramentos, concatenações ou até mesmo reaplicação da técnica
de overílow.

Com o intuito de diminuir a altura das ardores-B pre'-.Piadas simp/es, Bayer e Unte-
rauer descreveram uma modificação das mesmas dando origem a uma outra denominada
de árvore-B pró.#zada, que utiliza unia técnica de compressão dos prefixos dos valores do
índice localizados na região de índices, ordenados lexicograflcamente4

Uma árvore-B pre'-$zada é definida como uma árvore-.B', isto é, contendo todos os
registros de dados nas páginas fole)as, onde a região de índice tem as seguintes carac-
terísticas.

1 . Estrutura da Arvore
A árvore é completamente balanceada. A ordem /{ da árvore não é mais caracteri-
zada, pois varia de nó para nó. Não há n)ais restrição quanto ao limite inferior do
número de valores do índice ein cada nó, que depende da organização interna do nó.

2. Organização de Um NÓ
Um nó n' contém uma sequência de ponteiros para os filhos de n' intercalados por
valores parciais do índice ordenados lexicograficamente. Estes últimos constituem-se

4Fergunson [29] critica o termo adorado por Bayer e Unterauer, árvore-B pré-Jia:ada, alegando que o
método de compressão utilizado nesta estrutura não é restrito às árvores, podendo ser empregado em
qualquer organização que executa busca de algum elemento.
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Quando o valor do índice retirado de um nó folha n 1 possuir o menor ou maior tamanho 

dentre os demais valores de n1, então o valor do separador de n 1 localizado na página pai 

deve ser trocado por algum de menor tamanho, que sirva de localizador para os valores 
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No caso de utilização da técnica de overflow, pode acontecer que um certo valor de um 

nó seja trocado por outro de tamanho maior ou menor. Com isso, o método de overflow 

pode ocasionar novos desdobramentos, concatenações ou até mesmo reaplicação da técnica 
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de sufixos dos valores do índice que contêm prefixos comuns. A figura 2.12 mostra
um desses nós, onde po,pi, ' . , p. são ponteiros para os nós filhos de n e il, íl!, - . - , àÍ,:

são os valores parciais do índice que servem como separadores.

m P«

Figura 2.12: Estrutura de um nó interno n em uma árz;ore-B pre'-#zada.

Considere n um nó de uma árvore cuja região de índice é organizada como uma
árvore-B pré-á=ada simp/es e .4(n) a sub-árvore maximal enraizada por n. Para
todo separador á, ou valor do índice associado a um registro de dados {ú de .4(n),
existe um limitante inferior /n/(«) e superior Sup(n) tal que, /n/(n) $ ã, < Sup(n)
e /n/(n) $ ia < S«p(n). P'r' o «ó raiz , te«.-se q- /n/(,) = « e Sup(,) = 'n,

onde a é a primeira letra do alfabeto. Para um ]ló n : po,il, - - . ,i«.,p,., onde n(pj)
é o nó filho de n apontado por pj, 0 $ J 5; m, tem-se que:

/«/(«bJ

S«P(n(Pj) z.j+i }

S«P(«),

Assim, pode-se definir um prefixo comum ,Y(n(pj)) a todos os separadores ou valores
de .4(n(pj)). Seja Xj o prefixo (eventualmente vazio) de maior tamanho, comum a
/n./(n(pj)) e Sup(n(pj)). Então,

.*(«ÜJ -lÉ''' se /n.f(n(pj)) = :ÇCi; e S«p(n(pj)) = X;Cl+:
caso contrário

onde z é uma cadeia de caracteres arbitrária e o caractere Cl+l é sucessor lexico-
gráfico imediato de OI no alfabeto.

Note-se que /n.f(n(pj), Sup(n(pj)) e .Y(n(pj)) podem ser facilmente determinados
percorrendo a árvore da raiz até 7}(pj).

Em um nó n', um valor í' parcial do índice é facilmente determinado retirando-se
do valor original i, o prefixo .Y(n'). Portanto,

Vij C «', ij = Â'(n')i;, 0 $ .j $ m
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Considere n um nó de uma árvore cuja região de índice é organizada como uma 

árvore-E pré-fixada simples e A(n) a sub-árvore maximal enraizada por n. Para 

todo separador is ou valor do índice associado a um registro de dados id de A( n), 
existe um limitante inferior lnf(n) e superior Sup(n) tal que, Inf(n) ::; is < Sup(n) 
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onde a é a primeira letra do alfabeto. Para um nó n : Po, i1, · · ·, im, Pm, onde n(pi) 
é o nó filho de n apontado por p1, O ::; j ::; m, tem-se que: 

{ 
i · j = I, 2, · · ·, m 

Inf(n(pi)) = h~f(n), j = O 

Su (n( ·))={ i1+1 , !=0,l,·· · ,m-1 
p PJ Sup(n), J = m 

Assim, pode-se definir um prefixo comum X ( n(p1)) a todos os separadores ou valores 

de A(n(p1)). Seja X 1 o prefixo (eventualmente vazio) de maior tamanho, comum a 

Inf(n(p1)) e Sup(n(pi)). Então, 

onde z é uma cadeia de caracteres arbitrária e o caractere C1+1 é sucessor lexico

gráfico imediato de C1 no alfabeto. 

Note-se que Inf(n(pi), Sup(n(p1)) e X(n(PJ)) podem ser facilmente determinados 

percorrendo a árvore da raiz até n(pi). 

Em um nó n', um valor i' parcial elo índice é facilmente determinado retirando-se 

do valor original i, o prefixo ,Y(n'). Portanto, 

V. ' . X( ') ., O . < i1 E n, i 1 = n i 1, ::; J _ m 
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O prefixo Â'(n(pj)) só precisa ser armazenado uma vez em .4(n(pj)). No caso dos
nós folhas, quando se deseja realizar a busca sequencial, então os valores do índice
devem ser armazenados em seu formato total (não parcial).

Considerando /(n(pj)) o conjunto de todos os separadores e valores do índice pen-
te«centes a Á(n(pj)), tem-se q-:

(.) Vi C .r(n(Po)),{ < {:
(b) Vi C /(n(pj)),{j $ { < íj+i J = 1,2,...,m -- l
(c) vi c .r(n(P.)),{ à {.

A figura 2.13 ilustra a árvore-B pr(í-ázada baseada na árvore da figura 2.11. Observe
que

Figura 2.13: Exemplo de uma árvore-B pre'-jzada

A seguir serão dados os procedimentos de busca, inserção e remoção para as ardores-B
pré.#zadas. O trecho do algoritmo abaixo constitui a operação de busca de um valor i do
índice em um nó n não folha, tal que, n : po,+, {Í,pi,+,'2,'.. ,+, íl,., Pm,+, onde 'k consiste
de um símbolo especial (delimitador) que não pode aparecer em ÍÇ e pj (0 $ .j $ m). Este
delimitados é utilizado para distinguir os ponteiros dos valores do índice, uma vez que estes
últimos são de tamanho variável. Notemos que os autores dessa proposta não especificam

.rn./'(1) = a   L«.jÇA:) = f'
s«P(1) SuP(3) = /. S«P(4)
.Y(1) .Y(3) .Y(4) «;Í.
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O prefixo X(n(pj)) só precisa ser armazenado uma vez em A(n(pj)). No caso dos 
nós folhas, quando se deseja realizar a busca sequencial, então os valores do índice 
devem ser armazenados em seu formato total (não parcial). 

Considerando I(n(pi)) o conjunto de todos os separadores e valores do índice per
tencentes a A(n(pj)), tem-se que: 

(a) Vi E I(n(po)), i < i1 

(b) Vi E I(n(pj)),ij Si< ii+I j = 1,2, ... ,m-1 

(c) Vi E l(n(pm)), i:::: im 

A figura 2.13 ilustra a árvore-E pré-fixada baseada na árvore da figura 2.11. Observe 
que: 

lnf(l)=a lnf(3) = Ja lnf(4) = fe 
Sup(l) = oo Sup(3) = J e Sup(4)=oo 
X(l) = vazio X(3) = f X(4) = vazio 

1 

fa fe 

3 
ai az 

8 9 10 
faca fada fala fato fazer fazenda 

Figura 2.13: Exemplo de uma árvore-E pré-fixada. 

A seguir serão dados os procedimentos de busca, inserção e remoção para as árvores-E 
pré-fixadas. O trecho cio algoritmo abaixo constitui a operação de busca de um valor i do 
índice em um nó n não folha, tal que, n : p0 , *, i~, p1 , *, i;, · · ·, *, i~, Pm, *, onde * consiste 
de um símbolo especial (delimitador) que não pode aparecer em ij e JJj (O :S j S m ). Este 
delimitador é utilizado para distinguir os ponteiros dos valores do índice, uma vez que estes 
últimos são de tamanho variável. Notemos que os autores dessa proposta não especificam 
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como o delimitador deve ser implementado; no capítulo 6 propomos uma implementação
para o mesmo.

Algoritmo

1. Deter«üne .Y(n);

2. Remova Â'(n) de { dando origem ao valor {';

3. Se á' < {{, então n := n(po);

Se {; $ {' < {;...., e«tão n := n(pj), l $ j < m;
Se {l,. $ {', então n := n(p«);

4. Se n é um nó folha, então recupere o registro com valor { (caso exista)
Senão,retorne ao passo l;

Apesar dos valores do índice dentro de um nó serem de tamanho variável o uso de
um delimitador na frente de cada valor possibilita a realização da busca binária. A idéia
consiste em localizar, a cada iteração, uma certa posição s da metade da parte do nó
sendo usado e em seguida caminhar à esquerda buscando a posição s' do início do nó ou
do próximo delimitador. Como os ponteiros têm tamanhos fixos, torna-se fácil encontrar
o valor {{ que será usado para comparação. Notemos que os delimitadores poderiam ser
colocados na frente de cada ponteiro, excluindo-se po e p«,. Observemos que essa idéia
também pode ser utilizada no método de busca em raiz quadrada (v. 1.4.1) dividindo-se
o nó en] X//(n) intervalos, onde /(n) é o conjunto dos valores de tamanho variável de un]
nó n. Se à, divisão ocorrer no meio de uin valor, caminha-se para a esquerda até encontrar
um delimitador, limitando um intervalo nesta posição.

O algoritmo de inserção de um registro consiste da operação inicial de busca do nó
folha que receberá a nova informação. Normalmente, após a deteção da posição correra de
inclusão, o dado é inserido e o procedimento concluído. Quando ocorre o desdobramento
de um nó n, o mesmo é dividido em n e n' e selecionado o valor {, cujo valor parcial í' será
colocado em n. (pai de n). Como À'(n.) satisfaz a propriedade de ser um prefixo válido
para { e consequentemente, { = .Y(n.)i', então a inclusão de {' em n. não afeta nenhum
outro valor de n,. Por sua vez, no caso em que .t(n) ou Â'(n') forem de tamanho maior
do que o antigo valor de .Y(n), então os valores parciais desses nós devem ser ajustados.

Quando for utilizada a técnica de overflow podem acontecer os mesmos problemas
verificados para as ardores-B pré-jzadas simp/es, isto é, ocorrência de novos desdobra-
mentos, concatenações ou reaplicações da técnica de overflow, em virtude das mudanças
nos valores do índice.
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A remoção de um registro também realiza a busca do nó folha contendo o elemento
a, ser retirado. No caso de concatenação entre dois nós n e n', retira-se o separador
(valor parcial) localizado no pai dos mesmos e calcula-se novos valores parciais para os
separadores do novo nó. A condição de união de dois nós está diretamente ligada com
à determinação desses novos valores, ou seja, depende do fato dos novos valores parciais
caberem ou não no nó.

Emlunçãa kdifhuldade de-análise da. quantidade de espaçcr que l9resewada-quando
se utiliza a árvore-B pre'.ázada simp/es ou a prú.Êzada, Bayer e Unterauer limitaram-se a
resultados experimentais para comparar o desempenho destas estruturas com a árvore-B
e algumas de suas variações, chegando às seguintes conclusões:

l Tempo de Processamento
O tempo para executar os algoritmos nas ardores-B pre'.#zadas sÍmp/es é prati-
camente igual ao das ardores-B*l todavia, as árz;ares-.B pre'.ázadas necessitam de
50-100% a mais de tempo, em função dos cálculos dos valores parciais do índice.
Notemos que hoje os processadores são muito mais rápidos, de modo que o tempo
de acesso aos discos deve predominar, diminuindo a diferença apontada por aqueles
autores.

2 Acessos ao Disco
Para as árvores com cerca de 200 nós o tempo de acesso ao disco é praticamente
o mesmo, entretanto aquelas que possuem de 400 a 800 nós o acesso ao disco é
reduzido em 20-25% nas ardores-B pr(í-á=adas s mp/es quando comparado com as
árvore-B'. Já as ardores-B pre'-$zadas utilizam 2% a menos que as símp/es.

2.7 Arvore-.B com Multitabelas
a

Visando utilizar valores do índice de tamanho variável, Lomet lõ71 desenvolveu, em 1979,
um método para diminuir o espaço ocupado pelos valores do índice na região de índice, e
consequentemente aumentar o grau dos nós, diminuindo os acessos ao disco.

A principal diferença entre o método proposto por Lomet e os demais consiste na
maneira em que os valores do índice são armazenados nos nós não folhas. Nas outras
variações eles são organizados pela ordem dos valores, executando-se buscas sequenciais,
binárias ou até mesmo o método da busca em raiz quadrada (v. 1.4.1) para localiza.r
um elemento. Nesta, a idéia consiste na separação dos elementos pelo tamanho dos seus
valores do índice. Cada conjunto de valores de mesmo tamanho é armazenado em uma
tabela específica, de forma ordenada. Cada entrada em uma tabela contém um valor e
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seu ponteiro para o nó filho. Como existem valores de diferentes tamanhos, existem várias
tabelas. Esse tipo de organização permite uma economia de espaço através da diminuição
das informações de controle. Cada tabela deve ser precedida pelo seu tamanho e pelo
número de suas entradas, diferindo das outras técnicas que utilizam valores comprimidos,
onde cada entrada precisa ter um campo extra para guardar o seu respectivo tamanho ou
o seu delimitador.

O método tenta evitar a existência de tabelas com uma baixa quantidade de infor-
mações através de 2 maneiras distintas. Uma das estratégias consiste en] unir todas as
entradas com tamanhos distintos, que apareçam em pequenas porções, em uma única
tabela; a outra caracteriza-se por colocar estas entradas em tabelas contendo uma boa
quantidade de dados, mesmo que sejam de tamanhos diferentes dessas entradas.

Durante a busca de um certo valor i do índice na região de índice, nem sempre é
possível determinar o elemento igual a i. O objetivo é localizar um valor ij em uma
tabela, tal que { $ ij e não existe íl onde i$ il < {j. O procedimento visita todas as
tabelas, determinando em cada uma o valor ij que satisfaça a condição acima. O menor
i{ encontrado corresponde ao valor desejado. Por outro lado, as operações de inserção e
remoção realizadas na região de índice só ocorrem após o desdobramento ou concatenação
de algum nó folha. Nesse caso, como o procedimento conhece o tamanho do valor a ser
incluído ou removido, não há necessidade de se percorrer todas as tabelas, apenas aquela
associada ao tamanho deste valor.

Lomet garante que o método se multitabelas é competitivo com outros métodos tais
como: busca binária empregada por Bayer e Unterauer j121, buscas binárias com entradas
de tamanho fixo, entre outras.

2.8 Árvore-.BL

Para permitir algoritmos especiais de manipulação de (íruore-B com processos concorren
tes, Lehman e Yao lõ31 desenvolveram em 1981 uma variação da árvore-B'. Esta estrutura
foi também empregada posteriormente na proposta de concorrência apresentada por Sagiv
l84lS, sendo conhecida na literatura por áfuoTc-BLig'da. Por simplicidade chamaremos de
árvore-BL

A árvore-Bt caracteriza-se por conter nós folhas cona ponteiros para os registros de
dados. Cada nó da árvore contém un] par (valor, ponteiro) a mais, isto é, para todo nó

SO capítulo 4 contém a descrição detalhada das soluções para o problema de concorrência propostas
por Lehman e Yao e Sagiv.
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n, existe um par (i«+l,p«+i) , /{ $ nz < 2/{, onde o conteúdo de i.+l é o maior valor

existente na sub-árvore enraizada por p« em n, e p«+i, chamado de ponteiro de /ágação,
aponta para o nó vizinho à direita de n. Assim, os nós pertencentes a um mesmo nível da
árvore formam uma lista ligada, possibilitando uma maneira alternativa para percorrer os
nós. A figura 2.14 mostra a estrutura de um nó da árvore-Bt e a figura 2.15 ilustra um
exemplo da mesma.

mMI '«. l Pm

Figura 2.14: Estrutura de um nó n na árvore-l?t

Figura 2.15: Exemplo numérico de uma árvore-Bt de ordem /{ 2

Observa-se claramente que o nó mais à direita de cada níve] contém o valor í.+i igual
ao maior valor do índice armazenado e o ponteiro p«+l indefinido (nil). Por outro lado,
durante a criação da estrutura, os valores mais elevados em cada nó folha são colocados
2 vezes nestes nós; todavia, as operações de remoções de elementos poderão acarretar
mudanças desta situação de duplicação em determinados valores.

A existência do ponteiro de ligação ocasiona a realização do desdobramento de um
nó n em 2 fases: n é dividido em 2 e em seguida incluído um ponteiro de ligação do
irmão à esquerda para o nó à direita; só após esta operação executa-se a inclusão do
par (valor, ponteiro) no pai apropriado. Com isso, a estrutura permite nós sem pai,
mas com vizinhos (irmãos), os quais são facilmente alcançados pelos ponteiros de ligação.
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Analogamente, a concatenação de 2 nós proporcionada pela remoção de algum elemento,
também é realizada em 2 passos: executa-se primeiro a união dos nós e depois elimina-se
as devidas informações do nó pai.

2.9 Á.vore-.B histérica

Em uma árvore-B de ordem /{ o número de desdobramentos e concatenações acarretados
pela inserção e remoção de algum elemento é, no pior caso, igual a altura da árvore
(O(look /)). Assim, para uma árvore onde ocorrem u operações de inserções e remoções,
o número de divisões e uniões de nós é dado por (O(ulogX' /)).

Com o intuito de diminuir essa quantidade, Maier e Salveter 1621 desenvolveram em
1981 um novo método para as ardores-B, denominada de árvore-B hásÍtíMca6. Esta nova
versão consiste de uma árvore-Bde ordem /{,, ou seja, permite nós com no mínimo (/{ --p)
valores do índice, p $ ]!;?1n, ao invés de /{ como originalmente. Assim, a quantidade de
concatenações executadas na árvore diminui, uma vez que agora são permitidos nós com
/{ -- p $ m $ 2/T. Será mostrado adiante que nessa estrutura o número de concatenações
e desdobramentos que ocorrem na árvore para u operações de inserções e remoções é
reduzido para O(u).

Nas ardores-B histéricas a operação de inserção é idêntica a (íruore-B original. Um
nó é desdobrado quando o número de valores do mesmo for 2/t' + 1. A remoção de um
valor em um nó n com (/( -- p) valores faz com que se verifique se algum outro nó vizinho
a n contém pelo menos (/{ -- p + 1) valores. Em caso afirmativo, esse vizinho empresta
um de seus elementos para n ficando cada um deles com (/{ -- p); entretanto, caso os nós
vizinhos de n possuírem cada um (/{ -- p) valores, então realiza-se a concatenação de n
com algum destes, gerando um nó com (2(/{ -- p)) valores.

O número de operações de inserções e remoções, que podem ser realizadas em um nó l}
da árvore recentemente criado através de uma operação de concatenação ou desdobramen-
to, antes que ocorra outra concatenação ou divisão envolvendo n, é facilmente calculado
conforme especificado nos casos adiante.

Caso 1: Número de operações entre 2 desdobramentos.
Para que n seja desdobrado o n)esmo precisa conter 2/{ + 1 valores; como após a
primeira divisão ele possuía A valores, então são necessárias (Ã + 1 ) inserções para
ocorrer a segunda divisão.

60 artigo afirma que independentemente, em 1979, Kart Melhorn (não publicado) propuseram uma
strutura denominada de 'weak B-frei ', a qual tem as mesmas características da árziore-Z? Aisléhcae

48 CAPíTULO 2. VARIAÇÕES DA ÁRVORE-E 

Analogamente, a concatenação de 2 nós proporcionada pela remoção de algum elemento , 

também é realizada em 2 passos: executa-se primeiro a união dos nós e depois elimina-se 

as devidas informações do nó pai . 

2.9 
, 

Arvore-E Histérica 

Em uma árvore-E de ordem J( o número de desdobramentos e concatenações acarretados 

pela inserção e remoção de algum elemento é, no pior caso, igual a altura da árvore 

( O(logK J) ). Assim, para urna árvore onde ocorrem u operações de inserções e remoções, 

o número de divisões e uniões de nós é dado por ( O( u logK I) ). 

Com o intuito de diminuir essa quantidade, Maier e Salveter [62) desenvolveram em 

1981 um novo método para as árvores-E, denominada de árvore-E histérica6. Esta nova 

versão consiste de urna árvore-E de ordem Kp, ou seja, permite nós com no mínimo (1( -p) 
valores do índice, p < 1<:;1 , ao invés de ]( como originalmente. Assim, a quantidade de 

concatenações executadas na árvore diminui, urna vez que agora são permitidos nós com 

I< - p ::S: m ::S: 2I< . Será mostrado adiante que nessa estrutura o número de concatenações 

e desdobramentos que ocorrem na árvore para u operações de inserções e remoções é 

reduzido para O(u). 

Nas árvores-E histéricas a operação de inserção é idêntica a árvore-E original. Um 

nó é desdobrado quando o número de valores do mesmo for 21( + 1. A remoção de um 

valor em um nó n com (1( - p) valores faz com que se verifique se algum outro nó vizinho 

a n contém pelo menos (1( - p + 1) valores . Em caso afirmativo , esse vizinho empresta 

um de seus elementos para n ficando cada um deles com (1( - p); entretanto , caso os nós 

vizinhos de n possuirern cada um (1( - p) valores, então realiza-se a concatenação de n 

com algum destes, gerando um nó com (2(1( - p)) valores. 

O número de operações de inserções e remoções, que podem ser realizadas em um nó n 

·da árvore recentemente criado através de uma operação de concatenação ou desdobramen

to, antes que ocorra outra concatenação ou divisão envolvendo n, é facilmente calculado 

conforme especificado nos casos adiante. 

Caso 1: Número de operações entre 2 desdobramentos. 

Para que n seja desdobrado o mesmo precisa conter 21( + 1 valores; como após a 

primeira divisão ele possuía 1( valores, então são necessárias (J{ + 1) inserções para 

ocorrer a segunda divisão. 

60 artigo afirma que independentemente, em 1979, Kurt Melhorn (n ão publicado) propuseram uma 

estrutura denominada de 'weak B-tree ', a qual tem a.e; mesmas características da árvore-E histérica. 
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/{ + # = 2/{ + 1 ::> a; = /{ + 1 inserções

Caso 2: Número de operações entre l desdobramento e l concatenação.
Após a primeira divisão, n contém /r valores. Para haver uma união envolvendo-
o é necessário que ocorram (p + 1) remoções em n, afim de que o mesmo possua
(/T - p - 1) eleme«tos.

Caso 3: Número de operações entre l concatenação e l desdobramento.
Depois de uma concatenação realizada em n, este possui(2(/{ -- p)) valores. Para
que ocorra um desdobramento em n, ele precisará conter (2/{ + 1) valoresl assim,
são necessárias (2p + 1) inserções.

p)+ # = 2/{+ 1:+ z = 2p + l inserções

Caso 4: Número de operações entre 2 concatenações.
Logo em seguida a uma concatenação 1} tem (2(/{ -- p)) valores. Para ocorrer uma
segunda concatenação envolvendo-o é preciso que o mesmo fique com (/{ -- p -- l)
elementos, fato que acontece após serem realizadas (/{ + 1 -- p) remoções em n.

2(/{ - P) - « P l ::lp z = /{ + 1 -- p remoções

Como p $ --Í-, então o menor número de operações ocorre entre um desdobramento e
uma concatenação, quando são realizadas (p + 1) operações de remoções (caso 2). Diante
deste fato, considere o seguinte teorema provado por N'laser e Salveter.

Teorema

Em uma árvore-B Aíste'Mca de ordem ]l'p, inicialmente vazia, na qual são executadas
u operações de inserções e reinoções, realizam-se no máximo : desdobramentos e
.-nn r n + Pn n rÃ'-C

Observa-se que em cada inserção ou remoção realizada na árvore, apenas um único nó
dentre aqueles que não sofreram desdobramentos ou concatenações tem seu número
de elementos modificados. Ele pode ser o nó no qual a propagação das concatenações
e desdobramentos terminam, o nó vizinho a este, que por ventura tenha emprestado
algum elemento ou o próprio nó que ganllou ou perdeu um elemento.

Considere um nó n cujo número de elementos é n)odificado a cada inserção ou
remoção realizada na árvore, sem haver nenhuma união ou divisão envolvendo-o.

Prova
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l{ + x = 21{ + 1 ⇒ x = l{ + l inserções 

Caso 2: Número de operações entre 1 desdobramento e 1 concatenação. 
Após a primeira divisão, n contém l{ valores. Para haver uma união envolvendo
º é necessário que ocorram (p + 1) remoções em n, afim de que o mesmo possua 
( I< - p - l) elementos . 

K - x = (i( - p - 1) ⇒ x = p + 1 remoçoes 

Caso 3: Número de operações entre 1 concatenação e 1 desdobramento. 
Depois de uma concatenação realizada em n, este possui (2(1< - p)) valores. Para 
que ocorra um desdobramento em n, ele precisará conter (21< + 1) valores; assim, 
são necessárias (2p + 1) inserções. 

2(1{ - p) + x = 2/{ + l :::} x = 2p + 1 inserções 

Caso 4: Número de operações entre 2 concatenações. 
Logo em seguida a uma concatenação n tem (2(/{ - p)) valores. Para ocorrer uma 
segunda concatenação envolvendo-o é preciso que o mesmo fique com (I< - p - 1) 
elementos, fato que acontece após serem realizadas (I< + 1 - p) remoções em n. 

2(1< - p) - x = I< - p - 1 ⇒ x = I< + l - p remoções 

Como p :s; K:; 1
, então o menor número de operações ocorre entre um desdobramento e 

uma concatenação, quando são realizadas (p + 1) operações de remoções ( caso 2) . Diante 
deste -fato, considere o seguinte teorema provado por Maier e Salveter. 

Teorema 
Em uma árvore-E histérica de ordem I<p, inicialmente vazia, na qual são executadas 
u operações de inserções e remoções, realizam-se no máximo ~ desdobramentos e 

p 
concatenações. 

Prova 
Observa-se que em cada inserção ou remoção realizada na árvore, apenas um único nó 
dentre aqueles que não sofreram desdobramentos ou concatenações tem seu número 
de elementos modificados. Ele pode ser o nó no qual a propagação das concatenações 
e desdobramentos terminam , o nó vizinho a este, que por ventura tenha emprestado 
algum elemento ou o próprio nó que ganhou ou perdeu um elemento . 

Considere um nó n cujo número de elementos é modificado a cada inserção ou 
remoção realizada na árvore, sem haver nenhuma união ou divisão envolvendo-o. 
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Conforme visto anteriormente, no caso 2, este nó deve ter o número de elementos
modificado pelo menos p vezes, antes que possa ocorrer uma concatenação ou desdo-
bramento em torno do mesmo. n sofrerá pelo menos p inserções ou remoções antes
de ser desdobrado ou concatenado com algum outro nó. Portanto, pode-se afirmar
que o número total de desdobramentos e concatenações realizados em u iserções e
remoçoes e no máximo :

Com base no teorema é possível afirmar que o número total de desdobramentos e
concatenações após u operações de inserções ou remoções é reduzido para O(u).

2.10 Arvore--B-D(Árvore--B Digital)

As (íruores-B tendem a exigir mais acessos à memória secundária do que os métodos de
hashingV. Entretanto, estes últimos têm um péssimo desempenho em buscas sequenciais
por um índice ou consultas compreendidas dentro de um certo intervalo de valores desse
índice (buscas por intervalo). Visando diminuir o tempo de acesso nas ardores-B, Lomet
lõ81 propôs em 1981 uma variação que possibilita um aumento substancial do tamanho
do nó. Essa variação é denominada de árvore-B digital e permite nós com várias páginas
garantindo que em cada acesso aleatório apenas uma página de cada nó é examinada.
Para que isso seja possível, a operação de busca de um valor i do índice é realizada de
forma similar à técnica empregada nos métodos de AasAíng eztensít;eJ 1281, fazendo uso
dos bits dos valores do índice para deternainar a página correra a ser visitada, mas sem
perder a sequencialidade das informações.

A árvore-BI) mantém todos os dados do arquivo nas folhas, com os nós internos (região
de índice) servindo apenas para direcionar as coílsultas. A região de índice é organizada
como nas ardores-B pre'-Piadas simples, isto é, os valores dentro de cada nó são geralmente
prefixos. Baseando-se na idéia de l]ashing extensível, o número de páginas en] cada nó é
uma potência de 2.

Para facilitar as operações executadas nas ardores-Z3Z) armazenam-se informações espe
dais como tamanho dos valores do índice e tamanho de cada nó, pois a estrutura permite
nós com uma ou vãnas paginas.

A operação de busca de um determinado valor í é realizada começando na raiz, per-
correndo toda a árvore, mas examinando apenas uma página por cada nó visitado. Como
nas ardores-B pri:í-#zadas, o procedimento localiza uma entrada de um nó n visitado que
corresponda a algum prefixo p do valor { sendo procurado. Se não existir nenhum valor

7Esta técnica não será explicada por fugir do escopo do texto
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Conforme visto anteriormente, no caso 2, este nó deve ter o número de elementos 

modificado pelo menos p vezes, antes que possa ocorrer uma concatenação ou desdo

bramento em torno do mesmo. n sofrerá pelo menos p inserções ou remoções antes 

de ser desdobrado ou concatenado com algum outro nó. Portanto, pode-se afirmar 

que o número total de desdobramentos e concatenações realizados em u iserções e 

remoções é no máximo ~. 
p 

Com base no teorema é possível afirmar que o número total de desdobramentos e 

concatenações após u operações de inserções ou remoções é reduzido para O( u). 

2.10 
, , 

Arvore-BD (Arvore-E Digital) 

As árvores-E tendem a exigir mais acessos à memória secundária do que os métodos de 

hashing7 • Entretanto, estes últimos têm um péssimo desempenho em buscas sequenciais 

por um índice ou consultas compreendidas dentro de um certo intervalo de valores desse 

índice (buscas por intervalo). Visando diminuir o tempo de acesso nas árvores-E, Lomet 

[58] propôs em 1981 uma variação que possibilita um aumento substancial do tamanho 

do nó. Essa variação é denominada de árvore-E digital e permite nós com várias páginas 

garantindo que em cada acesso aleatório apenas uma página de cada nó é examinada. 

Para que isso seja possível, a operação de busca de um valor i do índice é realizada de 

forma similar à técnica empregada nos métodos de hashing extensível [28] , fazendo uso 

dos bits dos valores do índice para determinar a página correta a ser visitada, mas sem 

perder a sequencialidade das informações . 

A árvore-BD mantém todos os dados do arquivo nas folhas, com os nós internos (região 

de índice) servindo apenas para direcionar as consult as. A região de índice é organizada 

como nas árvores-E pré-fixadas simples, isto é, os valores dentro de cada nó são geralmente 

prefixos. Baseando-se na idéia de hashing extensível, o número de páginas em cada nó é 

uma potência de 2. 

Para facilitar as operações executadas nas árvores-BD armazenam-se-informações espe

ciais como tamanho dos valores do índice e tamanho de cada nó, pois a estrutura permite 

nós com uma ou várias páginas. 

A operação de busca de um determinado valor i é realizada começando na raiz, per

correndo toda a árvore, mas examinando apenas uma página por cada nó visitado. Como 

nas árvores-E pré-fixadas, o procedimento localiza uma entrada de um nó n visitado que 

corresponda a algum prefixo p do valor i sendo procurado. Se não exist ir nenhum valor 

7 Esta técnica não será explicada por fugir do escopo do texto. 
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em n igual a p, então a busca não teve sucesso e o processo pára. Clamo contrário, o proce
dimento examina a página apropiada de um nó filho de n. Para determinar essa página,
remove-se de { o prefixo p encontrado, isto é, considerando inicialmente = z1 2 ' ' ' zm e

p= iiç2'''zj(j < m), o novovalorgerado pelaeliminação derem á é á' = a;j+i -..Zm
Em seguida, utiliza-se o tamanho do nó n para calcular o deslocamento no respectivo filho.
Seja t este tamanho. O processo seleciona os bits zj+i ' ' . scj+t de i, os quais são tratados
como um valor inteiro positivo na forma binária. Esse valor é somado ao endereço do nó
filhcra, ser examinado-O result,ado dessxüdiçãcré a endereço lia:paginar doma«}ho rser
examinada (aquela que contém todas as entradas começando com zi ' . . zjzj+i ' ' ' zj+t).
O procedimento continua dessa maneira, até atingir um nó folha que é examinado para
se verificar a existência do valor sendo procurado.

O procedimento de inclusão de um registro com valor { em uma árvore-BZ) é seme-
lhante ao da árt;ore-B, diferindo na situação em que uma página de algum lló se torna
sobrecarregada. Os desdobramentos das páginas são realizados seguindo-se a técnica de
hashing extensível. Seja 7) uma página sobrecarregada em um nó n, onde todos os valores
de P' têm o prefixo z em coinuin. 7' é desdobrada em duas páginas P' e 7'", colocando-se
em 7V todos os valores que começam com #l 0 eln 7V' os que começam com zljl9

Quando n não contém espaço para permitir o desdobramento de P', pode ocorrer uma
duplicação do seu tamanho ou um desdobramento do nó.

l Duplicação do Tamanho do NÓ
Esta estratégia consiste em alocar um novo bloco com o dobro do tamanho do nó n
sobrecarregado. Se n possui 2;v páginas, o novo bloco terá 2X+i. O conteúdo de cada
página deste nó é distribuído entre as várias páginas do novo bloco de forma digital.
O nó n é liberado e o novo bloco torna-se o novo nó, atualizando-se o ponteiro do
nó pai de n e seu tamanho.

2. Desdobramento do NÓ

Neste método o nó n é desdobrado em 2 onde cada metade recebe um tratamento
diferente. A parte do nó contendo a página P' sobrecarregada é transferida para um
novo bloco que contém o dobro do número de páginas dessa metade, isto é, o mesmo
número de páginas do nó n original. As informações dessa parte são distribuídas
da mesma maneira que no caso da duplicação do tamanho do nó e no final, a parte
antiga é liberada. A outra metade pode ter 2 tratamentos dependendo do seu favor
de ocupação. Se esse falar for bom, então não há mudanças. Entretanto, no caso em
que essa região é pouco utilizada, alocam-se suas informações em um menor número

aquando o valor de busca { tem tamanho menor do que os valores da árvore-BZ). este é aumentado
acrescentando-se bits 0 no final do mesmo.

Desse tipo de desdobramento foi denominado por Lomet de dfgíZaJ. dando origem ao nome da estrutura
(árvore-B digital). O sinal ll significa nesse contexto, concaíenado cam
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em n igual a p, então a busca não teve sucesso e o processo pára. Caso contrário, o proce
dimento examina a página apropiada de um nó filho de n . Para determinar essa página, 
remove-se dei o prefixo p encontrado, isto é, considerando inicialmente i = x 1 x 2 · · · Xm e 
p = x 1 x 2 • • • Xj (j < m), o novo valor gerado pela eliminação de p em i é i' = Xj+l · · · Xm

8
, 

Em seguida, utiliza-se o tamanho do nó n para calcular o deslocamento no respectivo filho . 
Seja t este tamanho. O processo seleciona os bits Xj+l · · · Xj+t de i, os quais são tratados 
como um valor inteiro positivo na forma binária. Esse valor é somado ao endereço do nó 

------n+h tHt- ser-examin-ade-:--G-res-u-1 t-ade--dess-a---acl-i ç-ãe,-é-e,-endereço-cl-a--p-ági-na-do-nó-filho-a-se,-----
examinada (aquela que contém todas as entradas começando com x 1 · · · XjXj+l · · · Xj+t), 

O procedimento continua dessa maneira, até atingir um nó folha que é examinado para 
se verificar a existência do valor sendo procurado. 

O procedimento de inclusão de um registro com valor i em uma árvore-BD é seme
lhante ao da árvore-E, diferindo na situação em que uma página de algum nó se torna 
sobrecarregada. Os desdobramentos das páginas são realizados seguindo-se a técnica de 
hashing extensível. Seja P uma página sobrecarregada em um nó n, onde todos os valores 
de P têm o prefixo x em comum. Pé desdobrada em duas páginas P' e P", colocando-se 
em P' todos os valores que começam com xllO em P" os que começam com xlll 9

. 

Quando n não contém espaço para permitir o desdobramento de P, pode ocorrer uma 
duplicação do seu tamanho ou um desdobramento do nó. 

1. Duplicação do Tamanho do Nó 
Esta estratégia consiste em alocar um novo bloco com o dobro do tamanho do nó n 
sobrecarregado. Se n possui 2N páginas, o novo bloco terá 2N+ 1 . O conteúdo de cada 
página deste nó é distr ibuído entre as várias páginas do novo bloco de forma digital. 
O nó n é liberado e o novo bloco torna-se o novo nó, atualizando-se o· ponteiro do 
nó pai de n e seu tamanho. 

2. Desdobramento do Nó 
Neste método o nó n é desdobrado em 2 onde cada metade recebe um tratamento 
diferente. A parte do nó contendo a página P sobrecarregada é transferida para um 
novo bloco que contém o dobro do número de páginas dessa metade, isto é, o mesmo 
número de páginas do nó n original. As informações dessa parte são distribuídas 
da mesma maneira que no caso da duplicação do tamanho do nó e no final, a parte 
antiga é liberada. A outra metade pode ter 2 tratamentos dependendo do seu fator 
de ocupação. Se esse fator for bom, então não há mudanças. Entretanto, no caso em 
que essa região é pouco utilizada, alocam-se suas informações em um menor número 

8Quando o valor de busca i tem tamanho menor do que os valores da árvore-BD, este é aumentado 
acrescentando-se bits O no final do mesmo. 

9 Esse tipo de desdobramentq foi denominado por Lomet de digita l, dando origem ao nome da estrutura 
( árvore-E digita0 . O sinal li significa nesse contexto, concatenado com. 
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de páginas. Os dados de 2 ou 4 páginas adjacentes são colocadas em uma única
página, liberando-se aquelas que não forem) mais utilizadas. Lomet denominou essa
técnica de consolidação. O separador do nó pai que referenciava o nó desdobrado é
trocado por 2 novos separadores apontando para os novos nós.

A duplicação do tamanho de um nó evita o aumento da altura da árvore, mas acarreta
um baixo favor de ocupação de memória, em função do aumento do número de páginas
no nó. Por outro lado, o desdobramento de um nó permite uma ocupação adequada,
porém gera um aumento na altura da árvore. Dessa forma, é necessário decidir quando
um nó deve ser desdobrado ou duplicado de tamanho. Para isso, observam-se os seguintes
aspectos: fator de ocupação do nó pai e dos irmãos, tamanho médio dos nós irmãos e
informações locais do nó, fornecidas através do perfil de suas páginas. Quando a ocupação
global do nó é alta, então o nó deve ser duplicado; quando a ocupação é elevada apenas
na página sobrecarregada, o nó deve ser desdobrado. Como é extremamente trabalhoso
manter o perfil de ocupação de un] nó, Lomet sugere que se guarde um perfil aproximado,
o qual deve estar localizado na primeira ou última página do nó.

A remoção de um registro com valor i consiste en] simplesmente retira-lo de um nó
folha. Quando isso acarretar um nó com baixa ocupação, o mesmo pode ser consolidado
como explicado anteriormente, gerando um nó com um número menor de páginas. A
remoção de um nó só ocorre quando o mesmo não contém nenhuma informação.

Para a criação de uma árvore-BZ), dado um conjunto de valores iniciais, Lomet sugere
que a mesma seja realizada em 2 fases. Na primeira fase os nós são sempre desdobrados e
a árvore atinge a altura que for necessária para armazenar as informações. Se essa altura
ultrapassar 3 níveis (raiz, região de índice e folhas), então executa-se a fase 2. A fase
2 consiste na união dos nós adjacentes na região de índice, até que os níveis mais altos
sejam aglutinados em um único nó raiz. Esse método apresenta a vantagem da fase 2 ser
apenas utilizada quando o número de dados for elevado, gerando uma árvore balanceada
em termos de ocupação/ordem do nó.

A análise realizada por Lomet, no que tange à ocupação do espaço e o número de infor-
mações contidas em cada nó da árvore-BZ), foi feita através de uma função de distribuição
uniforme dos valores do índice dentro do espaço reservado para os mesmos. Essa função
foi baseada em um fator de desdobranaento 'Z), que é uma oração dos valores do índice,
variando entre 0.5 (distribuição uniforme) e 1 .0 (quando todos os valores são alocados em
metade do espaço original). O favor 1) é uma constante e sempre que uma página for
desdobrada, uma das partes conterá 'D valores e a outra (l -- 'D). Z) pode também ser
usado para prever futuras distribuições, isto é, quando / novos valores forem adicionados
nas 2 páginas, então D + / serão acrescidos àquela que contén] D e (l -- D) + / à outra.

Considere Z/JV a ocupação de um nó r} com 2W páginas, onde uma delas encontra-se
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de páginas. Os dados de 2 ou 4 pagmas adjacentes são colocadas em uma umca 

página, liberando-se aquelas que não forem mais utilizadas. Lomet denominou essa 

técnica de consolidação. O separador do nó pai que referenciava o nó desdobrado é 

trocado por 2 novos separadores apontando para os novos nós. 

A duplicação do tamanho de um nó evita o aumento da altura da árvore, mas acarreta 

um baixo fator de ocupação de memória, em função do aumento do número de páginas 

no nó. Por outro lado, o desdobramento de um nó permite uma ocupação adequada, 

porém gera um aumento na altura da árvore. Dessa forma, é necessário decidir quando 

um nó deve ser desdobrado ou duplicado de tamanho. Para isso, observam-se os seguintes 

aspectos: fator de ocupação do nó pai e dos irmãos, tamanho médio dos nós irmãos e 

informações locais do nó, fornecidas através do perfil de suas páginas. Quando a ocupação 

global do nó é alta, então o nó deve ser duplicado; quando a ocupação é elevada apenas 

na página sobrecarregada, o nó deve ser desdobrado. Como é extremamente trabalhoso 

manter o perfil de ocupação de um nó, Lomet sugere que se guarde um perfil aproximado, 

o qual deve estar localizado na primeira ou última página do nó. 

A remoção de um registro com valor i consiste em simplesmente retirá-lo de um nó 

folha. Quando isso acarretar um nó com baixa ocupação, o mesmo pode ser consolidado 

como explicado anteriormente, gerando um nó com um número menor de páginas. A 

remoção de um nó só ocorre quando o mesmo não contém nenhuma informação. 

Para a criação de uma árvore-BD, dado um conjunto de valores iniciais , Lomet sugere 

que a mesma seja realizada em 2 fases . Na primeira fase os nós são sempre desd~brados e 

a árvore atinge a altura que for necessária para armazenar as informações. Se essa altura 

ultrapassar 3 níveis (raiz, região de índice e folhas), então executa-se a fase 2. A fas e 

2 consiste na união dos nós adjacentes na região de índice, até que os níveis mais altos 

sejam aglutinados em um único nó raiz. Esse método apresenta a vantagem da fase 2 ser 

apenas utilizada quando o número de dados for elevado, gerando uma árvore balanceada 

em termos de ocupação/ordem do nó. 

A análise realizada por Lomet, no que tange à ocupação do espaço e o número de infor

mações contidas em cada nó da árvore-BD, foi feita através de uma função de distribuição 

uniforme dos valores do índice dentro do espaço reservado para os mesmos. Essa função 

foi baseada em um fator de desdobramento 'D, que é uma fração dos valores do índice, 

variando entre O .5 ( distribuição uniforme) e 1.0 ( quando todos os valores são alocados em 

metade do espaço original). O fator 'D é uma constante e sempre que uma página for 

desdobrada, uma das partes conterá 'D valores e a outra (1 - 'D) . 'D pode também ser 

usado para prever futuras distribuições, isto é, quando / novos valores forem adicionados 

nas 2 páginas, então 'D* I serão acrescidos àquela que contém 'D e (1 - 'D)* I à outra. 

Considere UN a ocupação de um nó n com 2N páginas, onde uma delas encontra-se 
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sobrecarregada. Sabendo-se que a ocupação máxima para os nós com uma única página
(2o) é 100% (üo = 1) e que após uma duplicação na mesma esta ocupação é reduzida para
Z), podendo receber # novos valores até ocorrer uma nova duplicação envolvendo-a, então
tem-se que a ocupação máxima para o nó n é dada por:

~~-qF. :
ura, (lue combina as vantagens

da árvore-B e do método de hashing extensível, porém apresenta uma implementação
complexa, além de poder haver um aumento do espaço do disco ocupado pelo arquivo.

2.11 Organização Bounded Dísorder

Em 1987, Litwin e Lomet 1561 e en] 1988 Lomet 1601, propuseram uma forma indexada de
organizar os arquivos de dados, usando uma árvore de índice, como por exemplo árvore-.B,
em que cada nó de dados é formado por uma sequência contígua de várias páginas. Essa
variação foi denominada de orya7}ização Bounded Z){sorder rBZ)) (desordem limitada) e

reune as vantagens das árvores indexadas e do método de hashing, garantindo um bom
desempenho e uma boa ocupação de memória.

O método baseia-se na premissa de que o arquivo de índice para um arquivo de dados
esteja residente na memória primária. Cada acesso aleatório exige ainda uma aplicação
do método de hashing, para recuperar a página de dados correra. Cada nó é dividido
em um número variável b de bucAeZsio e cada bucket é constituído de P' páginas. Em
geral Z) é uma potência de 2 e P' é 2 ou 3. O arquivo de índice é estruturado de maneira
independente da, organização BZ), devendo ser peclueno e permitindo consultas rápidas.
Para selecionar o bucket correio em um nó de dados contendo o registro sendo procurado,
utiliza-se a técnica de hasAing /ínear ISSO.

A limitação no método consiste da perda da sequencialidade dentro de um nó de dados,
porém não entre os nós: todos os valores de um determinado nó de dados são maiores do
que aqueles do nó precedente e menores do que o seu sucessor. Todavia, dentro de um nó
eles são armazenados de forma aleatória ao longo dos óucketsit. Os arquivos suportam
acessos aleatórios, de intervalo e sequencial, como explicado adiante.

1 . Aleatório

ioA ideia de óucteZs é muito utilizada nos métodos de hashing que permitem registros de tamanho
variável.

nessa é a origem do termo "desordem limitada"
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sobrecarregada. Sabendo-se que a ocupação máxima para os nós com uma única página 
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geral b é uma potência de 2 e P é 2 ou 3. O arquivo de índice é estruturado de maneira 
independente da organização BD, devendo ser pequeno e permitindo consultas rápidas. 
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. Os arquivos suportam 
acessos aleatórios, de intervalo e sequencial, como explicado adiante. 

1. Aleatório 
10 A idéia de buckets é muito utilizada nos métodos de hashing que permitem registros de tamanho 

variável. 
11 Essa é a origem do termo "desordem limitada". 
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Para buscar ou inserir um registro de dados com o valor á do índice, percorre-se o
arquivo de índice, até atingir a entrada que referencia o nó de dados n apropriado.
Em seguida, aplica-se a função de hashing ao valor i, cujo resultado é um valor
entre 0 e 1, e multiplica-se pelo número de buckets de n. O resultado é o número
relativo do bucket. Esse número é multiplicado pelo número de páginas por bucket,
gerando o deslocamento da mesma que é adicionado ao endereço do nó n, obtendo-
se o endereço da página em questão. O dado sendo procurado deverá estar nesta
posição do bucket ou, no pior caso, em um outro bucket contendo os registros que não
coberam no original, situação de overílow de hashing que será abordada de forma
mais detalhada adiante. Observa-se que apenas o bucket contendo a informação
desejada é trazido para a mem(ária primária, com exceção do caso de overfiow.

2 De Intervalo
Este tipo de consulta não é executado em arquivos organizados em tabelas de
hashing, pois é necessário percorrer todo o arquivo para localizar os dados dese-
jados. Todavia, como nos arquivos BZ) os nós internos contêm os valores ordenados,
então limitam-se os nós de dados que podem conter os valores sendo procurados,
evitando a visita de todo o arquivo.

Nas ardores-B esse tipo de consulta é realizada localizando-se o nó contendo o valor
do índice inicial do intervalo seguindo-se da leitura sucessiva dos nós, até deter-
minar aquele em que aparece um valor não pertencente ao intervalo. No método
de BI) o processo é similar com a diferença de que registros fora do intervalo são
eventualmente examinados. Litwin e Lomet afirmam que os acessos de intervalos
nos arquivos BZ) executam menos operações de entrada/sa'da do que nas ardores-B,
pois cada leitura ao disco recupera uma quantidade maior de informações, isto é,
um no possui varias pagmas.

3 Sequencial
A busca sequencial requer que a recuperação dos registros seja realizada obedecendo
uma detenninada ordem dos seus valores do índice, ou seja, é uma busca de inter-
valo onde os dados devem estar ordenados. Con)o os registros dentro de um nó de
dados não estão necessariamente classificados, então é necessário ordena-los. Litwin
e Lomet sugerem que a ordenação seja feita através da. técnica de Aeap soft, o que
requer tempo logaritmo no número de buckets de um nó. O tempo economizado
nas operações de entrada/saída dos arquivos BZ) é desperdiçado com a ordenação
das informações; entretanto, o tempo das operações de entrada/saída diminui line-
armente com o tamanho do nó, enquanto que a ordenação aumenta Ingaritmamente
com este tamanho.

Além dos desdobramentos e concatenações típicos das ardores-B nüs op'.i'l{
inserção e remoção respectivamente, a estrutura de haslling linear permite que os
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nos arquivos BD executam menos operações de entrada/saída do que nas árvores-E, 
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uma determinada ordem dos seus valores do índice, ou seja, é uma busca de inter
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dados sejam ezpandidos e eRGo/lidos. A expansão de um nó de dados ocorre quando o
mesmo, que contém várias páginas, se torna tão cheio que produz um elevado número
de colisões no método de hashing. A solução é aumentar o número de buckets do nó
sobrecarregado distribuindo os dados en] um novo nó. Esse novo nó contém o número
de buckets igual a um favor de expansão multiplicado pela quantidade de buckets do nó
original. Quando o falar de expansão é igual a 2, diz-se que a expansão foi total; quando o
fator é compreendido entre l e 2, trata-se de uma expansão parcial. De maneira inversa, o

inserções. A técnica consiste da redistribuição dos dados em um novo nó com um número
menor de buckets. Essa técnica de expansão dos buckets retardando o desdobramento
foi proposta por Lomet IS91 como um método de tratamento de overflow, visando um
aumento do fatos médio de ocupação de espaço. De acordo com Baeza-Yates l51, este
favor é em média 81%.

Quando um nó de dados contém um número excessivo de buckets é preferível desdobrá-
lo ao invés de expanda-lo. Para isso, criam-se 2 novos nós de dados de mesmo tamanho
com a soma dos números de buckets maior do que o nó original. A divisão ocorre em torno
de um valor mediano do índice, de tal maneira que cada nó contenha aproximadamente
a metade das informações do nó original. Já a concatenação de 2 ou mais nós acontece
com nós adjacentes, reduzindo a quantidade de espaço do disco consumido, inserindo-se
os registros de um nó em outro, percorrendo-se um bucket por vez.

Algumas vezes, o número de informações dentro de um bucket ultrapassa o limite do
mesmo (overflow de hashing). Nessas situações a solução dada por Litwin e Lomet consiste
em alocar as informações adicionais em outro bucket referenciado pelo original. Para
garantir bons resultados nos acessos sequenciais e aleatórios, além de uma boa ocupação
de memória, os autores propõem a existência de apenas um bucket extra por cada nó
de dados, o qual continua a fazer parte do nó. Todos os registros deste bucket seriam
alcançados com o custo de um acesso a mais ao disco. Assim, quando um registro não
for localizado no bucket original que contenha outro bucket adicional, então o registro é
procurado neste último.

Boswell e Tharp j151 fizeram um estudo comparativo entre as ardores-.B* e os arquivos
BZ), chegando as seguintes conclusões:

1. Quanto maior o tamanho dos nós de dados nos arquivos organizados em BZ), melhor
o acesso aleatório e o desempenho.

2 A recuperação sequencial nas estruturas de BD é mais lenta do que nas ardores-B*,
em função da não ordenação dos elementos dentro dos nós.

3. Nos arquivos BD, a distribuição dos valores do índice pode diminuir a ocupação da

2.11. ORGANIZAÇÃO BOUNDED DISORDER 55 

dados sejam expandidos e encolhidos. A expansão de um nó de dados ocorre quando o 
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memória, pois dependendo da função de hashing utilizada, a mesma pode gerar uma
sobrecarga de registros alocados no mesmo nó.

Visando completar o assunto sobre as técnicas de overflow empregadas em estruturas
de ardores-B que contêm buckets nas folhas, abordaremos a te'única IÜustáue/ de ouerWow
sugerida por Baeza-Yates l61.

Considere 2 possíveis tamanhos para os buckets, 'P e 2P', e as seguintes situações

1. Se um bucket de tamanho 'P encontra-se sobrecarregado, ele é expandido para um
bucket de tamanho 2P'

2 Se um bucket de tamanho 27' tornar-se sobrecarregado, faz-se um desdobramento
acarretando a inserção de um novo valor do índice na árvore-B. Cria-se um novo
bucket de tamanho 'P, deixando-se a (2P' + 1) valores no antigo e colocando-se
(l -- a)(2P' + 1) valores no novo bucket, onde { $ cl $ ã. Como o desdobramento
é assimétrico, o novo bucket é colocado à direita (esquerda) do antigo se o valor do
índice que ocasionou a sobrecarga é maior (menor ou igual) do que o (T' + l)-ésimo
valor no bucket.

Uma consequência desse desdobramento ajustável é ter o favor de ocupação de espaço
igual a a, quando os valores forem inseridos de forma ordenada. A tabela 2.1 dada por
Baeza-Yates l61 ilustra uma comparação do favor de ocupação das diversas técnicas de
overíiow existentes.

2.12 Arvore-.BÍt
a

A mais recente variação da árvore-B consiste da árvore-Bít, proposta por Fergunson 1291
em 1992, implementada para o sistema/36 da IBM. A principal característica dessa es-
trutura é a utilização de bits de d sti7 ção nos nós folhas, para localizar uln determinado
registro de dados, ao invés dos valores do índice, proporcionando uma compactação nas

Técnica Pior caso Caso médio Val. ordenados

Simples
árvore-Bo

Expansão (Lomet)
Ajustável (a = 0, 68)
Ajustável (a = 0, 75)

50%
67%
67%
50%
50%

69%
81%
81%
76%
75%

50%
67%
67%
68%
75%
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Simples 50% 69% 50% 

árvore-Eº 67% 81% 67% 

Expansão (Lomet) 67% 81% 67% 

Ajustável ( a = O, 68) 50% 76% 68% 

Ajustável ( a = O, 75) 50% 75% 75% 

, 
2.12 Arvore-Bit 

A mais recente variação da árvore-E consiste da árvore-Bit, proposta por Fergunson [29] 

em 1992, implementada para o sistema/36 da IBM. A principal característica dessa es

trutura é a utilização de bits de distinção nos nós folhas, para localizar um determinado 

registro de dados, ao invés dos valores do índice, proporcionando uma compactação nas 
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folhas. Os nós não folhas da estrutura podem ser representados por qualquer técnica con-
vencional; Fergunson recomenda que os mesmos sejam representados como uma árvore-B
p,í.j«a. («. 2.6).

Na árvore-Bit, a técnica do bit de distinção só detecta a posição corneta quando o
registro sendo procurado existe no arquivo. Por essa razão, os bits de distinção são
usados apenas nos nós folhas, uma vez que a busca de um certo valor { não existente na
regiãnde índice-acarretaria-lula catásh:ofe.

O bit de distinção é definido como sendo o número ordinal do bit mais significativo
diferente dentre os bits de 2 valores do índice consecutivos em um nó folha. acrescido de
um valor pré-determinado como "boas". O objetivo deste "boas" é evitar que o bit de
distinção assuma o valor zero.

Considere i.j e {j+i 2 valores consecutivos em um nó folha. Seja l)({j, ij+l) a represen
ração do bit de distinção entre {j e í.j+i, a qual é definida formalmente como sendo;

Z)(ij, ãj+i) = Z, + m -- l llog,({j © ij+-)J
onde:
b = bits:
m = tamanho do valor do índice em bits;
a) - ou exclusivo aplicado aos bits dos valores do índices

Exemplo
Seja {j = /{ e ij+i = P cujas representações em EBCDIC são dadas abaixo, b=8 e
m=8. Assim,

Íj 0 ij+l = 0000101 = 5

jlog,(ij o ij+i)J = jlog, SJ = 2
Z)(ij, áj+i) = 8 + 8 -- 1 -- 2 = 13

Portanto, o bit mais significativo diferente em {j e ij+i é o bit de número 7 -- 2 = 5
(com boas, igual a 13). Notemos que o resultado seria o mesmo independentemente dos 2
últimos bits de áj e ij+i.

  l l 0 l 0 0 l 0

ij+i = P l l 0 l 0 l l l
Num. dos bits 0 l 2 3 4 5 6 7

Num. com boas 8 9 10 1 1 12 13 14 15
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folhas. Os nós não folhas da estrutura podem ser representados por qualquer técnica con
vencional; Fergunson recomenda que os mesmos sejam representados como uma árvore-E 
pré-fixada (v. 2 .6). 

Na árvore-Bit, a técnica do bit de distinção só detecta a posição correta quando o 
registro sendo procurado existe no arquivo. Por essa razão, os bits de distinção são 
usados apenas nos nós folhas, uma vez que a busca de um certo valor i não existente na 

---------,&,-eg.ião-de-Ín.dice...acarretacia-uma-catástr.ofc.....--------------- - - ------

0 bit de distinção é definido como sendo o número ordinal do bit mais significativo 
diferente dentre os bits de 2 valores do índice consecutivos em um nó folha, acrescido de 
um valor pré-determinado como "bias". O objetivo deste "bias" é evitar que o bit de 
distinção assuma o valor zero. 

Considere Íj e Íj+1 2 valores consecutivos em um nó folha. Seja D(ij,Íj+i) a represen
tação do bit de distinção entre Íj e Íj+l , a qual é definida formalmente como sendo: 

onde: 
b = bias; 
m = tamanho do valor do índice em bits; 
EB - ou exclusivo aplicado aos bits dos valores do índice; 

Exemplo 
Seja Íj = J< e Íj+i = P cujas representações em EBCDIC são dadas abaixo, b=8 e 
m=8. Assim, 

ij = K 1 1 o 1 o o 
Íj+l = p 1 1 o 1 o 1 

Num. dos bits o 1 2 3 4 5 
Num. com bias 8 9 10 11 12 13 

Íj EB Íj+l = 0000101 = 5 

llogi Íj EB Íj+i)J = llog2 5 J = 2 

D(ii, ii+ 1 ) = 8 + 8 - 1 - 2 = 13 

1 o 
1 1 
6 7 

14 15 

Portanto, o bit mais significativo diferente em Íj e Íj+l é o bit de número 7 - 2 = 5 
(com bias, igual a 13). Notemos que o resultado seria o mesmo independentemente dos 2 
últimos bits de Íj e Íj+l · 
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Considere o nó folha n : po,{o,pl,'l,''.,p.,ám, que aponta para m + l registros
de dados. Nas ardores-Bit este nó seria representado como na figura 2.16, onde Z)j =
1)(ij-i, {J), l $ .j $ m (bit de distinção). Como os valores do índice dentro de um nó são

organizados em ordem ascendente e Z)j representa o bit de distinção mais significativo
entre {j-i e {j, então o bit Z)j em {j-i é igual a 0 e em {j igual a l.

Figura 2.16: Estrutura de um nó folha n da árvore-/3{t

A busca de um registro com valor i em um nó folha n é executado da seguinte maneira.
Considere 'P uma variável auxiliar, a qual é atribuída inicialmente o valor de po (ponteiro
para o primeiro registro referenciado em n). O procedimento verifica para todo Z)j,
.j = 1,.. . ,m, o bit da posição Z)j em i. Se este bit for igual a 1, então P' recebe o
valor de pj e o procedimento continua comparando os outros Z)j's. Se o bit da posição
de algum Dj em { for igual a zero, o processo procura no intervalo de IZ)j+i, Z).l um bit
de distinção que contém valor menor do que Z)j, pois os que possuem valores maiores ou
iguais a Z)j também contêm o bit l na posição Z)j. Na existência desse menor valor, o
procedimento continua a comparação a partir do mesmo, isto é, se for igual a l atualiza-
se 'P, senão procura-se outro elemento com menor valor. Na realidade o procedimento
objetivo encontrar o maior valor de .j para o qual a posição do bit l)j em { seja igual a l.
Quando o processo atinge o final do nó, o valor i é comparado com o valor do índice do
registro apontado por 'P. Se forem iguais, então o registro foi localizado; caso contrário,
pode-se afirmar que o registro não pertence ao arquivo.

Quando o registro foi localizado e a operação a ser executada é de recuperação ou
atualização, então a mesma é simplesmente realizada. Quando a operação for de remoção,
o nó folha n precisa ser modificado. Neste caso, elimina-se p.Í de n e atualizam-se os valores
de Dj e Z)j+i. Estes são substituídos pelo bit de distinção entre os valores ij-i e ij+i, o
qual consiste do menor valor entre Dj e Z)j+i.

Considere o caso em que se deseje encontrar todos os registros de dados com valores
do índice maiores ou iguais a um certo valor { e não há registro com esse valor no arquivo.
Seja ij o valor encontrado na busca e Zy = D(í,ij). Note-se que não existe Z tal que
J < / $ m e a posição DI em i seja igual a l pois lleste caso o algoritmo escolheria il ao
invés de ij. Um dos casos adiante pode ocorrer.

Caso 1: Se á > {j
Como { está à direita de áj, então o bit da posição Zy em ij é igual a 0. O proce-
dimento verifica as outras entradas a partir de l)j, ignorando aquelas cujos bits de
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Considere o nó folha n : Po, io, P1, i1, · · ·, Pm, im, que aponta para m + 1 registros 
de dados . Nas árvores-Bit este nó seria representado como na figura 2.16, onde Dj = 
D(ij-l,ij), 1::; j::; m (bit de distinção). Como os valores do índice dentro de um nó são 

organizados em ordem ascendente e Dj representa o bit de distinção mais significativo 

entre ij-l e ij, então o bit Dj em ij-l é igual a O e em Íj igual a 1. 

J Po I D1 1 P1 1 D2 

Figura 2.16: Estrutura de um nó folha n da árvore-Bit . 

A busca de um registro com valor i em um nó folha n é executado da seguinte maneira. 

Considere P uma variável auxiliar, a qual é atribuída inicialmente o valor de p0 (ponteiro 

para o primeiro registro referenciado em n) . O procedimento verifica para todo Dj, 

j = 1, • • • , m, o bit da posição Dj em i . Se este bit for igual a 1, então P recebe o 

valor de Pi e o procedimento continua comparando os outros D/s. Se o bit da posição 

de algum Di em i for igual a zero, o processo procura no intervalo de [Dj+l, Dm] um bit 

de distinção que contém valor menor do que Di, pois os que possuem valores maiores ou 

iguais a Dj também contêm o bit 1 na posição Dj, Na existência desse menor valor, o 

procedimento continua a comparação a partir do mesmo, isto é, se for igual a 1 atualiza

se P, senão procura-se outro elemento com menor valor. Na realidade o procedimento 

objetiva encontrar o maior valor de j para o qual a posição do bit Dj em i seja igual a 1. 

Quando o processo atinge o final do nó, o valor i é comparado com o valor do índice do 

registro apontado por P. Se forem iguais, então o registro foi localizado; caso contrário, 

pode-se afirmar que o registro não pertence ao arquivo. 

Quando o registro foi localizado e a operação a ser executada é de recuperação ou 

atualização, então a mesma é simplesmente realizada. Quando a operação for de remoção, 

o nó folha n precisa ser modificado. Neste caso, elimina-se pj de n e atualizam-se os valores 

de Di e Di+I · Estes são substituídos pelo bit de distinção entre os valores ij-l e ii+l, o 

qual consiste do menor valor entre Di e Di+l. 

Considere o caso em que se deseje encontrar todos os registros de dados com valores 

do índice maiores ou iguais a um certo valor i e não há registro com esse valor no arquivo. 

Seja Íj o valor encontrado na busca e D' = D(i, ij). Note-se que não existe l tal que 

j < l ::; m e a posição D1 em i seja igual a 1 pois neste caso o algoritmo escolheria Ít ao 

invés de Íj. Um dos casos adiante pode ocorrer. 

Caso 1: Se i > Íj 
Como i está à direita de Íj, então o bit da posição D' em Íj é igual a O. O proce

dimento verifica as outras entradas a partir de Dj , ignorando aquelas cujos bits de 
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distinção são maiores do que D'. Para estas o bit da posição l)' também é igual a
0 e consequentemente menor do que i. O registro desejado é o primeiro que contém
o bit de distinção menor do que Zy. Note-se que não existe bit de distinção no
intervalo de (Z)j, Z)«] igual a Z)' pois, se existisse, {j não seria selecionado.

Caso 2: Se { < í;
Como i está à esquerda de ij, então o bit da posição l)' em { é igual a 0. O
procedimentoierifica-as entradas começando de :Z)jrno selltidcl deck:escellteí istl>éí
Z)j, .Dj--, . . - , Z)o, até atingir o primeiro /, 0 $ / < .j tal que 1)1 < Z)'. Porém, como
o bit da posição Z)' em {j é igual a l e Z)l é o primeiro valor encontrado menor
do que .D', então todos os valores no intervalo ll)i, Ojl têm o bit l na posição l)'
({ < {1 < {j). Por sua vez, o bit Z)l é igual a 0 em il-i e, pela escolha de ij, igual a
l em {, logo ál.l < {. O registro de dados que contém o valor ií é o desejado.

Quando a operação for de inclusão de um novo registro no arquivo, o algoritmo é
igual àquele executado para a recuperação de um registro com valor do índice maior
ou igual a um certo valor i. Ao ser localizado o valor do índice imediatamente maior,
o processo insere nessa posição o valor computado para Z)' junto com o ponteiro para
o novo registro. No caso em que a inserção provocar uma sobrecarga do nó, o mesmo
é desdobrado utilizando-se uma técnica similar à empregada nas áru07'es-.B pre'-ázadas
sÍmp/es, ou seja, o nó é dividido em uma posição que minimize o tamanho do valor do
índice a ser incluído no nó pai. Para as ardores-Bit este processo não é tão óbvio, pois
os valores do índice nos nós folllas não são visíveis. Assim, para evitar a leitura de todos
os dados do arquivo para determinar aquele que tenha o menor tamanho, o procedimento
escolhe como o melhor valor, dentre os candidatos a serem inseridos no nó pai, o elemento
{j tal que Z)j seja mínimo.

2.13 Outras Variações

Para complementar o assunto estudado, abordaremos de forma sucinta outros tipos de
árvores balanceadas que podem ser utilizadas como alternativa para as ardores-B.

2.13.1 Arvore-.À/ (Multiway Tree)

Arnow e Tanembaum l21 introduziram a árvore-JI/ de ordem /(, que é uma árvore não
perfeitamente balanceada contendo 3 tipos de nós.
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distinção são maiores do que D'. Para estas o bit da posição D' também é igual a 
O e consequentemente menor do que i. O registro desejado é o primeiro que contém 
o bit de distinção menor do que D'. Note-se que não existe bit de distinção no 
intervalo de (D1, Dm] igual a D' pois, se existisse, i1 não seria selecionado. 

Caso 2: Se i < i1 
Como i está à esquerda de i1, então o bit da pos1çao D' em i é igual a O. O 

_____ _ __.., .. r.o.cediment.o-v..er..ifi.ca.-as....ent.:r:adas-eomeçan.do-de-.D-1-,--I-J.Q-S@-t.i-dG--d-@G-r-esGfül•te,-i-s-te--' ,----
D 1, D1_1 , · • ·, D0 , até atingir o primeiro l, O ::; l < j tal que D, < D'. Porém, como 
o bit da posição D' em Íj é igua l a 1 e D1 é o primeiro valor encontrado menor 
do que D', então todos os valores no intervalo [D,, D1] têm o bit 1 na posição D' 
(i < i, < i1). Por sua vez, o bit D, é igual a O em i,_1 e, pela escolha de i1, igual a 
1 em i, logo i,_1 < i. O registro de dados que contém o valor i1 é o desejado. 

Quando a operação for de inclusão de um novo registro no arquivo, o algoritmo é 
igual àquele executado para a recuperação de um registro com valor do índice maior 
ou igual a um certo valor i. Ao ser localizado o valor do índice imediatamente maior, 
o processo insere nessa posição o valor computado para D' junto com o ponteiro para 
o novo registro. No caso em que a inserção provocar uma sobrecarga do nó, o mesmo 
é desdobrado utilizando-se uma técnica similar à empregada nas árvores-E pré-fixadas 
simples, ou seja, o nó é dividido em uma posição que minimize o tamanho do valor do 
índice a ser incluído no nó pai. Para as árvores-Bit este processo não é tão óbvio, pois 
os valores do índice nos nós folhas não são visíveis. Assim, para evitar a leitura de todos 
os dados do arquivo para determinar aquele que tenha o menor tamanho, o procedimento 
escolhe como o melhor valor, dentre os candidatos a serem inseridos no nó pai, o elemento 
Íj tal que D1 seja mínimo. 

2.13 Outras Variações 

Para complementar o assunto estudado, abordaremos de forma sucinta outros tipos de 
árvores balanceadas que podem ser utilizadas corno alternativa para as árvores-E. 

2.13.1 Árvore-M (Multiway Tree) 

Arnow e Tanembaum [2] introduziram a árvore-M de ordem 1(, que é uma árvore não 
perfeitamente balanceada contendo 3 tipos de nós. 
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nós /oJAas: não possuem filhos;
nós gemi-/olhas: contêm m valores do índice e podem conter menos do que m + l filhos
(/T $ «. $ 2/{);
nós internos: contêm m valores e m + l filhos (.K $ m $ 2/{);

Um nó com 2/{ valores do índice e nenhum filho é considerado uma folha e uma semi-folha
ao mesmo tempo. Nas ardores-À/os valores do índice dentro de um nó são ordenados. A
figura 2.17 ilustra um exemplo de (íruore-.A/ com /{ = 2 e os 3 tipos de nós.

nó intemo

2

gemi-folha , 5. 10 . 15 18

folha folha folllaesemi-folha folha

Figura 2.17: Exemplo de uma árvore-.A'f de ordem /{ 2

Para inserir um valor i do índice na árvore-.A/, realiza-se uma busca para localizar o
nó folha ou semi-folha apropriado. No caso de um nó folha com menos do que 2/{ valores,
á é inserido naturalmente. Para a situação de uma semi-folha, cria-se um novo nó folha
n.f, filho dessa semi-folha, e inclui-se i em n/. O procedimento de inserção pode causar a
mudança de um nó gemi-folha para um nó intento ou de um nó folha para um nó semi-
folha. A figura 2.18 ilustra a transformação do nó semi-folha 2 da figura 2.17 em um nó
interno, após a inserção do valor 16. A figura 2.19 ilustra a transformação do nó 6 em
uma folha e semi-folha, após a inserção do valor 95.

Arnow e Tanembaum realizaram uma comparação empírica entre a árvore-J\4 e a
árvore-B e chegaram aos seguintes resultados.

1. De forma geral, a árvore-À/ possui melhor tempo nas operações de buscas do que a
árvore-B. Entretanto, em algumas situações particulares esse tempo pode ser melhor
nas ardores-B.

2. A árvore-À/ tem favor de ocupação de espaço fortemente dependente da ordem /{
da árvore.

3. As operações de inserções nas
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nós folhas: não possuem filhos; 
nós semi-folhas: contêm m valores do índice e podem conter menos do que m + 1 filhos 

(I<:::; m:::; 2K); 
nós internos: contêm m valores em+ 1 filhos (I{ :::; m:::; 2K); 

Um nó com 21{ valores do índice e nenhum filho é considerado uma folha e uma semi-folha 

ao mesmo tempo. Nas árvores-Mos valores do índice dentro de um nó são ordenados. A 

figura 2.17 ilustra um exemplo de árvore-M com ]{ = 2 e os 3 tipos de nós. 

2 

120 

7 folha folha folha e semi-folha folha 

Figura 2.17: Exemplo de uma árvore-M de ordem ]( = 2. 

Para inserir um valor i do índice na árvore-M, realiza-se uma busca para localizar o 

nó folha ou semi-folha apropriado. No caso de um nó folha com menos do que 21( valores, 

i é inserido naturalmente. Para a situação de uma semi-folha, cria-se um novo nó folha 

n1, filho dessa semi-folha, e inclui-sei em n1, O procedimento de inserção pode causar a 

mudança de um nó semi-folha para um nó interno ou de um nó folha para um nó semi

folha. A figura 2.18 ilustra a transformação do nó semi-folha 2 da figura 2.17 em um nó 

interno, após a inserção do valor 16. A figura 2.19 ilustra a transformação do nó 6 em 

uma folha e semi-folha, após a inserção do valor 95. 

Arnow e Tanembaum realizaram uma comparação empírica entre a árvore-Me a 

árvore-E e chegaram aos seguintes resultados. 

1. De forma geral, a árvore-M possui melhor tempo nas operações de buscas do que a 

árvore-E. Entretanto, em algumas situações particulares esse tempo pode ser melhor 

nas árvores-E. 

2. A árvore-M tem fator de ocupação de espaço fortemente dependente da ordem ]( 

da árvore. 

3. As operações de inserções nas ' 
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20 60 8040 nó interno

Figura 2.18: Insei'çà.o do va.lol' 16

]

?0 , 40 . t30 . 80 J lló intei'no

folha t'olha I'olha e senti-folha folha e sen)i-folha

Figura 2.19: Inserção do valor 95

2.13.2 Arvore-rn

Objetivando garant,ir um bom desempenho lias buscas realizadas dentro de um nó, l<wong
e Wood 1491 piopuseiam eni 1980, uma estrutura. que peilnite alnlazenai uma grande
quantidade de dados, chamada. de áz'uoz'e- T Esta. álvoie é uma. á7'uoi'e de á7't,07'es, isto é,
os nós sã.o Osga.niza.dos como árvores.

Seja ./' : A/ --, A' uma ful)çào tal que 2 $ ./(???) $ rT-l , 11? ? 3. Kxvong e Wood definem
unia árz;07'e-/(??z.) como uma. geneializaçà.o da ár't,oi'c-B. onde o núnleio mínimo de filhos
em um nó interno, exceto a raiz. é igual a. ./(7?zl.

Uma áru07'e-Tde ordem 7n é unia. á?'z;orc-./(?7z) onde todos os nós são representados
como algum tipo de áivole balanceada.. Dessa. coima.. uma (ír«t,ore-TB de ordem (l?z, /\')
é uma áru07'e-Tde ordem nz, onde os nós sã.o organiza.dos como uma. árvore-B de ordem
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2 

62 64 6f< 70 90 100 120 

folha e :if'mi.folh a folh a 

Figura :2. 18: lnse rçào do va.lor 16. 

55 62 64 68 TO 90 95 

fo lh a fo lh a folha" s<é1111-fo lh a folha e semi -fo lh a 

F igura 2. 19: Inserção do va. lor 95. 

2.13.2 Árvore-TE 

O bjetivando garant ir um bom desem pen ho na.s buscas realizadas dentro de um nó, Kwong 
e \,\/ood [49] propusera.m em 1980 , uma. est ru tura que permite armazenar uma grande 
quantidade de dados , chamada de árvore- T. Esta. á rvore é uma. árvore ele árvores, isto é, 
os nós sã.o orga.niza.dos como árvores . 

Seja. .f : N -+ N uma funçà.o tal que :2 ::; f( m) ::; f f l , m 2'. ;3. K wong e Wood definem 
uma árvore-f (m) como um a. generali zaçào da. árvore-8. onde o número mínimo de filhos 
em um nó interno , exceto a. raiz. é igua.l a. f(m). 

Uma árvore-T de ordem m é urna. árvore-/ ( m.) onde todos os nós são representados 
como a lgum tipo ele á rvore bala.ncea.da. Dessa. forma. um a árvore-Ta de ordem (m , K) 
é uma árvore-Tele ordem m onde os nós sào organiza.dos como urna. árvore-E de ordem 
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/f. Nos nós folhas de unia. á7'uoi'e-B, os ponteiros pala outros nós sào indefinidos. Pala
a.s ái'u07'es-TB esses ponteiros. dentro de ca.da nó llr cla á.ivoie. fa.zenl deferência aos filhos
de 7zT

Os autores afirmana que com esse tipo de estrutura é possível iea.lizal as operações
dentro de u[-n nó en] te]n])o logarítmico a.o talnaiillo do nó, além de permitir concoiiência
nestas opeiaçóes.

2.13.3 Arvores para Campos Múltiplos

Nas á7'Dores-B as busca.s sà.o feitas usa.ndo-se x/a.lotes cle ca.nlpos simples ou compostos. Se
um campo é composto, mas deseja-se taml)én] i'ealizai buscas independentes em cada um
de seus conl])onentes. sel'ia necessário usei uma ái'DOTE-/3 pa.ra cada componente. Esse
tipo de campo com])osso é denominado de caril/)o m.lí//í/)/o ( "multiatiil)ute" ). Um arquivo
cona um caln])o múltiplo pode sei coilsideiado como sendo Diga.nizado em un] espaço de
várias dimensões, ujlia para. cada. componente. Uma. consulta pode significam' a. definição
de un] sub-empa.ço.

De acordo cona a. iesenlla. a.presente.cla. poi Bentley e Fiieda.nln ll 41, para solucionar esse
problema. foratll propostas várias estruturas de dados, tais como: ár'u07'e-Qual ("Quad-
Tlee" ) 1301, ái'uov'c-/t'D( "lÇD-Tree" ) j1 3j, ár"uol'c-BD ( "BD-Tree" ) 1761, /\-l) T7'áe 1771, além
de está'uturas que apiesentaiil seillelhanças com a. árz;ov'e-B: áruoi'e-/\ -Z,)-B ( "l<-D-B-Tree" )
IS01 e á?'u07'c-/}B ( "lIB-Tlee") j61liz

Pala unia mellloi compieensâ.o da. (íi«uor'c-/i.B da.temos uma. sucint.a. explicaçà.o sobre a
átuol'e- lÍD.

Arvore-KD

A á?'u07'e-/tZ,)foi desenvolvida em 1975, pol Bentley j131 })a.ia. armazenar tegistios de dados
com /\' campos ena u]]] espaço /s'-dimensiona.l e pernlitil bus(a.s com canapos multiplos.
Ela consiste de uma. genes'alizaçâ.o da á.ivoie de busca binát'ia. uniclimensional.

Um a.i quivo lepiesentaclo como uma. á7'tlol'e-/\'l) possui ca.da iegistlo alma.zellado como
um nó da árvore. alada. iló contém os /\' ca.mpos do iegistro e 2 ponteiros: ./i//}o-a/to,
/i/A.o-óaizo. Esses ponteiros fazem iefeiência. a. otitios nós cla á.ix.,ote ou sã.o indefinidos.
Associado a. cada :.ó ,, cla. á.] volte existe un] desctiminadoi (/e.srrn; ( ujo conteúdo é igual a

i?Em virtude da não localização do artigo 1801. devido a iefeiencias Criadas em j611 e 1771, limitamos
nosso estudo à. árz,are-óB
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1\·. Nos nós folhas de uma. árvore-E, os ponteiros para. outros nós são indefinidos. Para. 

a.s árvores-Ta esses ponteiros . dentro de ca.da. nó 117 da. árvore. fazem referência aos filhos 

de n7. 

Os autores a.firmam que com esse tipo de estrutura é possível realizar as operações 

dentro de um nó em tempo logarítmico a.o tamanho cio nó , além de permitir concorrência 

nestas operações . 

2.13.3 Árvores para Campos Múltiplos 

Nas árvores-E a.s buscas sào feitas usando-se valores de campos simples ou compostos. Se 

um campo é composto, mas deseja-se também realizar buscas independentes em cada. um 

de seus componentes, seria. necessár io usar uma. árvore-B pa.ra cada. componente. Esse 

tipo de campo composto é denomina.cio de campo múltiplo ( '·mui tia.tribute") . Um arquivo 

com um ca.mpo múltiplo pode ser considera.cio como sendo organiza.cio em um espaço de 

várias dimensões, uma. para cada. componente. Uma. consulta. pod e significar a. definiçào 

ele um sub-espaço. 

De acordo com a. resenha. a.presenta.da. por Ben Uey e Friecla.rn n [ l .:J], para. solucionar esse 

problema. fora.m propostas várias estruturas de dados , ta.is como: árvore-Quad ("Quad

Tree" ) [30], árvore-KD ( "K D-Tree" ) [13], árvore-BD ( " BD-Tree" ) [76], Í\·-D Trie [77], além 

de estruturas que apresentam semelhanças com a. árvore-E: árvore-K-D-B ( "K-D-B-Tree") 

[80] e árvore-hB("hB-Tree" ) [61]1 2
. 

Para uma. melhor compreensão da. rirvore-h.B da.remos uma. sucinta. explicaçà.o sobre a 

rírvore-l(D. 

Árvore-KD 

A árvore-l(Dfoi desenvolvida em 1975 , por Bentley [1:3] para. armazenar registros de dados 

com J{ campos em um espaço /\'-dimensiona.! e permitir busrns com campos múltiplos. 

Ela. consiste de uma. generalização da. árvore ele busca. binária. unidimensional. 

Um arquivo representa.elo corno uma. árvore-l(Dpossui ca.da. registro armazena.do como 

um nó da. árvore. Cada. nó contém os /( campos cio registro e 2 ponteiros: .filho-alto, 

.filho-baüo. Esses ponteiros fazem referência a. outros nós ela. árvore ou sã.o indefinidos. 

Associado a. cada nó nela. árvore existe um descrimina.dor desr(n) cujo conteúdo é igual a. 

12Em virtude da não localização elo art.igo [80]. devido a referencias e rradas em [61] e [77], limitamos 

nosso estudo à árvore-h.B. 
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um valor inteiro enfie 0 e /\' -- 1, isto é. um dos /\ ca.mãos. A ta.iz ])ossui descriminadoi 0,
seus filhos in[edia.t,os descriniinadoi 1 . os nós do /\' ésimo nível tên] descriminador /\' -- 1 . os
nós do nível (/\' + 1 ) possuem clesciinainadoi 0 causando uma iepetiçào do ciclo. Todos os
nós em um nível cla. áivo]e tên] o nlesino desciimina.dor. A á-rpo/.c-/\D temi seus elementos
organizados em uma. determinada. Ordem, conforiaae descrito a. seguia.

Considere 7? un] nó da á['vote co]-r] /\' campos, {colrz).ci(7?). - . ,c/. i(n) }; filho-alto(n)

A O[det[açào é tealizacla de tal fotn[a. (lue pa.ia. (lua.l(suei ]]ó ]]' a.ponta-clo po] ./i//to-óaÍzo(n),
cj(7z') < cj(?2.) e pala. qualquer nó ?z" apontado poi ./i//}o-a/Z0(7z.), cj(7z") > cj(n). Enl
caso de igua.Idade dos campos. a. ordenação é feita pompa.lendo-se os próximos campos de
naalaeiia cíclica, isto é, cj+l,cJ+2. ,c/. i.co, -cJ-i.

A figura. 2.20 ilustra. ulll exelliplo da.do poi Bens.le):-. (le legistios com 2 canil)os (co, ci ),
onde (a) coirespoilde à estiutuia em un] espaço bidimensional (ie])lesentação planam) elii
que as linha.s i'otula.da.s cine clividenl o espaço sâ-o linha.s desci'imina.doía.s; (b) mostra a
iepiesentaçã.o cla. respectiva. á?uol'c-9Z). Nesse exemplo o iió B é filho-baixo de A, pois
10 = co(.B) < co(.4) = .30; Ci é filho-a.Ito de .A, pois 80 = c.(('l > co(.41 = 50. No próximo
nível usa-se cl. 20 = ci(Z)l < cl(BI = 70. O níx.'el seguint.e volta a. usei c. e assim poi'
diante.

0

E(40.8+)
B( 1 0.70

G ( io.õl))

A(50.50)

cl
0( 25 .20

(o.ü) c:o

Figura. 2.20: Repiesentaçà.o cle unia (íi'uor'c--2Z).

Bentley menciona. 4 tipos de busca.s cine exl)fica.ienlos a.ti a.vés clo exemplo da figura 2.20

1 . Buscas exatas

Comi'es])onde a. se busca.r um pollto. c]a.das a.s sitas coolc]enadas. Essa. busca. é trivial
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um valor inteiro entre O e ]\' -1 , isto é, um dos X campos. A rai z possui descriminador O, 
seus filho s imedi a.tos descrimina.dor 1, os nós do X -és i rno níve l tê m descrimina.dor 1( -1 , os 
nós do nível ( J{ + l ) possuem descrimina.dor O ca.usa.nd o urna. re peti çào do ciclo . Todos os 
nós em um nível da. árvore têm o m esmo descrirninador. A árvore-J\'D tem seus elementos 
organiza.dos em urna. determina.d a. ordem conforme descrito a. seguir. 

Considere n um nó ela. á rvo re com J{ ca. mpos . { c0 ( n) . c1 ( n). · · · , e ,,_ 1 ( n) } ; filho- a i to(n) 
---~e.Jillio~(n_)_.s_e__i_L5.__dcis_p.0 n tei ros e rlesc..(_11 .. )_5_e1u :l.escr i m i n a..cl..o..i:...iguaLLj-,-O+ j~ ..... -~-==-----,~ ----

A ord ena.çào é reali za.d a. de tal forma. que para.. qualqlwr nó n' a.ponta.cio por .filho-baü:o(n) , 
Cj(n') < c_i (n) e para qu a lquer nó n" apo nta.cio por .fillw-altd._n) , c_i (n") > Cj(n) . Em 
caso de igual d a.de dos campos, a orclenaçà.o é fe ita comparando-se os próximos campos de 
maneira cícli ca., isto é, e_;+ 1, c_i+2 · · · · , cr,· -1. co , · · · . Cj- 1. 

A figura. 2.20 ilustra um exemplo dado por Bent. ley. cl f' reg ist. ros com 2 campos (cu , c1 ) , 

onde (a.) corresponde à est rutura.. e m um es paço bidimens ional (representa.çà.o planar) em 
que a.s linhas rotuladas que dividem o espaço sã.o linh as desc rimina.doras; (b) mostra a. 
representa.çà.o ela res pect iva. árvon.-2D. Nesse exemplo o II Ó B é filho -baixo de A, pois 
10 = c0 (B) < c0 (A) = ,50; C é filho-alto de A. poi s 80 = c.,(C) > c0 (A) = 50. No próximo 
nível usa-se c1 • 20 = c1(D) < ci(B) = 70. O 111ve l seguinte volt.a a usar c0 e ass im por 
di ante. 

(0 , 10 1)\ ( 100, 100) 

B( 10 ,70) l 8 (4 0,6 ) 

F(70.6!>) 

G( 10.U q 
~ 

A( !-iO.!,O ) 

t 
C (b0.6~) 

0(2~.?0) 

11 00 O) 
(O.O) Co 

Figura. 2.20: Representa.çào el e um a. árvorf. -:'!D. 

Ben t ley menciona 4 tipos el e buscas que ex pli ca.remos a.t ravés cio exemplo el a figura 2.20 . 

1. Buscas exatas 
Corresponde a se buscar um ponto. ela.das as suas coo rd ena.das. Essa busca é trivial 
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e nà.o motiva o uso cla estlutuia, pois os ca.inpos podem sel' conca.senados folha.ndo
uma. estiut.uia. uniclinleilsiona.l.

2 Busca.s pal'cia.is
Coi'res])onde a. se mental localizam uma. i'egião de pontos da.das a.penas algumas das
cooideiladas. Poi exemplo, os pontos de cooidellada.s (lO, *). Bentley propõe um
algoritmo em (lue a.o se atingia o níx/el cle unia. cooicleila.da. nã.o especificada., ambos
os ramos sà.o peicotiidos.

3. Busca ])or regiões
Nesta. busca. deteinlina-se unia. iegiâ.o compreendida. elatte coordena.da.s dadas. Por
exemplo: (25-70, 20-60). Qua.nclo se a.tinge um ponto dentro da. regia.o procurada
tonal-se os 2 ia.mos, como no ca.se do pont.o .A.

4 Busca. de pontos mais plóxinlos
O algoiitnlo pala esta busca. nà.o loi explica.clo. a.pena.s ieleienciado

Arvore-hB

Na (íruo/c-/}.Ei. pool)ost.a pol Loill(-t el)i 1 91)0 l(i 11. os nos lepi('s('ira.nl tegioes retailgulales
do espaço /\' dimensiona.l, chama.da.s de brícÁ:.s. das (lua.is podem sei tenlovidas regiões
menores origina.nulo os /i.o/ey b7'ãcÊs (]ue detlonlina.remos de e/cnl.f-/!/o.s -ua:a(/os (retangula-
ies), sendo esta. a. Oligenl do nome (/}B-TT'ee ou A.o/ey ó7'ic# B-lr'ee). A motivação desta.
estrutura. fulgiu do problema. existellte na.s á7"tlo-r'e.s-/\-1)-/3. na.s (leais o desdobramento
de um nó pode a.ca.rretai' desdobialnentos anca.doados cle nós descelldentes deste. Isto
encarece o processo e a.umenta o fatos de ocupa.çà-o cle esp?\-ço. Ntt.s (í-r'uo-les-/zB a.s legiões
result.a.ates cle desclobi amena.os nào sã.o i-et.â.t)galos. nla.s cleilaentos lera.ngula.res vazados.
A figura 2.21 dada em jõll iepiesent.a. um element.o x.azt\do a.través de unia. (íz"P07'e-/\'Z),
onde 2 folha.s esta.o tefeieilcia.ndo a legião do elenleni,o (lenot.a(lo poi B.

ZO a:] =2

Figtiia ').2] : R.('1)iesei]taqao (Ir ]ii]] elettiei)t.o \a.za(lo

.A á7'uoi'e-/z.B é simula.t à. á?.z,oie-B' no sellt.ido de possuir nós folhas com legistios de
dados e nós internos com iegistios de índice. co]]] \á.nos \-'aloies do índice. Estes va.lores
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e nào motiva o uso ela estrutura, pois os campos podem ser concatenados formando 

uma. estrutura. unidimensional 

2. Buscas pa.rciais 
Corresponde a se tentar localizar uma. região ele pontos da.das apenas algumas das 

coordenadas. Por exemplo, os pontos ele coordena.elas ( 10. * ). Bentley propõe um 

algoritmo em que ao se atingir o nível ele uma. coordena.ela. nào especificada., ambos 

os ramos são percorridos. 

3. Busca por regiões 

Nesta busca. determina-se uma. região cornpreenclicla. enlre coordena.das da.elas. Por 

exemplo : (25-70 , 20-60). Quando se a.tinge um ponto dentro ela. regiã.o procurada., 

toma-se os 2 ramos , como no ca.so cio ponto A. 

4. Busca de pontos ma.is próximos 

O algor itmo para esta busca não foi exp li ca.do . a.penas referencia.do. 

Árvore-hB 

Na. áruorr:. -hB, proposta. por Lonwt. e111 1 ~JDO [61]. os 11 <Ís reprc·sc·11tan1 regiões retangulares 

do espaço /\' dimensiona.! , cha.ma.cla.s ele brid:s. cla.s quais podem ser removidas regiões 

menores originando os holey bricks que denomina.remos ele elc111.tnl.os va:::ados ( retangula

res) , sendo esta. a. origem do nome (hB-Tree ou h.oley brick B-lree ). A motivação desta. 

estrutura. surgiu do problema existenle nas árvore.s-l\·-D-B nas quais o desdobramento 

de um nó pode acarretar desdobramentos encadeados de nós descendentes deste. Isto 

encarece o processo e aumenta. o fator de ocupação de espaço. Nas rirvore.s-hB a.s regiões 

resultantes de desdobramentos não são ret.ángulos. ma.s e lementos reta.ngula.res vaza.dos. 

A figura. 2.21 ela.ela. em [61] representa. um e lemento vazado a.tra.vés ele uma. â·rvore-l(D, 

onde 2 folhas eslão referenciando a. região do e lemento cl enot.a.clo por B. 

1.1'1 
Yo ~ 

B 
~ 
~ 

B .-\ 

f.igura 2.21: RepresP1 1L a.~1-10 d<' u111 elerne11Lo vaza.elo. 

A ârvore-hB é simi lar à árvore-E~ no sentido de possuir nós folhas com registros de 

dados e nós internos com registros ele índice . com vá.rios valores do índice. Estes valores 
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também podem sei redunda.ates. ist.o é. já exist.eíit.es nos nós folha.s. ent.tetanto eles abra.il
gene um espa.ço /\ -dinlensional e unidimei)sioital. Os nós sào erga.niza.dos intenlca.mente
como á7'uol'es-/\'Z). Lonlet escolheu a.s (ír"p07'es-/\'Dem luilçào cICIa.s apresentarem vantagens
en] espaço e velocidade de consulta.. en] leia.çà.o à ouvia. técnica. mencionada, que consiste
ell] iepiesentai as fionteiia.s da.s legiões em lista.s.

Seja. ArhB uin nó da. (ílt'07e-/zB. oiça.niza.do coillo unia (í/'{,o/.c-/\Z). (Jue clla.maienlos de
.4/*.o. As á-r'uo/cs-/t'Dinteina.s a. unl iló da. á7'uoi'c-/zB(ontêin 4 tipos diferentes de n(5s: nó
intei'no (7?./-o); nó bolha. que fa.z lefelêilcia. a.os iegistros de da.dos (no ca.se em que JVAB é
uma. fo]ha); nó fo]ha. que a.ponta. pí\-ia outro nó da. (ír«po-rc-/z.Z] e uill /n.ai'ca.doi (lue indica
que uma pai'te de .4/.-o foi i'eniovida.. Note-se que os nós folll?t.s cle ulila. á7'u07 e-AB também
contêm uma (íruop'e-/t'D, além dos i'egisti'os de claclos.

A busca. de uni elemento na. ár"uo/-e-/i/3 é iea.liza.cla. peicoiiendo-se a. á.ivoi'e da raiz até
um nó folha.. As ál'?;07'es-/\'D clentio dos nós int.elmos seivella pala dirigia a. busca. pala. o
próxilllo nível. No caso de uma. busca de inteiva.lo, isto é. liilla consulta. pala um grupo de
valores, quando o colltetldo de um nó 17/*. est.á contido deilt.lo clo intervalo de consulta., o
pi'ocedimento segue pelos 2 poiit.eiras (.á'//}.o-r7//o. ./i//}o-Z)aí;ro).

Do ])cinto cle vista global as inspi'çõe's c a.l.lia.liz?lçàrs ll?ts rí/ t.o/-í.s-/t/i sà.o i'baliza.cla.s da
mesma forma que na.s ár'uoi'e.s-B'. Entieta.nto. ei]] ullla visão fila.is detalhada. elas diteiem
na. maneira. em blue os nós sã.o desdobrados e (onlo um va.loi do índice é inserido eni um
nível acima..

Os desdol)lamentos sã.o realiza.dos de ta.l foiina a. ga.ia.ntii (ltie ca.cla. novo nó da. ái'z;ore-
/tB gela.do poi ele contenlla. eiltie i! e 4 do coilteLído do nó original. .\ legião removida é
denomina.cla. cle reg?:ão cíi'l7'a.z2/rl e a lesta.iate de /'c.lido /;ír'rll.r/rlrrz/c Pa.ia melhor entendi-
mento do piocedinlellto de desdobianlent.o consicleie:

/vÂa = um iló sobieca.grega.do da ííl't,OI'(-/iB (a.tília.zeila iegist.ios de da.dos ou va.lol'es do
índice);
.4ko = (íru07'e-/tD interna. a ArhB

zzKO = nó peitellcente a. .4;..o;
]VÍB(eatr) = nó da. á7'uov'e-AB contendo informações cla iegiâ.o extraída. (ocu])a uma nova
ál.ea. do disco);
ATÉB(perra) = nó da. áv'u07'e-/}B colhendo infoinla.çtl)es da iegiâ.o permanente (ocupa a
mesma área. clo disco (lue o nó oiigiila.l l;

Ousei va.ill-se :3 casos disLint.os

Ca.se 1: 0 dedobia.nleiito de A';la ocorre na ia.iz cle .4/*-o.
Neste caso, a. sub-á.ivoie à. dilecta da. raiz forma o nó VÁ lezZ7'), enquanto que o
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também podem se r redundantes . is to é, já. exist.entes nos nós folhas. entretanto eles abran
gem um espaço /\' -dimensional e unidimensional. Os nós sào organiza.dos interna.mente 
como árvores-HD. Lomet esco lheu a.s árvores-l\.Dem funçào delas a.presentarem vantagens 

em espaço e velocidade de consulta.. em rela.çào à out.ra técnica. men ciona.da , que consiste 
em representar a.s fronteira.s das regiões em li s tas. 

Seja. .TV1,a um nó da. árvore-h.B, organiza.cio como uma. ri1 --11orE- l\. D. que chama.remos de 
Ah D· As árvores-/\.Dinterna.s a. um nó da. ârvo-re-h.Bcontêrn 4 tipos diferentes ele nós: nó 
interno (n1,·D); nó folha. que faz referência. a.os registros el e ela.dos (no caso em que Nha é 
uma. folha) ; nó folha. que a.ponta. para outro nó ela. áruo·r<: -hB e um marcador que indica 
que uma. parte de A1,·D foi removida. Note-se que os nós folhas de uma. â.rvore-hB também 
contêm uma árvore-KD, a lém dos registros de da.cios. 

A busca. ele um elemento na. ârvore-hB é realiza.da percorrendo-se a. á.rvore ela raiz até 
um nó folha.. As â.rvores-KD dentro cios nós int.e rnos servem pa.ra dirigir a busca. para. o 
próximo nível. No caso ele uma. busca. de intervalo , isto é. uma. consu lta. para um grupo de 
valores, quando o conteúdo el e um nó n1,·D est.á contido dentro cio intervalo de consu lta., o 
procedimento segue pelos 2 pont.eiros (.fi:/h.o-alto . _(1: /ho-bai:ro) . 

Do ponto de vista g lobal as in s<'rções e a t.11a.li za.c_/)c's 11as rír1·01·rs-h/3 sào realiza.das da. 
mesma forma. que nas ârvo·,·es-B-. Entretanto. e m uma visào 111ais detalhada. e las diferem 
na. maneira. em que os nós sào desdobra.dos e como um valor cio índice é inserido em um 
nível a.cima.. 

Os desdobramentos sã.o realiza.cios el e t.al forma. a. ga.ra.ntir qu e ca.da. novo nó da árvore
hB gera.do por ele contenha entre ½ e i cio contetíclo do nó origina.!. A regiâ.o removida é 
denomina.da. ele regiâo e.rl.raúla e a resta.11le el e regúio perm.rwF .. nlc. Pa.ra. melhor entendi
mento do procedimento de clesclobra.me nt.o considere: 

.Ní,8 = um nó sobreca.rrega.clo ela rirvorF.- h B ( arma.zen a reg ist.ros de ela.cios ou valores do 
índ ice); 

A1-.;-D = árvore-/\D interna. a. Ní, 8 ; 

n~-::D = nó pertencente a. A~,-D ; 
Ní,a ( exfr) = nó da. árvore-hB contendo informa.çàes ela. regi à.o extraída. ( ocupa. uma nova 
área do disco) ; 

Ní.8 (perm) = nó da. árvore-hB contendo inforrna.çàes ela. região permanente (ocupa a 
mesma. á.rea. cio di sco que o nó orig in a.!): 

Obser vam-se :J casos c.li st int.os. 

Caso 1: O cleclobra.mento de Ní18 ocorre na. ra.i z ele A1,·D· 

Neste ca.so .. a sub-árvo re à direita. da. rai z forma. o nó /Vh 8 (e :rtr), enquanto que o 
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restante .NÂB(pc,'", l

Caso 2: O desdobramento de ]VAB ocoiie em uill nó iz;*.o diferente da. raiz.
Quando a. i'aiz de .4Ç..o nã.o divide o conteúcto ent.i'e l e Í dos va.loi'es, então caminha
se poi -4Ç..o até encontra.i o nó 11/.0 apiopriaclo.

Caso 2.1: v7Ç*-o nào é un] nó folha..
Como ilo caso 1. coloca.-se uma pa.rt,e de .4Ç*.o em A'Ía(el:Zr) e o restante
en] A/ÉB(/)c7'ill.). Na. pal'te de .4;.-0 pe]'t.ei]ce]]t,e a. J\;ÁB(/)c7'1?7) coloca-se un] nó
ma i'cadoi' pa-ta. illdica.r que uma sub-áivole foi extra.ída..

Caso 2.2: 77Ç*-o é un] iló folha-
Esta. situa.çâ.o ocorre em geral qua.ndo A/i é un] lló folha.. Alguma.s vezes, o
pl'ocedimento não consegue gei'al' nós possuindo ente'e ie : do conteúdo do nó
original. pois os nós folha.s da. ár't'oi-r--/l./3 posstietll iegistios (le da.dos a.lém da
ardo-i'e- l<D.

Após o desdobiaillent.o (le .ArhB é iie(essa.rio indica.t a.o seu respectivo pai que ele foi divi-
dido em ATÉB(el't7') e A'ÉB(perz72.). Na. iea.lidado é preciso intoima.i o espaço /{-dimensional
ocu])ado pela. tegiã.o extiaícla.. a. club.l iepiesenta. uill "blick:' . r\.-l uit,as vezes, alguns dos val-
ores que limitam esta. iegiâ.o já. existem nos a.ncestia.is de .\'iB. tlà.o sendo necessário
incluí-los. Todos os possíveis va.lores está.o no caminho (lue va.i cla. antiga. raiz de .4ho
até a. raiz do novo nó A'ÍB(ea:Zr) a. sei gelado. Rest.a. escolllei os nós deste caminho que
lealmente identifica.m A;ÍBje:t:Z?'). Qua.nt.o ao proceclinlellto de leinoçâ.o, Loinet nào faz
refelêlacia..
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restante NÍis(perm). 

Caso 2: O desdobramento de Nf,B ocorre em um nó nÍ,D diferente da raiz. 

Quando a. raiz de AÍ,·D nào divide o conteúdo entre½ e~ cios valores, então caminha.

se por ÂÍ,·D até encontrar o nó ní,· D apropria.cio. 

Caso 2.1: ní,·D nào é um nó folha . 

Corno no caso L coloca-se urna. pa.rt.e de AÍ,·o em Nf,8 (e:rtr) e o restante 

em N fi 8 (ptrm) . Na. parte de Aí,·D pert.e nce11Le a Nf,8 (penn) coloca-se um nó 

marcador- para. indicar que uma. sub-árvore foi extraída.. 

C •) •) ' I , , f 11 aso~-~- n 1,-D e um no o 1a.. 

Esta. situa.çào ocorre em gera.] quando Nf,8 é um nó folha .. Algumas vezes, o 

procedimento nào consegue gerar nós possuindo entre ½ e ~ do conteúdo do nó 

origina.!. pois os nós fo lh as da âruorr-hB possuem registros ele da.dos além da. 

árvore-J(D. 

Após o desdobramento ele Nfi 8 é necessário indicar ao seu respec tivo pai que ele foi divi

dido em Nf,8 (e;rtr) e Nfi8 (perm) . Na. realicia.de é prec iso informar o espaço !\'-dimensional 

ocupado pela. regiào extraída. a. qual representa. um " brick" . Muitas vezes, alguns dos va

lores que limitam esta. regiào já existem nos ancestrais ele ,f\/f, 8 . nào sendo necessário 

incluí-los. Todos os possíveis valores estão no caminho qu e vai ela. antiga. raiz de Aí(D 

até a. raiz cio novo nó Nfi 8 ( e1:tr) a. ser gera.cio. Resta. esco lh er os nós deste caminho que 

realmente identificam Nf18 (e1:tr). Quanto a.o procedimento ciP remoção. Lornet não faz 

referência.. 



Capítulo 3

TOPICOS ESPECIAIS
.P

Neste capítulo a.molda.ienlos alguns t.ól)idos especia.is coilio: técnica.s cle conipiessão de
Índices, a.lgoi'it,feios de conlpt\.ctaça.o pala. a.s rrr'po/'c.s-/J. algoiil,illos (lue pet'nliteiii unia
oiganizaçã.o -ótinla." ])a.ia. a.s áix/ates que possuem elementos de ta.nla.nho x/alia.x/el, métodos
que possibilita.nl o uso cla.s á/»pores-Bem sisten a.s com \ alia.s veisóes e o uso em sistemas
com vários discos.

3.1 C:ompressão de Índices
+

A[én[ da. ár«t,oi'c-B /i/'í-./i'.a(/a lv. 2.6) c' da d/ í'ri/.r-/3// lv. 2.]2). cxistci]] out,ias foinias c]e
coniplessã.o (le índices: a.lgunaa.s das cltiais sela.o aborda.(la.s a seguia.

Em 197:3. \vagJler 1931 sugeriu uma. t.étnica cle endeieçanlent.o relativo aplicada. às
situa.ções en] (ltie um índice a.post.a. pa.ia um con.illlito conta'guo de iegistios. Nesses casos,
ao invés de se usa.i os eildeieços a.l)solutos pa.ia ca.da icgistio lisa.ili-se desloca.mentor de
endereços en] relaçâ.o a. unia ))ase. a club.l pode sei a origem do a.i(lliivo de índice ou de
dados. A fíguia. 3.1 ilustra. o coima.to de um nó (lua.ndo se usa. essa. técnica.. Para. se
ca[cu[al o endereço do iegistio ietetencia.(]o poi c71(/J soma.-se o va.]oi c]e en.dj com a base,
li $ .j 5; m)

Figura 3.1 Forma.to de un] nó cona en(lei'eça.ment.o leia.uivo
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Capítulo 3 

TÓPICOS ESPECIAIS 

Neste capítulo abordaremos a.lguns tópicos espec1a1s como: Lécnica.s de compressao de 
índices, algoriLrnos de compa.cta.<~ào para as riruorcs- H algorit.nios que permitern uma. 
orga.niza.çào ··ó t im a." para. a.s árvores que possue m elementos de ta.ma.nho va.riá.vel, métodos 
que possibilitam o uso das cí-rvorcs-/3 em s iste mas com ,·círias ve rsões e o uso em sistemas 
com vários discos. 

, 
3.1 Compressão de lndices 

Além da rirvort-8 prc'-.füada (Y . 2.G) e da âr1·rJ1·r-Bil (,· . :2. 12). <'Xiste111 outras forrna.s de 
compressão ele índi ces . algumas d as quai s seráa aborcla.cla.s a seg uir. 

Em 197:3. Wagner [9:3] sugeriu uma técnica de endereça.menta re la.tiva aplicada. às 
situações em que um índice a.ponta. para. um conjunto co nti'guo el e reg istros . Nesses casos, 
ao invés de se usar os en de reços absolutos para. cada reg istro usa.111-se desloca mentos de 
endereços em rela.çào a uma base , a qual pode se r a origem cio arquivo de índice ou de 
da.dos. A figura :3.1 ilustra o forma.to de um nó quando se usa essa. técnica.. Para. se 
calcular o endereço do registro referen ciado por en di soma.-sP o valor de endj com a base, 
(1 ~ j s; m). 

111; cnclm 

Figura :3.1: Forma.to de um nó com endereçamento re lativo. 
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Wagnel também tez menção a ouvia. técnica denoniinacla. de corzz?)i'essáo bá?zárãa que
ele diz tel sido desellvolvida. por L.J. \voodrunl. a. (lua.l se a.placa. a.os valores de índices.
Esse método caracteriza.-se por alma.zona.i os va.lotes do índice a.través de uma fatoraçào
dos seus bits, organizando-os em unia. á.rvole l)iná.iia.. Pa.ia. melhor coinpieensâ.o considere
os seguintes valores:

á: = ooo] iz = 001 1 i 3 = 0]00 i;, = 01 ]0

;; = 100] i.; = 1100 i7 = 1] 10 -' . l l l l

O pi'oceclimento consiste em dividia' esses \íâlo]'es en] 2 gi'usos ba.seanclo-se no valor'
clo piinleiio bit (cla. esclueida para deleita.). En] seguida- divide-se ca.da. u]i] desses sub-
gl'uposl el'l'l HO\rOS gl'upos. com l)a.se no x''a.loi' (lo segue(lo bil.. O plo(.esmo continua a.té
que cada sub-grupo contenha. lun úi)ico element.o. Esses sub-grupos sà.o oiça.nizados como
uma. álvole l)inária.. nà.o necessariament.e bala.ncea.da.. onde ('a.da I'olha. indica. o \rdlol' de
um dos {j e]ejxlent.os (] $ .j $ 8, neste exem])lo). C:ada nível / (la áivote rep'esenta uni
dos bits sendo conipa.dado. Em un] lló i} do nível /. a. sub-á.tx.,ote à es(luelda. de 1?. contém
o conjunto dos elementos cona va.loi 0 no l)it. / e a s\tb-áivoie à (Ilícita contéill o conjunto
dos elementos caiu o va.loi l no bit. /. .A figura :3.2 ilust.ia a á.i'vote pa.i'a. os \;dores dados;
ao lado de cada. nó colocanaos o lutei\;alo dos índices elos elementos a.blangidos - isso é
posslx/e] pois, se J > h ente.o zj > zA-.

f'águia .A-*,o-.e bi«alia pai« .s calo-'-s ;,. l $ J $ S
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\,Vagner também fez mençào a outra técnica. denomina.da. de compressão binária que 

ele diz ter sido desenvolvida. por L.J. \i'/ooclrum. a. qua.l se a.plica. a.os valores de índices. 

Esse método caracteriza-se por a.rrnazena.r os valores do índi ce a.través de uma. fatoraçào 

cios seus bits , organizando-os em uma. árvore binária.. Para. melhor comp reensão considere 

os seguintes valores: 

11 = 000] 

is = 1001 

i2 = 001] 

lt, = 1100 

Í3 = 0100 

i, = 1110 

i,1 = 011 o 

is = 1111 

O procedimento consiste em dividir esses valores em 2 grupos baseando-se no valor 

do primeiro bit (da. esquerda para direita.). Em seguida.. divide- se cada. um desses sub

grupos, em novos grupos. com ba.se no va.lor do segundo bit . O processo continua. a.té 

que ca.cla sub-grupo contenha. um único elemento . Esses sub-g rupos sào organiza.cios corno 

uma. árvore binária.. nào necessa.ria.ment.e ba.la.ncea.da.. onde cada folha. indi ca. o valor de 

um cios ij elementos (I ~ j ~ S. neste exemp lo) . Ca.da nível/ da. árvo re representa. um 

cios bits sendo compara.do. Em um nó n cio nível /,a.sub-árvore à. esquerda. de n contém 

o conjunto cios elementos com va.lor O no bit/ e a sub- á rvore à direita contém o conjunto 

elos elementos com o valor l no bit /. A figura :J.2 ilust.ra a. árvo re para os valores dados ; 

ao lado de ca.cla. nó co locamos o intervalo elos índices elos e lementos abrangidos - isso é 

possível pois, se j > ~~ entáo i; > i~ .. 

1 .. 8 

Bl .. 4 

~ ~ 
u 

·) E] . C:G G .. 8 

o 

E] 

Figura. :J.2: Arvore binária para os ,·alores i;. 1 ~ j ~ S. 
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O índice teria o seguinte formato

Notemos que a, aplicação desse método nas ardores-B não acarreta uma grande econo-
mia de espaço quando os valores têm tamanho pequeno. Ao invés de existir o par (valor,
ponteiro) para cada entrada haverá uma tripla (posição do bit, ponteiro para o valor 0,
ponteiro para o valor 1), onde esses ponteiros referenciam outras entradas no nó, ou os
registros associados aos valores.

Além do método de compressão binária existem as técnicas de compressão de caracte-
res: compressão /ronca/ e posteMor, empregadas para diminuir o tamanho dos valores de
índices.

A compressão frontal caracteriza-se por eliminar os prefixos comuns entre valores de
índices adjacentes. Por exemplo, sejam {i = 12345 e {2 = 12356 dois valores adjacentes
em um nó. Aplicando-se a compressão frontal, os caracteres 123 serão retirados de i2,
sendo apenas armazenado o valor 56. Por outro lado, a compressão posterior elimina os
caracteres insignificantes, do ponto de vista de busca na árvore, do final de um determinado
valor do índice. O procedimento compara o valor i do índice em um nó com o valor do
índice à direita de {, retirando de í os caracteres à direita do primeiro caractere diferente.
Por exemplo, considere {i = 11800, {2 = 11810 e i3 = 11900 3 valores adjacentes en]
um nó. O uso da compressão posterior abreviada {i e {2 para {i:= 1180 e íl! = 118,

respectivamente. Note-se que a compressão posterior, diferentemente da frontal, não
permite que se determine o valor excito do índice. No caso das ardores-.B' é preciso
atingir as folhas para determinar o valor do índice. Observamos que o uso da compressão
posterior só se aplica para cadeias de caracteres e números com tamanho fixo.

O sistema VSAM da IBM l37, 38, 39), a ser abordado no capítulo 5, utiliza essas 2
técnicas de compressão de caracteres, de forma combinada.

Por sua vez, o sistema MUN4PS desenvolvido pela h4EDIDATA j6S, 661, que utiliza a
estrutura de árvore-B* para organizar e manter os arquivos, emprega a técnica de ende-
reçamento relativo e de compressão frontal dos valores do índice. Esse sistema adora uma

3.1. COMPRESSÃO DE ÍNDICES 69 

O índice teria o seguinte formato. 

Grupos Posição do bit Ponteiro O Ponteiro 1 
Gl 1 G2 G3 
G2 2 G4 G5 
G3 2 is G6 
G4 3 21 i') 

G5 3 23 24 

G6 3 26 G7 
G7 4 27 is 

Notemos que a aplicação desse método nas árvores-E não acarreta uma grande econo
mia de espaço quando os valores têm tamanho pequeno. Ao invés de existir o par (valor, 
ponteiro) para cada entrada haverá uma tripla (posição do bit, ponteiro para o valor O, 
ponteiro para o valor 1), onde esses ponteiros referenciam outras entradas no nó, ou os 
registros associados aos valores. 

Além do método de compressão binária existem as técnicas de compressão de caracte
res: compressão frontal e posterior, empregadas para diminuir o tamanho dos valores de 
índices. 

A compressão frontal caracteriza-se por eliminar os prefixos comuns entre valores de 
índices adjacentes. Por exemplo, sejam í 1 = 12345 e í 2 = 12356 dois valores adjacentes 
em um nó. Aplicando-se a compressão frontal, os caracteres 123 serão retirados de í2 , 

sendo apenas armazenado o valor 56 . Por outro lado, a compressão posterior elimina os 
caracteres insignificantes, do ponto de vista de busca na árvore, do final de um determinado 
valor do índice. O procedimento compara o valor í do índice em um nó com o valor do 
índice à direita de í, retirando de í os caracteres à direita do primeiro caractere diferente. 
Por exemplo, considere Í1 = 11800, Í2 = 11810 e i3 = 11900 3 valores adjacentes em 
um nó . O uso da compressão posterior abreviaria í 1 e i 2 para i~ = 1180 e i~ = 118, 
respectivamente. Note-se que a compressão posterior, diferentemente da frontal, não 
permite que se determine o valor exato do índice. No caso das árvores-E* é preciso 
atingir as folhas para determinar o valor do índice. Observamos que o uso da compressão 
posterior só se aplica para cadeias de caracteres e números com tamanho fixo. 

O sistema VSAM da IBM (37, 38, 39], a ser abordado no capítulo 5, utiliza essas 2 
técnicas de compressão de caracteres, de forma combinada. 

Por sua vez, o sistema MUMPS desenvolvido pela MEDIDATA [65, 66], que utiliza a 
estrutura de árvore-E* para organizar e manter os arquivos, emprega a técnica de ende
reçamento relativo e de compressão frontal dos valores do índice. Esse sistema adota uma 
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organização hierárquica em que os valores dos índices são campos compostos, formando
um caminho para o nó (página) que deverá conter a informação desejada.

O endereçamento relativo é realizado nos nós da região de índices, reduzindo o espaço
ocupado pelos ponteiros para uma palavra de 2 bytes (2 caracteres), quando normalmente
seria de duas palavras. Esses ponteiros são endereçados em relação a um nó particular,
denominado de nó-dÍreü'rio, que aponta para a raiz do arquivo.

Para possibilitar a compressão dos valores do índice, cada valor contém uma palavra de
controle associada indicando se o valor é (1) ou não (0) comprimido, o número de palavras
comprimidas (NPC), isto é, a quantidade de palavras iguais (prefixos) ao valor anterior e
o número de palavras armazenadas (NPA) com o restante da informação. As palavras que
identificam o tipo dos valores do índice (inteiro, cadeia de caracteres, decimal-compactado,
etc.) também são compactadas. Neste caso, quando existir 2 ou mais valores adjacentes
dentro de um nó, de mesmo tipo, a palavra que indica este tipo aparece apenas para
o primeiro valor. Notemos que o fato dos campos serem compostos justifica o uso da
compressão frontal, pois nesses casos é grande a quantidade de informações comuns nos
valores do índice em um nó. A seguir daremos um exemplo do uso da compressão frontal
no sistema MUMPS.

Exemplo
ái = Casa
i4 = Casinhola, l

Casinha
&2

ia = Casinhola
iõ

Sem compactação o número de palavras ocupadas por esses valores seria como mostrado
na tabela a seguir, onde (console) significa a palavra de controle e (tipo valor) a palavra
contendo o tipo do valor.

Valor Número de palavras

 
4 = 1(controle) + l(tipo valor) + 2(valor)
6 = 1(controle) + l(tipo valor) + 4(valor)
7 = 1(controle) + l(tipo valor) + 5(-1or)
9 = 1(controle) + l(tipo valorl) + 5(valorl) +

l(tipo valor2)+ 1(valor2)
4 = 1(controle) + l(tipo valor) + 2(valor)
6 = 1(controle) + l(tipo valorl) + 2(valorl) +

l (tipo valor2) + 1(valor2)
Total 36 palavras
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organização hierárquica em que os valores dos índices são campos compostos, formando 

um caminho para o nó (página) que deverá conter a informação desejada. 

O endereçamento relativo é realizado nos nós da região de índices, reduzindo o espaço 

ocupado pelos ponteiros para uma palavra de 2 bytes (2 caracteres), quando normalmente 

seria de duas palavras. Esses ponteiros são endereçados em relação a um nó particular, 

denominado de nó-diret.ório, que aponta para a raiz do arquivo. 

Para possibilitar a compressão dos valores do índice, cada valor contém uma palavra de 

controle associada indicando se o valor é (1) ou não (O) comprimido, o número de palavras 

comprimidas (NPC), isto é, a quantidade de palavras iguais (prefixos) ao valor anterior e 

o número de palavras armazenadas (NPA) com o restante da informação. As palavras que 

identificam o tipo dos valores do índice (inteiro, cadeia de caracteres, decimal-compactado, 

etc.) também são compactadas . Neste caso, quando existir 2 ou mais valores adjacentes 

dentro de um nó, de mesmo tipo, a palavra que indica este tipo aparece apenas para 

o primeiro valor. Notemos que o fato dos campos serem compostos justifica o uso da 

compressão frontal, pois nesses casos é grande a quantidade de informações comuns nos 

valores do índice em um nó. A seguir daremos um exemplo do uso da compressão frontal 

no sistema MUMPS. 

Exemplo 
i 1 = Casa 
i 4 = Casinhola, 1 

i2 = Casinha 
is= Dado 

i 3 = Casinhola 
is = Dado, 1 

Sem compactação o número de palavras ocupadas por esses valores seria como mostrado 

na tabela a seguir, onde (contole) significa a palavra de controle e (tipo valor) a palavra 

contendo o tipo do valor. 

Valor Número de palavras 

i1 4 = l(controle) + l(tipo valor)+ 2(valor) 

i2 6 = l(controle) + l(tipo valor)+ 4(valor) 

i3 7 = l(controle) + l(tipo valor)+ 5(valor) 

i4 9 = l(controle) + l(tipo valorl) + 5(valorl) + 
1 ( tipo valor2)+ 1 ( valor2) 

is 4 = 1 (controle) + 1 ( tipo valor) + 2( valor) 

is 6 = l(controle) + l(tipo valorl) + 2(valorl) + 
1 ( tipo valor2) + 1 ( valor2) 

Total 36 palavras 
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Usando a técnica de compactação tem-se que

NPC
0

l(tipo valor)2

4 = 1(tipo valor)
l o velo

l = 1(tipo valor
3 = 1(tipo valor)

+ l(c.)
+ 3(Casinh

asinbc

+ 2(Dado

Para melhor compreensão vejamos como seriam alocados os elementos il, i2 e i3 em um
nó, onde cada palavra está delimitada por l e T representa o tipo do valor. Note-se que
para ã2 e i3 não há necessidade de se armazenar os seus tipos (T), pois estes são iguais ao
de ii

lln=u=1==i - w== nu l :1111111111111Ti ala

3.2 Compactação de Arvores-.B
a

3.2.1 Método de Rosenberg e Snyder

Em virtude das características da árvore-B, Rosenberg e Snyder j81, 821 afirmaram em
1979 e 1981, que as mesmas permitem várias representações diferentes não-isomórficas
para um mesmo arquivo, isto é, um arquivo com / valores do índice pode ter mais do
que uma árvore-B de uma mesma ordem /{ armazenando estes / elementos. Seja 3} a
floresta de todas as ardores-B de ordem /{ contendo / valores. A diferença entre cada
árvore pertencente à floresta 3r é medida pelos custos de tempo, isto é, número total
de nós visitados para referenciar um registro de dados com um dos valores do índice e
de espaço, a quantidade total de nós internos. O custo de espaço é reduzido através da
diminuição do espaço desperdiçado, aumentando a quantidade de valores em cada nó.

Uma boa á7'pare-B é aquela que diminui ambos os custos. Rosenberg e Snyder afirmam
que na prática isso nem sempre é possível. Seus estudos indicam que:

Se uma árvore é ótima em espaço, então e/a á quase óíima em tempo,' mas se é ófíma
em tempo, não necessaHamente á ót ma cm espaço.

3.2. COMPACTAÇÃO DE ÁRVORES-E 71 

Usando a técnica de compactação tem-se que: 

Valor NPC NPA 
i1 o 4 
i2 2 = 1 ( tipo valor) + 1 ( Ca) 4 
i3 4 = 1 (tipo valor) + 3(Casinh) 3 
iÂ 6 = 1 ( tipo valor)_~( Casinhola)_ 3 

is 1 = 1 ( t ipo valor) 3 
i6 3 = l(tipo valor)+ 2(Dado) 3 

i1 16 20 

Para melhor compreensão vejamos como seriam alocados os elementos i 1 , i 2 e i 3 em um 
nó, onde cada palavra está delimitada por 11 e T representa o tipo do valor. Note-se que 
para i2 e Í3 não há necessidade de se armazenar os seus tipos (T), pois estes são iguais ao 
de i 1 . 

, 
3.2 Compactação de Arvores-E 

3.2.1 Método de Rosenberg e Snyder 

Em virtude das características da árvore-E, Rosenberg e Snyder [81, 82] afirmaram em 
1979 e 1981, que as mesmas permitem várias representações diferentes não-isomórficas 
para um mesmo arquivo, isto é, um arquivo com I valores do índice pode ter mais do 
que uma árvore-E de uma mesma ordem J( armazenando estes I elementos. Seja S'f a 
floresta de todas as árvores-E de ordem J( contendo I valores . A diferença entre cada 
árvore pertencente à floresta Sf é medida pelos custos de tempo, isto é, número total 
de nós visitados para referenciar um registro de dados com um dos valores do índice e 
de espaço, a quantidade total de nós internos. O custo de espaço é reduzido através da 
diminuição do espaço desperdiçado, aumentando a quantidade de valores em cada nó . 

Uma boa árvore-E é aquela que diminui ambos os custos. Rosenberg e Snyder afirmam 
que na prática isso nem sempre é possível. Seus estudos indicam que: 

Se uma árvore é ótima em espaço, então ela é quase ótima em tempo; mas se é ótima 
em tempo, não necessariamente é ótima em espaço. 
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Para conseguir uma diminuição no custo de espaço eles sugeriram uma compactação da
árvore, a qual pode ser realizada periodicamente de maneira concorrente com as operações
periódicas de back-ups.

O algoritmo de compactação proposto por Rosenberg e Snydert, consiste de um esque-
ma de reestruturação {n situ, permitindo que a nova árvore seja construída na mesma área
da antiga, requerendo apenas o espaço adicional de h nós livres, onde À é a altura da nova
árvore a ser criada. O algoritmo foi apresentado para as árvores-2-3. A generalização
para as ardores-.B é simples e será apresentada a seguir.

O algoritmo recebe como entrada a árvore a ser compactada, a altura h da nova árvore
compactada e um vetar per/com A posições, que contém o perfil detalhado da nova árvore
a ser gerada, visto a seguir. A saída é um ponteiro para a raiz da árvore-B compactada.

O perfil detalhado consiste do número de nós, em cada nível, com /{, /{ + 1, . - , 2/{
valores do índice que proporcionará uma árvore de pouca altura. Ele permite que se
escolha o favor de ocupação de espaço de cada nível. Por exemplo, se não houver inserções
esse favor deve ser 100%. O número mínimo de nós de cada nível Z,0 $ / < À, de uma
á«.«-B de altura h e ordem /{ é .NI = rg#l ; o número máxim' é ]VI = m-(l, la%FJ ).
Para se determinar o perfil detalhado basta observar que em um nível /, os .NÍ nós devem
conter ao todo Nz+i filhos, e que um nó com m valores tem m + l filhos. Os autores
propõem uma distribuição dos valores entre Nz nós, de tal forma que r nós contenham m
valores e os demais .Nr -- r nós, m + l valores, onde: m = 11:tLJ -- l e r = .NI -- Nl+i mod
]Vi

De forma geral, o algoritmo é composto por 2 rotinas básicas Basca-pro/e Oonstmção.
A primeira é uma rotina recursiva que realiza uma busca en] profundidade na árvore,
a partir da raiz até o nível mais baixo, recuperando os valores do índice da mesma.
Sempre que um valor for determinado ele é fornecido para a rotina Const ção, não
recursiva, que constrói a árvore compactada. Ein qualquer instante do procedimento, a
rotina Constmçâo referencia um nó da árvore. Com base no perfil detalhado da nova
árvore (fornecido como dado de entrada do algoritmo), a rotina a07tstmção insere os
elementos dentro do nó corrente. Sempre que a construção for iniciada em um novo
nível, a rotina Oonstmção doca um novo nó na árvore, tornado este o nó corrente; por
isso a necessidade de A nós extras. Em virtude da utilização da busca em profundidade,
verifica-se que o algoritmo proposto é de tempo linear no tamanho da árvore.

Arnow e Tanembaum l21 realizaram um estudo que faz comparações empíricas entre
as ardores-B, ardores-B compactadas de Rosenberg e Snyder e ardores-À/ (v. 2.13.1).

tNa realidade, estes autores, junto com Mi]]er e Pippenger em ]68], já haviam proposto antes um
algoritmo para construir uma áruare-2-3 compactada. No entanto, esse algoritmo exigia a existência
simultânea de 2 cópias da árvore.
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Eles concluíram que as ardores-B compactadas são vantajosas apenas no contexto de
arquivos não-voláteis, isto é, aqueles que não contêm um volume grande de inserções de
novos elementos2. Por outro lado, no que diz respeito ao tempo de busca, as (íruores-B
compactadas com uma ordem /T pequena, são consideradas melhores do que as ardores-B
e ardores-.A/ com o mesmo /(. O fator de ocupação de espaço independe do valor de /(,
variando entre 92% e 100% em suas exeperiências. Já o custo de inserção nas áruores-
B compactadas pode chegar a ser 2 vezes maior do que nas ardores-.B e ardores-.4/, en]
arqulvosepand-

3.2.2 Algoritmo de Permutação

Seguindo o mesmo intuito de se obter uma árvore-B ótima en] termos de espaço, Klein,
Parzygnat e Tharp propuseram em 1991 ]43] um algoritmo para construção da mesma.
Este algoritmo recebe dados ordenados pelos seus valores e executa uma permutação dos
mesmos organizando-os de forma especial. Essa permutação posiciona os elementos de
maneira a permitir que cada um seja inserido na árvore em um determinado nó, após este
ter sofrido um desdobramento.

O algoritmo tem como entrada um conjunto / de valores ordenados e a ordem /{ da
árvore. A saída é um conjunto O. formado pelos elementos de /. O conjunto C'. é usado
para construir a árvore-B através do algoritmo de inserção tradicional (v. 1.4.2).

Para evitar uma diminuição da ocupação de espaço decorrente de futuras inserções
aleatórias, realiza-se periodicamente uma reconstrução da árvore, através da reaplicação
do algoritmo, nos horários em que a estrutura não esteja sendo muito utilizada.

A seguir temos o a/goritmo de pe7'mutação. A figura 3.3 ilustra os passos do exemplo,
enquanto a figura 3.4 compara 2 ardores-B construídas (a) sem e (b) com a aplicação
do algoritmo de permutação para a mesma instância de entrada. Note-se que em (b) os
elementos (I', D, #, /serão inseridos após o desdobramento dos nós onde os mesmos devem
regi d l r

Algoritmo Permutação (/)

1. M := 2/{ + 1;

2. Retire os /{ primeiros elementos de / e coloque-os em C'.;

2Rosenberg e Snyder tambémjá haviam observado este fato, através da afirmação de que "as ardores-Z?
compacZadas são ideais para arquivos estáveis, onde o número de operações de inserções realizadas entre
compactações não ultrapassa 1 0%"
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3. Divida os elementos de / em grupos de À/ elementos;

4 Se o último grupo não contém 2/{ + 1 elementos, ele deve ser completado com
repetição de um valor especial diferenciado dos demais ("dummy");

5. Rearranje cada grupo colocando os /{ primeiros elementos após os /{ + l restantes;

6 Se o número de grupos for maior do que ]t', então
.4/ := JW + M ;

Vá para 2;
Senão,

Retire os valores especiais acrescentados e coloque os elementos restantes

de / em C'.;

Passo 0

Passo l

1- {A B C D E F G HIJ K L}
1- {C D E F G HIJ K L}
l(GI) = {C D E F G }

C'. = {A B }
l(G2) = {H l J K L }

Passo 2 1- {E F G C D J K L Hl}
l(GI) = {E F G C D }

c.
l(G2) = {J K L H l }

Passo 3 O.- {A B E F G C D J K L Hl}

Figura 3.3: Ilustração das etapas do algoritmo de permutação (2/{ = 4)

[a11:n [EIEn] [ala3 E= [ilalB m3[aa = U=
(.) (b)

Figura 3.4: Comparação das ardores-B construídas (a) sem e (b) com a aplicação do
algoritmo.

Notemos que a idéia de Küspert 1471 de desdobramento marginal (v. 1.4.2) é melhor do
que a apresentada nesta seção, pois também produz uma árvore compactada a partir de
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uma entrada ordenada, sem necessidade de formação dos grupos. Por sua vez, fazendo-se
uma compararação do método de Rosenberg e Snyder com o algoritmo visto, temos que
este último é mais fácil de ser implementado, pois não requer o acesso direto a cada nó
nem a construção da árvore final. Apenas faz uso do algoritmo tradicional de inserção
das ardores-B que é mais simples.

3.3 Organização Otima das Arvores-.B com Elemen
tos de Tamanho Variável

Com o intuito de diminuir a altura da árvore-B que utiliza elementos3 com tamanho
variável, foram propostos alguns aZgorÍtmos de paginação. Estes algoritmos distribuem
os elementos de uma página (nó) sobrecarregada ou subcarregada em outras páginas,
identificando os respectivos separadores. Em 1 977, McCreight 1641 elaborou um algoritmo
de análise local para reorganizar a árvore, em tempo O(m logo m), onde m é o número de
elementos a serem distribuídos. Com base neste algoritmo e fazendo uso da técnica de
programação dinâmica, Diehr e Faaland sugeriram) em 1984 1231, um algoritmo de análise
global de mesma complexidade e um outro que requer tempo O(m3 logo m) para construir
uma (íruore-Z3 de altura mínima.

Uma página da á7'pare-B com registros de tamanho variável é limitada pelo número de
palavras4 P que a mesma pode conter e não pelo número de elementos; inicialmente este
limite varia entre p e P palavras. Define-se soro// como uma estrutura exatamente igual
a uma página, mas com tamanho maior, construído sempre que uma página da árvore
se torne sobrecarregada ou ficar com menos do que ; palavras. Um scroll é composto
pelos elementos desta página acrescido do conteúdo de uma ou duas páginas vizinhas e
dos elementos da página pai que as referenciam (separadores).

3.3.1 Algoritmo de Análise Local

McCreight desenvolveu este algoritmo com base no princípio de que para se oóler árziores
de pouca altura, deve-se ter registros de tamanho pequeno próximos à raiz, e os de tamanho
grande .junto das /o/Aas. Este fato depende da distribuição dos registros no conjunto de
entrada.

aComo estas técnicas podem ser usadas tanto para os registros de índices ou de dados de tamanho
variável, será usado o termo e/emenío para referenciar um item de qualquer um desses registros.

4Palavra é a menor unidade endereçável da memória primária.
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O método consiste em tentar distribuir os elementos de um scroll de maneira que cada
página contenha em média, pelo menos ;Ç, lembrando a idéia da árvore-.Bo (v. 2.3).
Como podem haver várias paginações possíveis, utiliza-se a heurística de desdobrar o
scrol] de forma que a soma do comprimento dos elementos separadores a serem inseridos
na página pai seja mínima. Esta estratégia foi denominada de .ü/S - .&/inám zes tÀe Sum
(minimização da soma). O algoritmo desenvolvido para encontrar este desdobramento
local é explicado a seguir.

Quando uma página 7' da árvore torna-se sobrecarregada, tenta-se construir um scro]]
tal que o seu desdobramento não aumente o número de páginas na árvore. Utilizam-se 2
páginas vizinhas a P, P' e os elementos separadores destas. Se o desdobramento ocasionar
um aumento no número de páginas, então constrói-se o scroll contendo 'P, um único
vizinho e os respectivos separadores. Este scroll é dividido em 3 páginas (divisão de 2
para 3). Na situação em que uma página 'P encontra-se subcarregada, concatenam-se com
P' 2 páginas vizinhas e os separadores, tentando desdobrar em menos do que 3 páginas.
Se não for possível, a divisão é realizada em exatamente 3 páginas (divisão de 3 para 3).

Verifica-se que o problema se resume em encontrar os separadores que determinam
uma paginação possível e contenham uma soma mínima de seus comprimentos. Para isso,
McCreight sugeriu o uso de uma fila de prioridade implementada como uma árvore heap,
com o elemento de menor tamanho no topo do heap. Para todo elemento separador da
esquerda E existe um conjunto de separadores à direita Z)(E) os quais determinam uma
paginação possível junto com E. O menor membro de l)(.E) é o melhor elemento.

Para um scroll com m elementos e fazendo uso de um heap, determina-se o melhor
D(E) em tempo O(log, m). Como este deve ser verificado para todo E, então tem-se que
o tempo total é dado por O(mlog, m).

McCreight comparou seu algoritmo com outra técnica denominada de ES - Equa/ SÍze
(tamanho igual), na qual o scroll é dividido enl páginas com aproximadamente o T
tamanho. Ele construiu uma árvore-B com 33.381 elementos usando as du
e constatou que a árvore resultante pela aplicação do método A/S tinha
os 4 gerados pela técnica ES.

3.3.2 Algoritmo de Análise Global

Diehr e Faaland 1231 extenderam a idéia do algoritnlo de h4cCreight propondo um al-
goritmo que determinasse, de forma rápida, uilla possível paginação em que a soma do
tamanho dos separadores fosse mínima e o número destes separadores superior a 3.

Suponha um scro]] com m elementos ei,e2, ,e.. e ««(.j) o tamanho (número de
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com o elemento de menor tamanho no topo do heap. Para todo elemento separador da 

esquerda E existe um conjunto de separadores à direita D(E) os quais determinam uma 

paginação possível junto com E. O menor membro de D(E) é o melhor elemento. 

Para um scroll com m elementos e fazendo uso de um heap, determina-se o melhor 

D(E) em tempo O(log2 m). Como este deve ser verificado para todo E, então tem-se que 

o tempo total é dado por O(mlog2 m). 

McCreight comparou seu algoritmo com outra técnica denominada de ES - Equal Size 

(tamanho igual), na qual o scroll é dividido em páginas com aproximadamente o 1· 

tamanho. Ele construiu uma árvore-E com 33.381 elementos usando as du-·-· 

e constatou que a árvore resultante pela aplicação do método MS tinha :, 

os 4 gerados pela técnica ES. 

3.3.2 Algoritmo de Análise Global 

Diehr e Faaland [23] extenderam a idéia do algoritmo de McCreight propondo um al

goritmo que determinasse, de forma rápida, uma possível paginação em que a soma do 

tamanho dos separadores fosse mínima e o número destes separadores superior a 3. 

Suponha um scroll com m elementos e1 , e2 , ···,em e w(j) o tamanho (número de 
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palavras) de ej (l $ .j $ m). Seja G(VC,Áa) um grato onde: ya é formado pelos m
elementos do scroll acrescidos de dois novos vértices (eo, e«+i), tais que .«(o) = .o(m+l ) =
0; ,4a éconstituídopelo conjuntodepares(e,,e,), z = 0,1,..-,m e3/ = z+l,. ,m+l,
tal que, ;Ç $ E ;:+i to(.j) $ P. Assim, verifica-se que todo par (e,, e,) C ,4a corresponde
a separadores de uma possível paginação.

Dado G = (yC,.4C), define-se um caminho em (; do nó eo ao nó e.+., como uma
sub$çquência .Én,.fl,'. ., fm-'-. de nós, tal qu!::ea=./IL:!(.â < ''' <' .f..+i = e.+1, onde
(/z,/r+]) C .4a, 3 = 0,.-.,u. Os nÓs /],...,/. do caminho são separadores de uma
possível paginação. Considere E;:: wl./(j)l (soma dos separadores), como o comprimento
do caminho. Assim, ao se determinar o caminho de menor comprimento, encontram-se
os separadores tal que a soma de seus tamallhos é mínima. O problema resume-se em
encontrar o caminho de menor tamanllo.

Diehr e Faaland utilizaram programação dinâmica para encontrar a solução desejada
Para tal definiram a função

c(y) = comprimento do menor caminho do nó eo ao nó e,

= soma mínima do tamanho de um conjunto de possíveis separadores

onde a condição inicial é dada por c(0) = 0 e a condição recursiva é executada fazendo-sc
c(y) {c(')+«,(«)},t.lq-(e,,e,)C.4aey l,...,m+l.

O cálculo de c(1),c(2), - - - ,c(m + 1) requer tempo O(m'), entretanto a estrutura do
grato permite um procedimento que gasta tempo O(m logo m) para determinar o menor
caminho. A idéia consiste em calcular c(y + 1 ) aproveitando o cálculo de c(y) e utilizando
um heap.

Suponha que no início do cálculo de c(y) já se conheça o intervalo l:', #"l correpondente
ao domínio do cálculo de c(y), isto é, Vz C ]z', #"], (e,, e,) C .4a. Assim,

1. z' = menor valor de z para o qual E:lÍ;'+. to(.j) $ PI

2. z" = maior valor de # para o qual Ey='+. to(j) ? ;f;

Após a determinação de z' e z", calculam-se {c(z) + w(a)} para z = ';', . . . , #", colo-
cando estes valores em um heap com o menor valor na raiz. Observe que o tempo para
deter«ü«ar c(y) é co«soante.

Para o cálculo de c(3/ + 1) considere soma' = E';',+. «,(J), se«za" = Ey;l;«+. '«(J)
e a seguinte atualização.
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palavras) de ej (1 ~ j ~ m). Seja G(Va, Aa) um grafo onde: Va é formado pelos m 
elementos do scroll acrescidos de dois novos vértices ( e0, em+1), tais que w( o) = w( m+ 1) = 
O; Aa é constituído pelo conjunto de pares ( ex, ey), x = O, 1, ···,me y = x + l, · · ·, m + 1, 
tal que, 2

{ ~ I:1:.!+i w(j) ~ P. Assim, verifica-se que todo par (ex, ey) E Aa corresponde 
a separadores de uma possível paginação. 

Dado G = (Va, Aa), define-se um caminho em G do nó eo ao nó em+l, como uma 
subse uência _o_~_·_· _. ,J.m...+1 de nós~~ - Jo~ J1 < · · · < / 11+1 = e-rn+I-,- Ond~ ---~ 
Ux, fx+d E Aa, x = O, .. ·, v. Os nós J1, .. ·, Ív do caminho são separadores de uma 
possível paginação. Considere Lj=J w[f(j)] (soma dos separadores), como o comprimento 
do caminho. Assim, ao se determinar o caminho de menor comprimento, encontram-se 
os separadores tal que a soma de seus tamanhos é mínima. O problema resume-se em 
encontrar o caminho de menor tamanho. 

Diehr e Faaland utilizaram programação dinâmica para encontrar a solução desejada. 
Para tal definiram a função 

c(y) = comprimento do menor caminho do nó e0 ao nó ey 

= soma mínima do tamanho de um conjunto de possíveis separadores 

onde a condição inicial é dada por c(O) = O e a condição recursiva é executada fazendo-se 
c(y) = min{c(x)+w(x)}, tal que (ex,ey) E Ac e y = 1,···,m+ 1. 

O cálculo de c(l),c(2), · · · ,c(m + 1) requer tempo O(m2
), entretanto a estrutura do 

grafo permite um procedimento que gasta tempo O(m log2 m) para determinar o menor 
caminho. A idéia consiste em calcular c(y + 1) aproveitando o cálcu lo de c(y) e utilizando 
um heap. 

Suponha que no início do cálculo de c(y) já se conheça o intervalo [x', x"] correpondente 
ao domínio do cálculo de c(y), isto é, Vx E [x',x"],( ex,ey) E Ac. Assim, 

l. x' = menor valor de x para o qual I:3:;+ 1 w(j) ~ P; 

2. x" = maior valor de x para o qual I:J:!+i w(j) 2: 2
{; 

Após a determinação de x' ex", calculam-se {c(x) + w(x)} para x = x' , · · · ,x" , colo
cando estes valores em um heap com o menor valor na raiz. Observe que o tempo para 
determinar c(y) é constante. 

Para o cálculo de c(y + 1) considere soma'= I:J;:!,+i w(j), soma"= I:J:!"+l w(j) 
e a seguinte atualização. 
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som«' := .oma' + .«(y) som«" : .om«" + «,(Z/)

Enquanto soma' > P faça Enquanto soma" -- (to(z") + l) ? ;f faça

..m"' : .om«' - .«(.' + 1) S077Z(Z// := S077Za// -- tl;(Z//)

Retire (c(z') + «,(z')) do heap l«sira (c(z") + .«(z")) no heap

z' := z' + l z// := z" + l

Fim-enquanto Fim-enquanto

Note-se que em um heap com m elementos a inserção ou remoção de um elemento leva
tempo O(log, m). Como cada (c(3/) + .«(y)) é inserido e removido no máximo uma única
vez, então o tempo para calcular os separadores é O(m log, m).

Gagliardi e Merelli j311 utilizaram o algoritmo de Diehr e Faaland em um sistema de.
nominado de DON'FINO, que faz uso da árvore-B para manusear os dados. O sistema foi
implementado em um IBM 3090/150 cona VM/Ch'lS, contendo páginas de 512 bytes. Elas
compararam o uso do mesmo nas ardores-B e ardores-B' comi elementos não ordenados
(aleatórios), ordenados de forma ascendente e descendente e chegaram à conclusão de que
o desempenho nas ardores-BO é superior ao das ardores-B. Há uma redução de 20% no
número de páginas e de 25% na altura da árvore. O uso de elementos desordenados causa
um ligeiro aumento no número de páginas, mas requer maior tempo. Não foram identifi-
cadas diferenças quando os elementos estão ordenados ascendente ou descendentemente.

3.3.3 Algoritmo para Construir Uma Arvore de Altura Mínima

Uma adore-B pode ser construída a partir de um scro]] formado por todos os valores do
índice, da seguinte maneira.

Se todos os elementos do scroll cabem em uma única página, o procedimento está con-
cluído. Caso contrário, identificam-se os elementos separadores tais que a soma do tama-
nho dos elementos compreendidos entre cada par de separadores seja menor ou igual a
P. Esses elementos separadores formarão um outro scroll no nível imediatamente acima,
requisitando a reaplicação do procedimento, até o instante em que se determine um scroll
com no máximo P elementos. Note-se que outras ardores-B podem ser construídas desta
maneira, escolhendo-se outros separadores possíveis ein cada llível. A partir da construção
de todas essas árvores, escollle-se a de altura mínima.

Diehr e Faaland 1231 sugeriram um algoritmo para determinar uma árvore-13 de altura
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soma' := soma' + w(y) 

Enquanto soma'> P faça 

soma':= soma' - w(x' + 1) 

Retire (c(x') + w(x')) do heap 

x' := x' + 1 

Fim-enquanto 
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soma" := soma" + w(y) 

Enquanto soma" - ( w(x") + l) 2: 2
; faça 

so1na" := soma" - w(x") 

Insira ( e( x") + w( x")) no heap 

x" := x" + 1 

Fim-enquanto 

Note-se que em um heap com m elementos a inserção ou remoção de um elemento leva 

tempo O(log2 m). Como cada ( c(y) + w(y)) é inserido e removido no máximo uma única 

vez, então o tempo para calcular os separadores é O(m log 2 m). 

Gagliardi e Merelli [31] utilizaram o algoritmo de Diehr e Faaland em um sistema de

nominado de DOMINO, que faz uso da árvore-E para manusear os dados. O sistema foi 

implementado em um IBM 3090/150 com VM/CMS, contendo páginas de 512 bytes. Elas 

compararam o uso do mesmo nas árvores-E e árvores-Eº com elementos não ordenados 

(aleatórios), ordenados de forma ascendente e descendente e chegaram à conclusão de que 

o desempenho nas árvores-Eº é superior ao das árvores-E. Há uma redução de 20% no 

número de páginas e de 25% na altura da árvore. O uso de elementos desordenados causa 

um ligeiro aumento no número de páginas, mas requer maior tempo. Não foram identifi

cadas diferenças quando os elementos estão ordenados ascendente ou descendentemente. 

3.3.3 Algoritmo para Construir Uma Árvore de Altura Mínima 

Uma ávore-B pode ser construída a partir de um scroll formado por todos os valores do 

índice, da seguinte maneira. 

Se todos os elementos do scroll cabem em uma única página, o procedimento está con

cluído. Caso contrário, identificam-se os elementos separadores tais que a soma do tama

nho dos elementos compreendidos entre cada par de separadores seja menor ou igual a 

P. Esses elementos separadores formarão um outro scroll no nível imediatamente acima, 

requisitando a reaplicação do procedimento, até o instante em que se deterrnine um scroll 

com no máximo P elementos. Note-se que outras árvores-E podem ser construídas desta 

maneira, escolhendo-se outros separadores possíveis em cada nível. A partir da construção 

de todas essas árvores, escolhe-se a de altura mínima. 

Diehr e Faaland [23] sugeriram um algoritmo para determinar uma árvore-E de altura 
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mínima onde não é necessário fazer a enumeração de todas as árvores, sendo suficiente
identificar todos os scrolls que podem aparecer en] cada nível da árvore.

Considere t um nível da árvore. Define-se G(t) = (yc(t), '4a(t)) como o grifo do nível t
em que: yC(t) contém todos os m elementos do scroll do nível t, (e{, e5, . - . , eÍ,.), acrescido
de(eâ, e'+i); .Aa(t) é formado pelo conjunto de pares de vértices(e!, el,), z = 0, 1,. ..,m,

= + 1,...,m + 1, tal que c(l -- l;#,y) $ P. A função c(t;z,y) corresponde ao

menor caminho entre os nós e!:=1,em (Z(t)- Oit sqíl,os elementasWe-LWecem em:um
determinado nível t da árvore, são elementos promovidos do nível (t -- 1), onde o menor
caminho entre estes elementos no nível (t -- 1 ) não ultrapassa P

Para o nível t = 1, tem-se que c(l;z,y) = Ey;:+. :«(J), para z - 0,... ,m e g/ =
z+[,...,m+], onde w(j) é igua] ao taman]lo de ej(] $ .j $ m). A partir desse ponto
o procedimento executa o trecho abaixo:

Enquanto c(t; O,m + 1) > P, faça

t := t+l;

Determine os elementos de .4a(t);

D.do 4.m, V(el, el,) calc«le

c(t;z,y) = mínlc(t;a,k) + to(k)},VÀ;, tal que z < k < y e(ek, e,) € .4c;(t);

Fim-enquanto

Quando a condição c(t;0,m + 1) $
concluindo-se que a árvore tem t níveis.

P for verdadeira, o trecho acima é encerrado,

Diehr e Faaland afirmam que a estrutura de lieap só deve ser usada no nível das folhas
da árvore, pois neste nível cada elemento é inserido ou removido no máximo l vez. fato
que não se verifica para os demais níveis. O algoritmo gasta tempo O(m3) para computar
todos os c(í;z,y) em cada iteração de Z. Como a árvore tem no máximo log, m níveis,
então o tempo total para construir a árvore de profundidade mínima é O(m' log, m).

O método apresenta como desvantagem o fato de não garantir que as páginas não estão
subcarregadas, podendo acarretar uma baixa ocupação de espaço. Outro ponto negativo
consiste do tempo de execução, tornando-o impraticável para a maioria das aplicações.
Entretanto, para arquivos considerados estáticos, pode-se justificar o uso do algoritmo.
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mínima onde não é necessário fazer a enumeração de todas as árvores, sendo suficiente 
identificar todos os scrolls que podem aparecer em cada nível da árvore . 

Considere tum nível da árvore. Define-se G(t) = (Vc(t), Aa(t)) como o grafo do nível t 
em que: Va(t) contém todos os m elementos do scroll do nível t, (e~, e~,··· , e!n), acrescido 
de (e&, e!n+1 ); Ac(t) é formado pelo conjunto de pares de vértices (e;, e~), x = O, 1, • • •, m, 
y = x + 1, .. ·,m + 1, tal que c(t - l;x,y)::::; P . A função c(t;x,y) corresponde ao 
menor caminho entre os nós 1 ,__e;____filll_G_(_t_)_._D_ll___Sf!_j_a_,-us__elem_ent_o.s___qn.e___ap.ar.ecem__em_u __ ,__ _ _ _ _ 
determinado nível t da árvore, são elementos promovidos do nível (t - 1), onde o menor 
caminho entre estes elementos no nível (t - l) não ultrapassa P . 

Para o nível t = 1, tem-se que c(l; x, y) = I::;:!+1 w(j), para x = O,···, m e y = 
x + 1, · · · , m + 1, onde w(j) é igual ao tamanho de ei (1 ::::; j::::; m). A partir desse ponto 
o procedimento executa o trecho abaixo: 

Enquanto c(t;O,m+ 1) > P, faça 

t := t+l; 

Determine os elementos de Ac(t)i 

Dado Ac(t), V(e;, e~) calcule 

c(t; x, y) = min{c(t; x, k) + w(k)}, Vk, tal que x < k < y e (ek, ey) E Ac(t)i 

Fim-enquanto 

Quando a condição c(t; O, m + 1) ::::; P for verdadeira, o trecho acima é encerrado, 
concluindo-se que a árvore tem t níveis . 

Diehr e Faaland afirmam que a estrutura de heap só deve ser usada no nível das folhas 
da árvore, pois neste nível cada elemento é inserido ou removido no máximo 1 vez, fato 
que não se verifica para os demais níveis. O algoritmo gasta tempo O(m3 ) para computar 
todos os c(t; x, y) em cada iteração de t. Como a árvore tem no máximo log2 m níveis, 
então o tempo total para construir a árvore de profundidade mínima é O(m3 log2 m) . 

O método apresenta corno desvantagem o fato de não garantir que as páginas não estão 
subcarregadas, podendo acarretar urna baixa ocupação de espaço. Outro ponto negativo 
consiste do tempo de execução, tornando-o impraticável para a maioria das apli cações . 
Entretanto, para arquivos considerados estáticos, pode-se justificar o uso do algoritmo. 
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3.4 Sistemas de Versões para as Arvores-.B+

Em 1989, Driscoll, Sarnak, Sleator e Tarjan l2õl denominaram de estaturas de dados
e/êmeras aquelas que ao sofrerem mudanças em suas informações destroem as antigas,
guardando apenas a mais recente, isto é, a versão mais atualizada. Todavia, existem apli-
cações nas áreas de geometria computacional, editoração de texto e arquivo, e programas
em linguages de programação de alto nível, que necessitam manter as várias versões de
seus dados. As estruturas que permitem o acesso e o armazenamento de todas as versões
foram chamadas por esses autores de persistentes, sendo de persistência rareia/ ("pa-
persistent") quando todas as versões podem ser obtidas, mas apenas a mais no'
dificada, e de persisláncia tola/ ("fully persistent") quando todas as versõe:
obtidas e modificadas. Eles desenvolveram o denominado me'todo d0 7zó g
bilita o armazenamento de várias versões para estruturas de dados ligadas, Fl=. anão-se
nesse método Lanka e Mays 1521 desenvolveram, em 1991, outras técnicas para tornar as
árz;ares-B+ com persistência total.

3.4.1 Método do NÓ Gordo Extendido para as Arvores--B+

Lanka e Mays apresentaram esta extensão, utilizando uma estrutura especial denominada
de nó gordo ("fat-node"). A seguir daremos algumas definições que serão úteis na descrição
do método.

NÓ gordo: E um nó composto de un] Z)/oco de versão e de um ou mais blocos de z'ndíces.

23/oco de Versão: É uma lista de pares ordenados (o,p), onde u é um identificador de
versão e p um ponteiro para um bloco de índice

/3/oco de /ndlce: Corresponde a um nó da árz;ore-B+ tradicional, com ponteiros e valores
do índice (po,ii,pi, ' ' ' ,P.-i,im,P,,.), /{ $ m $ 2/(. Os ponteiros fazem referência para

outros nós gordos ou para registros de dados. Dentro de um nó gordo, uma entrada do
bloco de versão junto com o bloco de índice associado corresponde a uma versão do nó.
Quando uma nova versão é criada, apenas os nós gordos que sofreram modificaçõe
atualizados, ou seja, a representação de uma árvore-.B+ de uma certa versão reapr
os nós existentes em versões anteriores e que não sofreram mudanças. Observe-sc
não é necessário criar uma nova versão para cada atualização, isto é, uma versão pode
incorporar um conjunto de atualizações. A figura 3.5 ilustra (a) a estrutura dos nós gordos
e (b) a representação completa de uma árvore-B+ com persistência total (com 2 versões).

Gra/o de Versão: O método faz uso de um grato enraizado dirigido acíclico G, = (vG., Ác« ),
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3.4 
, 

Sistemas de Versões para as Arvores-E+ 

Em 1989, Driscoll, Sarnak, Sleator e Tarjan [25] denominaram de estruturas de dados 

efêmeras aquelas que ao sofrerem mudanças em suas informações destroem as antigas, 

guardando apenas a mais recente, isto é, a versão mais atualizada. Todavia, existem apli

cações nas áreas de geometria computacional, editoração de texto e arquivo, e programas 

em linguages de programação de alto nível, que necessitam manter as várias versões de 

seus dados. As estruturas que permitem o acesso e o armazenamento de todas as versões 

foram chamadas por esses autores de persistentes, sendo de persistência parcial ("p;i -' · 

persistent") quando todas as versões podem ser obtidas, mas apenas a mais ncr 

dificada, e de persistência total ( "fully persisten t") quando todas as versõe. 

obtidas e modificadas. Eles desenvolveram o denominado método do nó!!· 

bili ta o armazenamento de várias versões para estruturas de dados ligadas. ~, it000-se 

nesse método Lanka e Mays [52] desenvolveram, em 1991, outras técnicas para tornar as 

árvores-E+ com persistência total. 

3.4.1 Método do Nó Gordo Extendido para as Árvores-E+ 

Lanka e Mays apresentaram esta extensão, utilizando uma estrutura especial denominada 

de nó gordo ("fat-node"). A seguir daremos algumas definições que serão úteis na descrição 

do método. 

Nó gordo: É um nó composto de um bloco de versão e de um ou mais blocos de índices. 

Bloco de Versão: É uma lista de pares ordenados ( v, p), onde v é um identificador de 

versão e p um ponteiro para um bloco de índice. 

Bloco de Índice: Corresponde a um nó da árvore-E+ tradicional, com ponteiros e valores 

do índice (po, i1, P1, · · · , Pm-1, im, Pm), ]( :S m :S 21( . Os ponteiros fazem referência para 

outros nós gordos ou para registros de dados. Dentro de um nó gordo, uma entrada do 

bloco de versão junto com o bloco de índice associado corresponde a uma versão do nó. 

Quando uma nova versão é criada, apenas os nós gordos que sofreram modificaçõe 

atualizados, ou seja, a representação de uma árvore-E+ de uma certa versão reapr . 

os nós existentes em versões anteriores e que não sofreram mudanças. Observe-se ,, .. 

não é necessário criar uma nova versão para cada atualização, isto é, uma versão pode 

incorporar um conjunto de atualizações. A figura 3.5 ilustra (a) a estrutura dos nós gordos 

e (b) a representação completa de uma árvore-E+ com persistência total ( com 2 versões). 

Grafo de Versão: O método faz uso de um grafo enraizado dirigido acíclico Gu = (Va., Aa.) , 
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que guarda uma ordenação parcial das várias versões de uma árvore-B+. yc. é o conjunto
de identificadores de versões para uma árvore e (ul, ol+i) C ,4a., quando a versão ul+i é
obtida pela atualização de ul. A raiz do grato corresponde à primeira versão.

Raiz#: E uma estrutura adicional similar a um bloco de versão. Esta estrutura foi criada
em virtude de cada versão poder ser enraizada por um nó diferente. Para cada entrada
(ul,pl) de raiz*, tem-se que pl aponta para a raiz da versão ul na árvore.

.4ncfu,): É o conjunto dos ancestrais da versão ul, isto é, o conjunto de todos os identifi-
cadores de versões, de todos os caminhos no grato de versão, da raiz do grato até o vértice
que contém o identificador de ul.

Bloco de Versão

Blocos de Índices

(.)

Raiz'k

Bloco de Versão

Bã'] Bloco de Índice

Ponteiros para os Registros de Dados

b)

Figura 3.5: (a) Estrutura dos nós gordosl (b) representação de uma árvore-B+ com per
sistência total.
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que guarda uma ordenação parcial das várias versões de uma árvore-E+ . Vav é o conjunto 
de identificadores de versões para uma árvore e ( v1, vi+ 1) E Aav, quando a versão v1+ 1 é 
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Figura 3.5: (a) Estrutura dos nós gordos; (b) representação de uma árvore-E+ com per
sistência total. 
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A operação de busca de um registro com valor i em uma versão oi, começa na raiz#
Em cada nó gordo visitado escolhe-se o par (t;,, p,), onde t;, corresponde ao valor máximo
em Anc(ul). Se o bloco de índice apontado por p, não for folha, escolhe-se o ponteiro pj
tal que {j $ i, (0 $ .j $ m) e vai-se para o nó gordo apontado por pj. Se o bloco apontado
por p. for folha, escolhe-se o valor igual a i, caso exista, recuperando o nó que contém
o registro de dados com valor {. O número de acessos em uma operação de busca é, no
pior caso, (2 + 21ogK+i , ), onde / é o número total de registros em uma versão e /{ a
ordem da árvore. O termo (2) equivale aos dois acessos realizados para o nó raiz* e para
recuperar o registro de dados; já o termo (21ogK+i , ) corresponde aos nós visitados
(blocos de índices e blocos de versões).

Considere a operação de inserção de um registro com valor {, em uma versão tU,
originando a versão uz+i. Inicialmente executa-se uma busca para determinar o bloco de
índice B correspondente a versão ul em um nó gordo folha ng' Em seguida, realiza-se uma
cópia de B em um novo bloco Bi, inserindo-se { em Bi . BI corresponde à versão ul+l en]
n.. Se Bi tornar-se um nó sobrecarregado, o mesmo é desdobrado em um novo bloco de
índice B2, o que proporciona a criação de un] novo nó gordo ng', contendo B2 na versão
ol+l. Em seguida, insere-se uma entrada no nó gordo pai de ng, para refietir que ng e ng'
são irmãos. Essa inserção pode causar uma sobrecarga no pai de ng e uma consequente
reaplicação do procedimento de desdobramento. Quando há uma propagação até a raiz,
cria-se uma nova raiz para a versão ui+i, proporcionando uma nova entrada em raiz+

O procedimento de remoção de um registro cona valor á em uma versão tN, gerando a
versão ul+i, é análogo à inserção. Entretanto, se o bloco de índice Z?i correspondendo à
versão ul+i no nó gordo ng tornar-se subcarregado ele deve ser concatenado ou distribuído
com um de seus irmãos. Seja B2 esse irmão, pertencente ao nó gordo ltg'. Se B2 tem no
máximo /{+ l valores, colocam-se os elementos de B2 em .Bi e indica-se ao nó gordo, pai de
ng', que ng' não é mais seu filho na versão ul+i. Isto pode acarretar uma propagação deste
processo na árvore. Por outro lado, se B2 tem mais do que /\' + l valores, os elementos
de Bi e B2 são distribuídos entre Bt e um novo bloco B3 que corresponde a ui+i em ng'.

3.4.2 Método do Campo Gordo

Com o intuito de aumentar a utilização de espaço, Lanka e N'layas IS21 propuseram um
método, que é uma extensão do método do nó gordo, denominado de método do campo
gordo ("fat-field"). Nesse método não é necessário utilizar um novo nó para armazenar os
registros de uma nova versão. Foram feitas algumas mudanças na estrutura empregada
no método do nó gordo que serão descritas a seguir.

Seja n : po, í-,p-, ,im,Pm um nó interno de uma árvore-B+ tradicional, que está
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sendo extendida para comportar as várias versões. Tem-se que

B/oco de /ndice : É um conjunto de /{ a 2/{ quádruplas ordenadas (entrada, saía, {, p)
correspondente a um nó da árvore-.B+ tradicional. No bloco de índice correspondente a
n, cada quádruplo é a extensão de um par (áj,pj), l $ j $ m de n. A quádruplo relativa
a po tem valor vazio. Assim,

entrada baila.l: É um {dentlPcador de versão que indica a versão
foi inserido (removido);

!ue o registro

i = Valor {j de n, l $ .j $ m;

P Ponteiro pj de n, l $ .j $ m, referenciando um nó gordo ou um registro de dados;

Reg soros ,4cessúeÍs: Para uma versão ul, são os registros dentro de um bloco de índice
formados pelas quádruplas em que o conteúdo do campo entrada pertence a Anc(u), e o
campo saía não contém nenhum elemento de Anc(u).

B/oco 23a/anceado: E aquele em que o número de registros acessíveis, para toda versão no
bloco, é pelo menos /T

NÓ Gordo Ba/anceado: Contém todos os seus blocos de índices balanceados

4ruore-B+ com Versões Ba/a7 Geada
balanceados.

E a árvore-B+ em que todos os seus nós gordos são

A figura 3.6 ilustra um trecho de uma árvore com o método do campo gordo.
símbolo ('p) indica que o campo saz'da está vazio.

0

A operação de busca de um registro com valor i, em uma versão ui, é similar a do
método do nó gordo. Em um bloco de índice não folha visitado, escolhe-se uma quádrupla
em que: o conteúdo do campo e7ztrada é maximal em Anc(t;), o conteúdo do campo saía
não pertence a Anc(u), o valor {j é tal que ij $ á e não existe í' tal que i' < ij 5; i. Em
um bloco de índice folha visitado, escolhe-se uma quádruplo com as características acima,
exceto que ij = .

A inserção de um registro com valor {, em um bloco de índice Z?, em uma versão
ul, originando a versão ul+i é realizada de maneira siillilar que no método do nó gordo.
Quando B for um bloco completos, executa-se uma operação de cópia. Como o método
do campo gordo permite que o valor í seja armazenado em um bloco que não contém
registros acessíveis na versão ul, então realiza-se a operação de cópia para evitar que um
desdobramento do bloco venha a gerar uma árvore desbalanceada. O procedimento de

Saque, a definição de bloco de índice completo é análoga a de nó completo, vista na seção 1.2
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A figura 3.6 ilustra um trecho de uma árvore com o método do campo gordo . O 
símbolo (*) indica que o campo saída está vazio. 

A operação de busca de um registro com valor i, em uma versão vI, é similar a do 
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um bloco de índice folha visitado, escolhe-se uma quádrupla com as características acima, 
exceto que Íj = i. 

A inserção de um registro com valor i, em um bloco de índice E, em uma versão 
vi, originando a versão vI+1 é realizada de maneira similar que no método do nó gordo. 
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, executa-se uma operação de cópia. Como o método 
do campo gordo permite que o valor i seja armazenado em um bloco que não contém 
registros acessíveis na versão vi, então realiza-se a operação de cópia para evitar que um 
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5 Aqui, a definição de bloco de índice completo é análoga a de nó completo, vista na seção 1.2. 
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cópia consiste em eliminar os registros não acessíveis da versão ui no bloco B. Isto é,
todos os registros de .B acessíveis a ul, são copiados em um novo bloco .BI e o valor { é
inserido em Bi. Após realizada a operação de cópia, se .BI estiver sobrecarregado ele é
desdobrado como no método do nó gordo.

O procedimento de remoção em um bloco .B marca o registro como removido, inserindo
a versão anual (ol+i), no campo saz'da. Se 1? for um bloco completo, ele é inicialmente
copiado em .Bi. Se .Bi contiver menos do que /{ registros acessíveis na versão ul+i, ele
é concatenado ou redistribuído com um bloco irmão adjacente. Seja .B2 este irmão. Na
situação em que B2 tem mais do que /{ registros acessíveis na versão ol+i, redistribui-
se; quando B2 tem exatamente /r registros acessíveis, concatena-se. Se após uma dessas
operações algum bloco se tornou completo, executa-se o procedimento de cópia com este
blocoC

Bloco de Versão

Bloco de Índices

Figura 3.6: Trecho de uma representação do método do campo gordo

3.4.3 Método do Bloco de Versão Pura

Neste método, ("pure-version"), Lanka e Mayas 1521 propuseram uma estrutura onde os
nós folhas de uma árvore-l?+ não apontam para registros de dados, mas para um nível
adicional da árvore contendo blocos de versão pura.

Um Z)/oco de versão pera é uma coleção de registros de tamanho variável, ordenados
pelo valor do índice, com formato (á, < u,p >), onde:
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Neste método, ("pure-version"), Lanka e Mayas [52) propuseram uma estrutura onde os 

nós folhas de uma árvore-E+ não apontam para registros de dados , mas para um nível 
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Um bloco de versão pura é uma coleção de registros de tamanho variável, ordenados 

pelo valor do índice, com formato ( i, < v, p >) , onde: 
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á = valor do índice:

D = identificador de versão;
p = ponteiro para o registro de dados com valor á na versão o;

Um registro de dados com valor i pode ser modificado em uma ou mais versões. Para
cada versão existe um par (identificador, ponteiro), como mostrado na figura 3.7.

A operação de busca de um valor z em uma versão uz é realizada como na árvore-B+
Ao atingir o bloco de índice folha, escolhe-se o ponteiro para o bloco de versão que contém
i. Este bloco de versão é percorrido para determinar a entrada cujo identificador de versão
tem valor maximal em Anc(ul) e o ponteiro diferente de nu/o. O procedimento faz acesso
a no máximo (2 + 1ogK+. Z#l) nós da árvore, onde / é o número total de registros de dados
referente a todas as versões. O termo (2) é relativo ao acesso ao bloco de versão pura e a
recuperação do registro de dados.

Raiz

;T''::L Blocos de Índices Falhas

12,<1 <2, null>
Blocos de Versão

Figura 3.7: Representação de uma árvore-B+ no método de versão pura

A inserção de um registro com valor de índice i, na versão ul, gerando a versão ol+i, é
realizada considerando-se 2 casos distintos.

Caso 1: o valor i ainda não existe na árvore.
Nesta situação o registro (i, < tÜ+l,p >) é inserido no mesmo bloco de versão pura
que contém o valor do índice antecessor ou sucessor a i. A inclusão pode acarretar
um desdobramento no bloco de versão pura.

Caso 2: o valor i já existe na árvore.
A árvore não é modificada, mas o registro que contém o valor { em um bloco de
versão pura precisa ser atualizado, isto é, insere-se o par < ul+i,p >. Se a inserção
gerar uma sobrecarga no bloco de versão, este é desdobrado.
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Figura 3.7: Representação de uma árvore-E+ no método de versão pura. 

A inserção de um registro com valor de índice i, na versão vi, gerando a versão v1+1 , é 
realizada considerando-se 2 casos distintos. 

Caso 1: o valor i ainda não existe na árvore. 
Nesta situação o registro ( i, < v1+ 1 , p >) é inserido no mesmo bloco de versão pura 
que contém o valor do índice antecessor ou sucessor ai . A inclusão pode acarretar 
um desdobramento no bloco de versão pura. 

Caso 2: o valor i já existe na árvore. 
A árvore não é modificada, mas o registro que contém o valor i em um bloco de 
versão pura precisa ser atualizado, isto é, insere-se o par< v1+ 1 ,p >. Se a inserção 
gerar uma sobrecarga no bloco de versão, este é desdobrado. 
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A remoção de um registro em uma versão uz originando a versão ui+l é realiza fazendo-
se uma busca para determinar o bloco de versão apropriado. Em seguida, insere-se o par
< "i+i,nu/o >. O bloco terá a forma ({,< ul,p >,< t'i+i,nu/o >). No caso de uma
sobrecarga do bloco, o mesmo é desdobrado.

Lanka e Mays consideram o método de versão pura mais eficiente em espaço do que o
método do campo gordo, uma vez que os registros de índices nunca são duplicados.

3.5 Arvores-.B com Vários Discos

Uma maneira de se paralelizar as estruturas do tipo árvore-.B, consiste em se distribuir
seus dados ao longo de vários discos, através de 3 formas distintas, apresentadas a seguir,
segundo Seeger e Larson 1861.

l Distribuição de Registros
A ideia desta técnica é utilizar para um único arquivo de dados várias áruores-
B. colocando cada uma em um disco diferente. Quando um registro de dados é
designado a um disco, ele se mantém no mesmo até ser removido. Seeger e Larson,
mencionam que existem 3 critérios distintos para realizar a divisão dos registros
entre os discos.

(,) Particionamento em Função do Intervalo dos Valores do Índice
Um registro é inserido no disco .j quando possui o valor do índice pertencente
ao conjunto dos valores deste disco, por exemplo /j. Nas operações de inserção,
remoção e consulta de um valor i, determina-se primeiro o disco que contém {, e
em seguida prossegue-se normalmente fazendo as operações como nas áruores-
B. A busca por intervalo pode envolver o acesso a .vários discos, o que é realizado
em paralelo.

Particionamento por Hashing
Outra maneira de se separar os registros nos discos é através do uso de uma
função de hashing aplicada aos valores do índice, cujo resultado determina o
número do disco. A utilização de uma função apropriada pode garantir uma
distribuição balanceada dos registros nos vários discos. Note-se que a busca
por intervalo é feita examinando-se simultaneamente todos os discos.
Particionamento Cíclico
Os registros podem ser distribuídos de forma cíclica por ordem de chegada, isto
é, oj-ésimo registro deve ser inserido no disco(j mod /+l), onde / é a quantidade
total de discos. Este esquema possibilita um balanceamento aproxinaado, mas

(b)

(.)
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sobrecarga do bloco, o mesmo é desdobrado. 

Lanka e Mays consideram o método de versão pura mais eficiente em espaço do que o 

método do campo gordo, uma vez que os registros de índices nunca são duplicados . 

, 
3.5 Arvores-E com Vários Discos 

Uma maneira de se paralelizar as estruturas do tipo árvore-E, consiste em se distribuir 

seus dados ao longo de vários discos, através de 3 formas distintas, apresentadas a seguir, 

segundo Seeger e Larson [86). 

1. Distribuição de Registros 
A idéia desta técnica é utilizar para um único arquivo de dados vanas árvores

B, colocando cada uma em um disco diferente. Quando um registro de dados é 

designado a um disco, ele se mantém no mesmo até ser removido . Seeger e Larson, 

mencionam que existem 3 critérios distintos para realizar a divisão dos registros 

entre os discos. 

( a) Particionamento em Função do Intervalo dos Valores do Índice 

Um registro é inserido no disco j quando possui o valor do índice pertencente 

ao conjunto dos valores deste disco, por exemplo lj, Nas operações de inserção, 

remoção e consulta de um valor i , determina-se primeiro o disco que contém i , e 

em seguida prossegue-se normalmente fazendo as operações como nas árvores

B. A busca por intervalo pode envolver o acesso a.vários discos, o que é realizado 

em paralelo. 

(b) Particionamento por Hashing 
Outra maneira de se separar os registros nos discos é através do uso de uma 

função de hashing aplicada aos valores do índice, cujo resultado determina o 

número do disco. A utilização de uma função apropriada pode garantir uma 

distribuição balanceada dos registros nos vários discos. Note-se que a busca 

por intervalo é feita examinando-se simultaneamente todos os discos. 

(c) Particionamento Cíclico 
Os registros podem ser distribuídos de forma cíclica por ordem de chegada, isto 

é, o j-ésimo registro deve ser inserido no disco (j mod l+ 1 ), onde/ é a quantidade 

total de discos. Este esquema possibilita um balanceamento aproximado, mas 
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tem como desvantagem a necessidade de se visitar todos os discos durante a
execução de uma determinada operação, uma vez que não é possível saber em
qual disco o registro foi alocado.

2 Arvores-B com Super-páginas
Neste método um nó da árvore é implementado com várias páginas que formam uma
"super-página", contendo / páginas, as quais são alocadas em Z discos diferentes. A
recuperaçãnda totalidaded&umasupei'pagnlarequer rleih:i:indiferentes-O ideal
seria determinar a página dentro da super-página, que contém o registro sendo
procurado, trazendo para a memória primária unicamente aquela página.
Conforme já demonstrado, a organização Bounded Disorder (v. 2.11) e a (íruore-
BZ) (v. 2.10), caracterizam-se por conter super-páginas e realizar o acesso a uma
única página / a cada recuperação de uin registro. Isto é possível através do uso
de técnicas de hashing. Outro exemplo de utilização desse método foi dado por
Pramanik e Kim6, nas ardores-P.NB, a qual difere da árvore-.B pelo fato de não conter
as entradas de uma super-página obrigatoriamente em ordeml no entanto, dentro
de uma página todas as informações estão ordenadas. Segundo Seeger e Larson, a
principal vantagem desta estrutura é o aumento no desempenho das consultas por
intervalos com faixas amplas.

3 Distribuição de Páginas
Estes casos caracterizam-se por conter as páginas de uma árvore-B distribuídas
em J discos, requisitando que cada entrada do índice seja expandida para conter a
indicação do disco que possui o nó apontado pela mesma. A seguir são mostradas
as 2 variações para executar a distribuição das páginas.

(a) Distribuição Aleatória
Quando uma página é criada ou desdobrada ela é alocada aleatoriamente em um
disco. Isso pode ser feito através do uso de um gerador de números aleatórios ou
por uma função de hashing. Seeger e Larson garantem que esta técnica permite
um bom balanceamento das informações do ponto de vista global, porém não há
garantia do balanceamento locall isto é, as páginas de uma sequência contígua
(valores vizinhos do índice) de páginas de dados, não estão distribuídas em
discos diferentes..

(b) Distribuição Cíclica
As páginas são inseridas no disco de maneira sistemática mantendo um número
balanceado de páginas em cada disco. Não há garantia de balaceamento local.

Esses métodos de distribuição de páginas não possuem um bom balanceamento local,
resultando em um alto tempo de resposta para as buscas de intervalo. Note-se que no

6Como não foi possível localizar este artigo, limitamos-nos aos comentários de Seeger e Larson.
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pior caso, todos os elementos do intervalo podem estar no mesmo disco, impedindo uma
paralelização da consulta. Seeger e Larson desenvolveram uma técnica para melhorar essa
distribuição através do algoritmo dado a seguir.

O algoritmo tem como parâmetro de entrada a p(ígÍna criada a. ser alocada em um
disco. Cona-Disco é o conjunto dos discos que podem recebê-la; as funções Página-Dir
e Página-Esq determinam as páginas à direita e à esquerda, respectivamente, da página
corrente; a função Disco retorna o disco que contém uma determina página; o vedor Quant
contém o número de páginas em cada disco, devendo existir um para cada nível da árvore.
Na situação em que existem mais de 2 discos possíveis para receber a nova página, deve-
se escolher aquele que contém menos páginas; no caso de ocorrência de uma segunda
coincidência opta-se por aquele de menor número.

Algoritmo Localiza-Disco(página)

Conj-Disco := {1, 2, . - ', Zl;

Esq := Dir := página;

Param := 1 até fl -- ll faça

Dir = Página-Dir(Dir);

Esq = Página-Esq(Esq);

Conj-Disco = Conj-Disco - {Dísco(Esq), Disco(Dir) };

Fim-para;

Retorne(Min.j, tal(lue Quantbl mi«,.a-j-n.,.. Q«a«tlyl);

A figura 3.8 ilustra um exemplo do algoritmo quando ocorre a inserção do valor 24,
gerando a criação da página J, resultante do desdobramento da página Z), onde: (a)
árvore-B com 3 discos antes da inserção de 24 e (b) (íruore-B após a inclusão com o
desdobramento de l).

Os autores garantem que quando as páginas são inseridas nos discos através do algo-
ritmo, sem existência de remoções, então não existem 2 páginas de uma subsequência de
páginas contíguas de f41 páginas, que são armazenadas no mesmo disco. Isto pode ser
claramente verificado pelo algoritmo, onde nenhuma página das f{ -- il à esquerda e das
f{ -- ll à direita da nova página são colocadas no mesmo disco. Na ocorrência de remoções
esta condição não é garantida, uma vez que as remoções podem acarretar concatenações
de páginas. Assim, quando a condição for violada, isto é, existir páginas vizinhas Xj e
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}$, 1 $ j $ [ál alocadas no mesmo disco .j, então ap]ica-se o a]goritmo Localiza-Disco
para a página }$. Os autores afirmam que nas consultas com grandes faixas não se faz
acesso a nenhum disco mais do que 2 vezes.
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Figura 3.8: Exemplo da execução do algoritmo Localiza-Disco

3.6 Segurança

O termo segura7zça é utilizado no contexto de bancos de dados para significar a proteção
do mesmo contra a exibição, alteração ou destruição desautorizado das informações. Isso
é um grande problema em ambientes de multa-usuários.

Quando as ardores-B usam memórias virtuais, o isolamento do espaço de dados do
usuário é facilmente obtido pelo mecanismo de proteção de memória associado às páginas
destas. Quando se faz necessário proteger o arquivo externo, deve-se usar algumas técnicas
criptográficas.

Em 1976, Bayer e Metzer j101 desenvolveram um esquema de segurança para os ar-
quivos mantidos na memória secundária em forma de páginas (nós), como as ardores-B
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e suas variações. Esses arquivos residem na memória secundária de forma cüptogr(í$ca e
apenas pequenas porções do mesmo ficam na memória principal em forma nomta/, isto é,
não codificadas.

Para melhor compreensão serão introduzidos alguns termos da teoria de criptografia
baseando-se nas definições de Date 1221. Os dados originais são denominados de tea;to
simples ("plain text"). Este texto simples é cMptogra/ado quando submetido a um aZgo-
rÍtmo de cNptograáa, (l/unção cNptogrcíl/ica, ou cilfrador9, que tem como entradas o texto
simples e uma cÀaue cdptogrc{/íca; a saída do algoritmo, isto é, a forma criptografada
do texto simples é chamada de tezfo ci»'ado ("cipher text"). Os detalhes do algoritmo
podem ser públicos, entretanto a chave é mantida em segredo. Dessa forma, pelo método
de Bayer e Metzer, o texto cifrado, que deve ser ininteligível para qualquer processo que
não contenha a chave, é aquele armazenado na memória secundária.

Seja .S = si, s2, ' ' . , s. o texto simples dividido em segmentos, T a função criptográfica
(cifrador), que dá como resultado o texto cifrado, e Co a chave criptográfica para T. Assim,
T é distribuída sobre .S como na fórmula a seguir, que usa a concatenação dos vários
segmentos criptográficos e cada Oi é calculada por uma função /, onde C{ = /(Co,{)-

r(.s, oo) r(.« , o«)

Baseando-se nestas informações, as funções criptográficas T podem ser classificadas
em

l

2

Função de bloco (cilfrador-b) quando o custo para se calcular qualquer chave Ci
independe de {.

Função progressiva (cil/radar-p) quando o custo para se calcular qualquer chave Ci
aumenta com {, isto é, as chaves devem ser calculadas por uma relação de recorrência
d. form.: C{ = g(Oí-l).

Qualquer esquema de criptografia para os arquivos que são mantidos na memória
secundária em forma de páginas deve obedecer as seguintes propriedades:

l

2

3

O método de codificação utilizado não deve causar alterações nos algoritmos de
busca, inserção e remoção

O método deve ser aplicável a qualquer tipo de função criptográâca utilizada,
cifrados-p ou cifrados-b

O método deve ser adequado mesmo quando a transformação de codificação for
executada por hardware.

90 CAPiTULO 3. TÓPICOS ESPECIAIS 

e suas variações. Esses arquivos residem na memória secundária de forma criptográfica e 

apenas pequenas porções do mesmo ficam na memória principal em forma normal, isto é, 

não codificadas. 

Para melhor compreensão serão introduzidos alguns termos da teoria de criptografia 

baseando-se nas definições de Date [22]. Os dados originais são denominados de texto 

simples ("plain text"). Este texto simples é criptografado quando submetido a um algo

ritmo de criptografia, (função criptográfica, ou cifrador ), que tem como entradas o texto 

simples e uma chave criptográfica; a saída do algoritmo, isto é, a forma criptografada 

do texto simples é chamada de texto cifrado ("cipher text"). Os detalhes do algoritmo 

podem ser públicos, entretanto a chave é mantida em segredo. Dessa forma, pelo método 

de Bayer e Metzer, o texto cifrado, que deve ser ininteligível para qualquer processo que 

não contenha a chave, é aquele armazenado na memória secundária. 

Seja S = s 1 , s2 , • • ·, sn o texto simples dividido em segmentos, Ta função criptográfica 

( cifrador ), que dá como resultado o texto cifrado, e C0 a chave criptográfica para T. Assim, 

T é distribuída sobre S como na fórmula a seguir, que usa a concatenação dos vários 

segmentos criptográficos e cada C; é calculada por uma função f, onde C; = f( C0 , i). 

Baseando-se nestas informações, as funções criptográficas T podem ser classificadas 

em: 

1. Função de bloco ( cifrador-b) quando o custo para se calcular qualquer chave Ci 

independe de i. 

2. Função progressiva ( cifrador-p) quando o custo para se calcular qualquer chave C; 

aumenta comi, isto é, as chaves devem ser calculadas por uma relação de recorrência 

da forma: C = g(C;-1)-

Qualquer esquema de criptografia para os arquivos que são mantidos na memória 

secundária em forma de páginas deve obedecer as seguintes propriedades: 

1. O método de codificação utilizado não deve causar alterações nos algoritmos de 

busca, inserção e remoção. 

2. O método deve ser aplicável a qualquer tipo de função criptográfica utilizada, 

cifrador-p ou cifrador-b. 

3. O método deve ser adequado mesmo quando a transformação de codificação for 

executada por hardware. 



ÇJ v b bJ XJ \# \-/ A b4 bX q q3rJ L 91

0 Método

Bayer e Metzer sugeriram um esquema denominado de cÀaue da página("pane-key"), para
criptografar estruturas do tipo árvore-B. Para cada página do arquivo existe uma chave
criptográfica, uma vez que a existência de uma única chave para todo o arquivo facilitaria
o acesso ao mesmo, tornando pública as informações do arquivo.

rara uma melhor compreensão QO metodo, considere um arquivo .4 com m páginas
(nós), onde n{, l $ á $ m, é o número de cada página, utilizado para localiza-la na
memória secundária. Seja S(n{) o texto simples de uma página n{ e C(ni) o texto cripto-
grafado de ni. Cada página ni tem ainda uma identificação chamada de n;

O processo utiliza 2 cifradores. Um deles é o ci»'apor de tecto O, que deve ser inversível,
isto é, permitir tanto a codificação como a decodificação do texto, podendo ser um cl/rador-
b ou um ci(/radar-p. O outro é um cijfrador de cAaue de p(ígÍna E, o qual não precisa ser
inversível. Utiliza-se também uma cAaue de arguido CZ para .E. Esta última é também
denominada de chape de árvore quando se trata de ardores-B.

Dado n:, para qualquer página ní, l $ á $ m, E é utilizado para calcular a chave de
página C.. correspondente, isto é,

C«. = E(n;, Cz)

Já o conteúdo da página ni é criptografado através da transformação

C(ni) = U(.S(ni), 0«.)

onde o texto simples S(ni) de ni pode ser dividido ein vários segmentos. O conteúdo de
nf é decifrado por

S(n.) = U'' (C(n.), C'..)

Existem 2 maneiras para se calcular os identificadores das páginas, como explicado a
seguir.

l Método C - Método do Cifrador Puro
As páginas são identificadas diretamente pelos números das páginas (n: = ní). As-
sim, todas as chaves das páginas são calculadas quando a chave do arquivo C'r for
escolhida da seguinte forma:

a.. = .E(nf, Cr)
2. Método T - Método da Tabela

Neste método as páginas são identificadas por valores arbitrários, os quais são ar-
mazenados em uma tabela organizada pelos números das páginas. Assim, as chaves
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página Cn; correspondente, isto é, 

Já o conteúdo da página n, é criptografado através da transformação 

onde o texto simples S(ni) de ni pode ser dividido em vários segmentos. O conteúdo de 
ni é decifrado por 

Existem 2 maneiras para se calcular os identificadores das páginas, como explicado a 
segu1r. 

1. Método C - Método do Cifrador Puro 
As páginas são identificadas diretamente pelos números das páginas (ni = ni) . As
sim, todas as chaves das páginas são calculadas quando a chave do arquivo CE for 
escolhida da seguinte forma: 

2. Método T - Método da Tabela 
Neste método as páginas são identificadas por valores arbitrários, os quais são ar
mazenados em uma tabela organizada pelos números das páginas. Assim, as chaves 
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de cada página podem ser alteradas individualmente através da modificação da ta-
bela. entretanto tem como desvantagem a necessidade de se buscar na tabela a
identificação de uma página, sempre que se precise da chave da mesma.

Esses 2 métodos permitem que as chaves das páginas não estejam necessariamente
explicitamente armazenadas mas, sempre que preciso, possibilitam uma derivação através
da chave do arquivo OE. Por conseguinte, o método C é preferível ao T, pois não requer
memória adicional para, armazenar a tabela nem procedimentos extras para recuperar as
informações da mesma.

Uma questão a ser vista é a de como um cifrador de texto U deve ser aplicado às
páginas individuais da árvore-B. Para isso deve-se considerar como a criptografia afeta
os algoritmos de acesso e atualização e quais os custos acarretados. A solução para
criptografar as informações contidas em uma sequência ordenada de elementos indexados
é dividir o texto em segmentos de tamanho apropriado e codifica-los com um cijfrador-p
ou cilfrador-b, dependendo do custo de utilização de cada um destes.

Segundo Bayer e Metzer, a experiência tem mostrado que quando a codificação e deco-
dificação podem ser executadas por hardware, então é apenas necessário que o sistema de
paginação forneça a chave para cada página que tenha sofrido modificação, e dessa forma,
quando retomada à memória secundária, a mesma estará corretamente codificada. Por
outro lado, quando a codificação é feita por software, podem surgir algumas complicações-
O sistema de paginação tem que saber como recodificar as páginas que devem ser reescri-
tas na memória secundária, além dos detalhes de quais as partes das páginas que foram
decifradas. Isso deve ser feito através de um descritos de decodiWcação para cada página
mantida na memória principal. Como mostrado na figura 3.9, este descritor contém a
chave O.. da página e um bit de modificação b. Para o caso de um cil/'radar-b haverá uma
cadeia de bits especificando os segmentos decodificados (decod). Já para o cll/radar-p o
descritor conterá um item / especificando o segmento criptografado e um valor de chave
(71.. , cujo conteúdo corresponde a chave do segmento codificado a ser usado.

Figura 3.9: Descritor de decodificação: (a) para ci/redor-b; (b) para cl/radar-p

O uso de diferentes chaves criptográficas para diferentes páginas aumenta a segurança
criptográfica, pois a quebra da codificação de uma página não ajuda na quebra de outras

92 CAPITULO 3. TÓPICOS ESPECIAIS 

de cada página podem ser alteradas individualmente através da modificação da ta

bela, entretanto tem como desvantagem a necessidade de se buscar na tabela a 

identificação de uma página, sempre que se precise da chave da mesma. 

Esses 2 métodos permitem que as chaves das páginas não estejam necessariamente 

explicitamente armazenadas mas, sempre que preciso, possibilitam uma derivação através 

da chave do arquivo CE. Por conseguinte, o método C é preferível ao T, pois não requer 

memória adicional para armazenar a tabela nem procedimentos extras para recuperar as 

informações da mesma. 

Uma questão a ser vista é a de como um cifrador de texto U deve ser aplicado às 

páginas individuais da árvore-E. Para isso deve-se considerar como a criptografia afeta 

os algoritmos de acesso e atualização e quais os custos acarretados. A solução para 

criptografar as informações contidas em uma sequência ordenada de elementos indexados 

é dividir o texto em segmentos de tamanho apropriado e codificá-los com um cífrador-p 

ou cífrador-b, dependendo do custo de utilização de cada um destes. 

Segundo Bayer e Metzer, a experiência tem mostrado que quando a codificação e deco

dificação podem ser executadas por hardware, então é apenas necessário que o sistema de 

paginação forneça a chave para cada página que tenha sofrido modificação, e dessa forma, 

quando retornada à memória secundária, a mesma estará corretamente codificada. Por 

outro lado, quando a codificação é feita por software, podem surgir algumas complicações. 

O sistema de paginação tem que saber como recodificar as páginas que devem ser reescri

tas na memória secundária, além dos detalhes de quais as partes das páginas que foram 

decifradas. Isso àeve ser feito através de um descritor de decodificação para cada página 

mantida na memória principal. Como mostrado na figura 3.9, este descritor contém a 

chave Cn; da página e um bit de modificação b. Para o caso de um cífrador-b haverá uma 

cadeia de bits especificando os segmentos decodificados ( decod). Já para o cífrador-p o 

descritor conterá um item l especificando o segmento criptografado e um valor de chave 

C~;' cujo conteúdo corresponde a chave do segmento codificado a ser usado. 

Cn; 1 b I decod 1 

(a) 

Figura 3.9: Descritor de decodificação: ( a) para cifrador-b; (b) para cífrador-p. 

O uso de diferentes chaves criptográficas para diferentes páginas aumenta a segurança 

criptográfica, pois a quebra da codificação de uma página não ajuda na quebra de outras 



Q R qPfITTn A IU í= A
tle\f+ LJ4.J\.4 %./ ALJ LA q \S/J X 93

páginas, uma vez que as chaves das mesmas não possuem relacionamentos diremos. Por
outro lado, existem alguns problemas que devem ser tratados, quando o segredo de alguma
página for descoberto.

Problemas

l Se a página decodificada-nãolar uma« ílollia. a-quebram daLiníbrmação diB a,Igual :ç-alm
e ponteiro da mesma permitiria o acesso a algum de seus filhos, sendo ainda mais
perigoso quando os filhos forem folhas. Uma forma de contornar essa situação,
tornando a localização dos filhos das páginas mais difícil, é armazenar os ponteiros
codificados pelo cifrador .E em páginas, dentro dos textos simples.

2 Quando uma determinada página é invadida, através do conhecimento de sua chave,
todas as novas informações que venham a surgir na mesma, ocasionados pelos desdo-
bramentos, concatenações ou redistribuições, serão facilmente conhecidas. A solução
para este problema consiste em modificar as chaves das páginas a cada mudança na
mesma, ou pelo menos a toda "grande mudança". Isso pode ser feito facilmente
quando os identificadores são mantidos em tabelas (método T); contudo, no caso do
método do cifrador puro (C), essa troca não pode ser executada sem que a chave
da árvore (chave do arquivo) seja modificada. A alternativa empregada é enganar
o intruso, isto é, move-se o conteúdo do nó para uma nova página, atribuindo-lhe
uma nova chave. Deixa-se o nó antigo intocável para que o intruso não perceba a
nova mudança, até o instante em que a chave do arquivo possa ser trocada. Esta
estratégia pode levar a um número muito grande, até mesmo inaceitável, de páginas
não utilizadas.

3 Ao se decodificar uma página ni, l $ i$ m, o intruso é capaz de deduzir a chave da
página O.. e o identificador n;. Dessa forma, como O«. = .E(n;,CZ) o intruso deve
tentar inverter E para obter (7E. Se o conjunto dos possíveis valores para as chaves
da árvore não for grande, a mesma poderá ser encontrada através de tentativas.
Uma solução é utilizar um conjunto muito grande.
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Capítulo 4

CONCORRENCIA

4.1 Introdução

As aplicações de multiprocessamento e multiprogramação também estão presentes em
sistemas de banco de dados, sendo de grande interesse para essa área a construção de
banco de dados que sejam manipulados de maneira concorrente e correta, por vários
processadores e tarefas.

A utilização da estrutura de árvore-B, juntamente com suas variações, em ambientes
de multiusuários, é bastante frequente. Os problemas existentes em qualquer sistema de
concorrência continuam presentes, como por exemplo: garantir a corretude e integridade
das informações em função da interferência de um processo com outro; escalonamento de
processos ("scheduling"), de tal forma que 2 processos não sejam realizados concorrente-
mente quando houver conflitos entre suas tarefas; execução interminável de um determi-
nado processo ("livelock") ou a existência de "deadlock", isto é, a situação em que 2 ou
mais processos estão em estado de espera simultâneo, devido a um bloqueio cíclico, ou
seja, cada processo está esperando por algum evento que não ocorrerá.

Objetivando evitar estes tipos de problemas utiliza-se um mecanismo para regular
o acesso concorrente a objetos compartilhados. O controle de concorrência empregado
nas soluções de sistemas de árvore-B que serão apresentadas adiante é formado por 3
componentes: b/oqweios, gra/o de campal b /idade e conversão rGC'C) e essa/07zamento. O
b/oqaeío em um nó consiste de uma espécie de "marcação" no mesmo, a qual reserva o
acesso deste nó a algum processo, afim de assegurar a integridade do procedimentos esta
é garantida através do tipo de bloqueio utilizado. Em algum outro instante da execução
do processo, o b/oque o é liberada, configurando o ato de desb/oguear, isto é, o iló ficará
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livre para ser utilizado por outros processos. Certas soluções permitem que se façam
conversões de um tipo de bloqueio aplicado a um nó, para outro tipo. Generalizando
os tipos de bloqueios existentes tem-se o ó/oqueio ezc/usiuo e o partÍcionado. O primeiro
garante que se um determinado processo P contém um bloqueio ezc/zlsÍuo em um nó n,
então nenhum outro processo p'pode bloquear ll até que P o libere. No caso de n receber
um bloqueio padicionado de um processo P, então qualquer outro processo p'pode realizar
um bloqueio particionado sobre n, mas não é permitida a execução de ó/aquelas ezc/tzsÍt;os
abl;l} queos+/oql&eÍos pa?:tic a ü-Jos soam !iberado:

A relação de compatibilidade e conversão existente entre os diversos tipos de bloqueios
pode ser representada pelo GOC'introduzido por Bayer e Schkolnick jl 11. Sejam a e P dois
tipos de bloqueios possíveis de serem aplicados a um nó n. Se a e /3 têm compatibilidade
completa, isto é, a é aplicado a li por um processo PI, enquanto que um outro processo
P2 pode bloquear n simultaneamente com #, ou vice-versa, tem-se o grato mostrado na
figura 4.1 (a). Porém, se a e /3 têm compatibilidade assimétrica, isto é, um processo PI
com bloqueio P em um nó n permite outro processo P2 colocar um bloqueio a em n,
porém o contrário não pode, tem-se o grato da figura 4.1 (b). Já a conversão entre os
tipos de bloqueios é indicada como na figura 4.1 (c), onde um nó 1} com um bloqueio do
tipo a, aplicado por um processo PI , pode sofrer uma conversão de seu tipo, pelo próprio
processo PI, para /3 por exemplos ou como na figura 4.1 (d) onde a conversão é completa
(de a para P ou de P para cr).

(.) (b)

(C) (d)

Figura 4.1 GCC' - Grato de Compatibilidade e Conversão

O essa/onamento consiste de uma fila, associada a cada nó n, de processos e de seus
pedidos de bloqueios. Como exemplo de uma disciplina bastante utilizada tem-se aquela
onde os pedidos são executados por ordem de chegada, ou seja, o primeiro pedido a entrar
na fila será o primeiro a sair (PEPS)l. Geralmente, quando um processo deseja executar
um bloqueio em um nó n, coloca-se um pedido de bloqueio na fila do mesmo O processo
fica em estado de espera até que o seu pedido atinja o início da fila.

Quanto aos tipos de processos existentes estes podem ser classificados em: /Citar, o

l Esta disciplina é também conhecida na literatura como FIFO (First in First Out)
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Figura 4.1: GCC- Grafo de Compatibilidade e Conversão. 
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1Esta disciplina é também conhecida na literatura como FIFO (First ln First Out). 
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qual executa a operação de busca de um determinado valor i do índice e o alba/izador,
responsável pelas operações de inserção e remoção de um valor. O processo atualízador é
composto de duas fases: a primeira fase (/ase /) consiste na busca do nó onde (de onde)
será inserido (removido) um valor; a segunda (/ase 2) diz respeito à inserção ou remoção
propriamente dita, e da consequente reestruturação da árvore, quando houver necessidade
de desdobrar um nó (inserção), concatenar ou redistribuir os elementos de alguns nós
(remoção) e estes efeitos se propagaram na árvore. Denomina-se de leitor-puro o processo
que executa simplesmente a operação de busca de um valor do índices de /Calor-atum/izador
aquele responsável pela fase l do processo de atualização e de alba/ízador-gravador ou
simplesmente gravador o executor da fase 2. O conjunto dos nós do caminho percorrido
por um processo de atualização que são alterados durante uma reestruturação decorrente
desse processo é denominado de escapo. Os nós da árvore visitados por um determinado
processo P formam o caminho de acesso de P.

Um nó n é chamado de seguro ("safe") quando durante uma inserção ou remoção
nenhum dos seus antecedentes serão afetados; caso contrário, será chamado de não-seguro
("unsafe"). Assim, para uma inserção em uma árvore-B onde /{ representa a ordem da
árvore, um nó é considerado seguro se a quantidade de valores do mesmo for menor do
que 2/T; já para uma remoção, um nó está segue'0 quando seu número de valores é maior
do que /(

Uma solução para o problema de concorrência consiste em permitir que processos
leitores manipulem a estrutura simultaneamente com outros processos leitores, mas para
o caso dos processos atualizadores estes são seda/{zados. De acordo com Date 12212, os
processos são seda/içados quando estes são sincronizados, através de algum mecanismo de
concorrência, tal que a execução dos mesmos produz resultados iguais a alguma execução
sequencial destes em qualquer ordem. Com o intuito de conseguir esta seda/ízação, um
processo atualizador, antes de sua execução, ganha o controle exclusivo de toda a árvore,
evitando que esta seja manipulado por qualquer outro processo. Todavia, como esta
alternativa só deve ser utilizada quando o nível de atividade for baixo, surgiram outras
soluções.

As primeiras soluções para o problema de concorrência eln árvore-B foram dadas por
Samadi j8SI em 1976 e Parr j78j3em 1977, fazendo uso da técnica padrão de semáforos
(Dijkstra 1241), para controlar a concorrência.

Bayer e Schkolnick jlll propuseram em 1977 uma melhora no método de Samadi,
indicando um esquema parametrizado, cuja variação ocorre de acordo cona o grau e o tipo
de concorrência desejada. Este modelo possibilita um pequeno uso de bloqueios exclusivos,

2Segundo Date a noção de seHal záuel foi primeiro desenvolvida, usando outra terminologia, em um
trabalho de K.P.Eswaran e colaboradores.

3Como não foi possível loca]izar esse artigo, ]imitamo-nos às citações de ]48, 50].
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do que K. 

Uma solução para o problema de concorrência consiste em permitir que processos 

leitores manipulem a estrutura simultaneamente com outros processos leitores, mas para 

o caso dos processos atualizadores estes são serializados. De acordo com Date [22]2, os 

processos são serializados quando estes são sincronizados, através de algum mecanismo de 

concorrência, tal que a execução dos mesmos produz resultados iguais a alguma execução 

sequencial destes em qualquer ordem. Com o intuito de conseguir esta serialização, um 

processo atualizador, antes de sua execução, ganha o controle exclusivo de toda a árvore, 

evitando que esta seja manipulada por qualquer outro processo. Todavia, como esta 

alternativa só deve ser utilizada quando o nível de atividade for baixo, surgiram outras 

soluções. 

As primeiras soluções para o problema de concorrência em árvore-E foram dadas por 

Samadi [85) em 1976 e P arr [78)3em 1977, fazendo uso da técnica padrão de semáforos 

(Dijkstra [24]), para controlar a concorrência. 

Bayer e Schkolnick [11] propuseram em 1977 uma melhora no método de Samadi, 

indicando um esquema parametrizado, cuja variação ocorre de acordo com o grau e o tipo 

de concorrência desejada. Este modelo possibilita um pequeno uso de bloqueios exclusivos, 

2Segundo Date a noção de seria/izáve/ foi primeiro desenvolvida, usando outra terminologia, em um 

trabalho de K.P.Eswaran e colaboradores . 
3Como não foi possível localizar esse artigo, limitamo-nos às citações de [48, 50]. 
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proporcionando um aumento no número de processos executados concorrentemente

Por outro lado, Hem e Stonebraker 1341 realizaram em 1 978 estudos sobre a possibilida-
de do uso de ardores-.B em concorrência, mostrando os problemas que podem surgir. Por
exemplo, supondo que dois processos, um atualizador e outro leitor-puro estão fazendo
acessos simultâneos na árvore e que o processo leitor-puro está verificando um determi-
nado nó n da árvore no momento em que ocorre uma divisão de algum outro nó, causada
pe[(t#rocesso de at.ua]izaçãa-podem:á-acantecepque Q pi:acesso de ]ehura.deteet:ennt e-
lemento errado ou não existente. Outra dificuldade, também verificada pelos referidos
autores, ocorre quando dois processos estão inserindo informações em dois nós adjacentes
que estejam ambos completos. Os dois processos bloquearão as páginas que estão sendo
atualizadas e deverão examinar os nós vizinhos, a fim de redistribuir os elementos entre e-
les (técnica de overflow, v. 1.4.2). Entretanto, como estão bloqueados, haverá um impasse
(deadlock), restando apenas a opção de se escolher aleatoriamente um dos processos en]
questão, para que este seja interrompido e sejam liberados todos os bloqueios realizados
pelo mesmo, "quebrando-se" a situação de deadlock.

Em 1978, Miller e Snyder 1671 investigaram un] esquema que bloqueia uma região da
árvore de tamanho delimitado, fazendo uso de 3 tipos de bloqueadores: acesso ("acesa"),
Flor.{ro("pio«eer") e seguidor("follower").

Também em 1978, Guibas e Sedgewick 1321 sugeriram uma modificação do algoritmo
de atualização, a qual pode ser adaptada como uma nova solução para o problema de
concorrência. Esta modificação consiste em se fazer desdobramentos prévios nos nós da
árvore-B durante a fase l de algum processo de atualização. Isto é, à medida que se
caminha na árvore, de cima para baixo, e detecta-se um nó completo, este é desdobrado e
o separador apropriado inserido no respectivo nó pai. Note-se que o pai nunca se encontra
completo e consequentemente não há propagação do processo.

Com base em uma das soluções dada por Bayer e Schkolnick e seguindo idéia de
Lamport ISll, Ellas 1271 apresentou ein 1980 uma solução para o problema de concorrência
nas ardores-2-g, em particular para os casos de busca e inserção. Esta solução permite que
processos leitores e atualizadores tenham acesso a um determinado nó ao mesmo tempo,
em direções opostas: o processo leitor visita os nós da árvore no sentido de cima para baixo
e examina os valores internos de um nó da esquerda para diteital o processo atualizador
reestrutura a árvore de baixo para cima e faz trocas nos conteúdos dos nós da direita para
esquerda. Outra ressalva do método consiste na indivisibilidade das operações de leitura e
escrita de um valor e de seu respectivo ponteiro, isto é, a leitura (escrita) de um par (valor,
ponteiro) é executada como um único passo A cllave principal dessa solução é permitir
processos leitores-puros no escapo de processos atualizadores. Com o intuito de aumentar
a concorrência entre os processos atualizadores, Ellas propôs outro algoritmo denominado
de aZgorifmo pipo/í7ze. A idéia é permitir que a fase l dos processos atualizadores seja
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executada da mesma forma que um processo leitor

Lehman e Yao 1531, definiram em 1981 um método que utiliza um número constante
de nós bloqueados, o qual foi aperfeiçoado em 1986 por Sagiv 1841 , apresentando uma
solução em que apenas l único nó é bloqueado.

Em 1980/1982 Kwong e Wood l48, 49, S01, utilizando a técnica de sêde-brancAing, a ser
vista adiante, apresentaram uma melhora das soluções de Bayer e Schkolnick e de Ellas.

Com base na modificação do algoritmo de atualização proposto por Guibas e Sedge-
wick, em 1985 Mond e Raz [70) sugeriram uma nova solução para o problema de concor
rência, onde cada processo executa apenas 2 bloqueios simultâneos nos nós visitados.

Em 1988 Keller e Wiederhold 1421 fizeram um estudo sobre o uso de concorrência em
ardores-B contendo entradas de tamanho variável.

Finalmente, Souza e Carvalho 1891 propuseram em 1992 um sistema denominado de
LEMIX, que possui um gerenciador de banco de dados baseado en] ardores-.B', introduzin-
do um método de controle de concorrência em que um caminho hierárquico fica residente
na memória e é percorrido várias vezes até ser bloqueado.

Todas as soluções existentes para o problema de concorrência podem ser classificadas,
de acordo com Kwong e Wood em tipo / e tipo 2. Nas soluções de tipo / o caminho da
árvore percorrido por um processo atualizador não varia durante a fase de reestruturação,
fazendo o uso de bloqueio exclusivo en] todos os nós deste caminho, afim de que nenhum
outro processo atualizador possa compartilhar este percurso. Todavia, existem soluções
que permitem o compartilhamento do caminho por processos que executam simplesmente
a busca de um elemento (leitores-puros). Observa-se que nas soluções de tipo / o número
de nós bloqueados por cada processo atualizador é da ordem O(h) da altura da árvore. Nas
soluções de tipo 2 o caminho de acesso percorrido por um processo atualizador é modificado
durante a fase de reestruturação. Assim, apenas os nós que sofrem modificações em cada
passo desta fase de atualização são bloqueados, não permitindo, temporariamente, o acesso
a eles por outros processos atualizadores; estes nós formam o caminho /oca/. Com isso,
essas soluções permitem vários processos atualizadores no percurso de outros. O número
de nós bloqueados por cada processo atualizador em qualquer instante do procedimento
é O(C), onde C é «m' co"sta"te.

Sagiv 1841 propôs uma outra classificação para as soluções existentes, agrupando-as em
ascendentes ("bottom-up") e descendentes ("top-down"). Nas soluções descendentes um
processo atualizador bloqueia todo seu percurso de tal forma a evitar outros atualizadores
neste caminho; entretanto, algumas variações destas soluções permitem processos leitores
tendo acesso simultâneo a este percurso na fase de busca e/ou na de reestruturação.
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Já nas ascendentes, os processos atualizadores comportam-se como leitores na fase de
busca e durante a reestruturação eles se movimentam na árvore, no sentido para cima,
bloqueando simultaneamente apenas alguns nós na árvore (no máximo 3), ao invés de
todo o percurso, e fazendo as transformações necessárias. Essas soluções garantem um
alto grau de concorrência.

Vejamos as várias soluções para o problema de concorrência em ordem cronológica

4.2 Solução devida a Samadi

Consiste de uma solução do lira / sendo considerada como a primeira solução válida para
o problema de concorrência en] sistemas que utilizam árvore-B. Todavia, Kwong e Wood
l48, 501 afirmam que en] 1977 Parr 1781 propôs independentemente uma solução similar.

4.2.1 Definições

A solução a ser apresentada utiliza un] único tipo de bloqueio, chamado de Z)/aquela

sem(í/oro, tanto para os processos leitores-puros como para os atualizadores, cujo GOC'
dado por Kwong e Wood é mostrado na figura 4.2. Dois processos distintos não podem
bloquear simultaneamente um mesmo nó. São válidas apenas as operações de bloquear
e desbloquear um nó, as quais são executadas através da técnica padrão de sem(Íforos
(Dijkstra). Um será/07'0 é uma variável protegida cujo valor é alterado apenas pelas
operações P e y (v. Tanembaum j911 ). Seja semjnl um sem({/oro associado a um nó n
da árvore-B, composto de um campo inteiro, de um contador de processos c, e de uma fila
/. P(semjnl) equivale a atitude de bloqueio e y(semjnl) de desbloqueia. Inicialmente
semjnl.c = 1, para todo nó n da árvore.

Figura 4.2: GC'C' para a solução de Samadi
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P(.emjnl):

semjnl.c := semjnl.c -- i;

t'(.emjnj

semlnl.c := semjnl.c+ l ;

Se semjnl.c < 0, então Se ..mInI.c 2 0, então

Insira o processo corrente em semjn]../, Remova um processo da fila semjnl./

colocando-o em estado de esperai colocando-o pronto para ser ezecKfado;

4.2.2 Descrição de Funcionamento

Busca

O procedimento de busca de um valor i do índice executado por um processo leitor-puro
consiste em fazer inicialmente um bloqueio na raiz e em seguida continuar caminhando na
árvore, no sentido da raiz até uma folha, bloqueando e desbloqueando nós, de tal forma
que ao se visitar um nó este é bloqueado e libera-se o bloqueio no seu pai.

Inserção / Remoção

Um processo atualizador desejando executar uma inserção ou remoção de um valor { na
árvore-B. realiza inicialmente um bloqueio na raiz da mesma. Indutivamente, durante seu
percurso na árvore, os nós visitados são bloqueados e examinados, porém, quando neste
caminho for detectado um nó seguro, liberam-se todos os bloqueios de seus ancestrais.

Em virtude da maneira como os procedimentos são realizados, é necessária uma orde-
nação para todos os processos que compartilham um caminho comum. Nenhum processo
pode ultrapassar outro, em seu caminho. No caminho bloqueado por um processo atua-
lizador Pa, iStO é, do nó seguro de maior profundidade pertencente ao caminho, até uma
folha, não pode haver nenhum outro processo sendo executado, ou até mesmo esperando
nas filas destes nós. De fato, suponhamos uin caminho contendo o nó n, bloqueado por
um processo atualizador, em que n não é o nó seguro mais profundo do caminho. Se
existisse um processo leitor PI esperando na fila de n, o pai de n teria sido bloqueado por
Pi, mas Pa certamente deve ter bloqueado esse pai, o que é um absurdo.
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P(sem[n]): 

sem[n].c := sem[n].c - 1; 

Se sem[n].c < O, então 

Insira o processo corrente em sem[n].J, 

colocando-o em estado de espera; 

CAPíTULO 4. CONCORRÊNCIA 
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Vantagens e Desvantagens

O problema de deadlock é evitado usando-se a própria estrutura da árvore para associar
uma ordenação natural a todas as atividades de acesso ao arquivo de índices. Como
todos os bloqueios são executados no sentido de cima para baixo na árvore, não existirá
nenhuma possibilidade de demanda circular.

em relação a serialização dos processos. Entretanto, conforme será mostrado adiante,
utilizando-se vários tipos de bloqueios, aumenta-se ainda mais a quantidade de processos
que podem ser executados simultaneamente. A presente solução deve ser usada apenas
nas situações em que o nível de atividade for baixo.

4.3 Soluções devidas a Bayer e Schkolnick

O esquema a ser apresentado permite um maior grau de concorrência quando comparado
com a solução de Samadi. Ele é composto por uin conjunto de algoritmos dirigidos por um
processo supervisor. O estudo foi feito baseando-se na estrutura de árvore-B*, podendo
também ser aplicado a outras estruturas que tenham as propriedades desta, como por
exemplo (írt;ore-B prá./içada (v. capítulo 2).

As 4 soluções que serão analisadas adiante são consideradas por Kwong e Wood como
soluções de tipo /.

4.3.1 Definições Gerais

Para cada solução que será apresentada serão mostrados protocolos para os processos
atualizadores e leitores-puros. Todas essas soluções utilizam nos nós da árvore alguns dos
tipos de bloqueios abaixo:

Bloqueio leitor = p-lock;
Bloqueio exclusivo = c-lockl
Bloqueio alternativo = a-lockl

O p-lock pode ser visto como o tipo de bloqueio mais fraco, isto é, quando um nó n
apresenta bloqueio desta natureza, executado por algum processo, n pode ser utilizado por
outros processos simultaneamente. Por exemplo, conforme será visto, nas soluções 2 e 3
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em relação a serialização dos processos. Entretanto, conforme será mostrado adiante, 
utilizando-se vários tipos de bloqueios, aumenta-se ainda mais a quantidade de processos 
que podem ser executados simultaneamente. A presente solução deve ser usada apenas 
nas situações em que o nível de atividade for baixo. 

4.3 Soluções devidas a Bayer e Schkolnick 

O esquema a ser apresentado permite um maior grau de concorrência quando comparado 
com a solução de Samadi . Ele é composto por um conjunto de algoritmos dirigidos por um 
processo supervisor. O estudo foi feito baseando-se na estrutura de árvore-E*, podendo 
também ser aplicado a outras estruturas que tenham as propriedades desta, como por 
exemplo árvore-E pré-fixada (v. capítulo 2). 

As 4 soluções que serão analisadas adiante são consideradas por K wong e Wood como 
soluções de tipo 1. 

4.3.1 Definições Gerais 

Para cada solução que será apresentada serão mostrados protocolos para os processos 
atualizadores e leitores-puros. Todas essas soluções utilizam nos nós da árvore alguns dos 
tipos de bloqueios abaixo : 

Bloqueio leitor = p-lock; 
Bloqueio exclusivo = t:-lock; 
Bloqueio alternativo = a-lock; 

O p-lock pode ser visto como o tipo ele bloqueio mais fraco, isto é, quando um nó n 
apresenta bloqueio desta natureza, executado por algum processo, n pode ser utilizado por 
outros processos simultaneamente. Por exemplo, conforme será visto, nas soluções 2 e 3 
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um nó com bloqueio p-lock pode ser compartilhado por processos leitores e atualizadores.
O e:-lock é considerado o mais forte, geralmente utilizado por processos atualizadores. Um
nó n que contém este tipo de bloqueio não pode ser utilizado por nenhum outro processo,
até o momento em que seja desbloqueado. O cv-rock é empregado na solução 3 durante
a fase l de algum processo atualizador, e permite que os nós com este tipo de bloqueio
possam ser utilizados por outros processos ao mesmo tempo- Um nó não pode ter, no
mesmo instante, um p.-lock e um e-lock e nem um e-lock e um a-rock, mas pode possuir
um p-rock e um cv-rock.

O modelo permite que sejam feitas conversões de tipos entre nós que contenham cv-
locks para c-locks, nesta ordem. Essa transformação não pode ser executada no caso em
que existe um nó n contendo um p-look e um a-lock, uma vez que p-locks e c-locks são
incompatíveis. A solução é esperar até que o p-rock seja liberado e em seguida executar
a modificação. As figuras 4.3 (a) e (b) mostram o Gaa entre os tipos de bloqueios e as
convesóes possíveis.

C

(b)

Figura 4.3: (a) (7(1;C' das soluções l e 2; (b) (l;CC'da solução 3

Para cada nó n da árvore existe uma ./i/a associada, a qual armazena os pedidos de
bloqueios para n, requisitados por algum processo. Os pedidos são executados por ordem
de chegada, isto é, o primeiro a chegar é o primeiro a ser executado, com exceção da
solução 3, na qual um pedido de conversão de bloqueio é posicionado no início da fila.

Em relação aos algoritmos que se seguem, no artigo de Bayer e Shcolnick não ocorren]
os últimos passos de desbloqueios depois de executar a operação desejada. Adicionaremos
estes passos para completar os algoritmos.
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4.3.2 Solução l

Conforme citado em jlll, esta solução foi na realidade desenvolvida por J.I'i. Metzger.
Consiste de uma solução similar à apresentada por Samadi, utilizando agora 2 tipos de
bloqueios: p-lock e c-lock.

Descrieãõ ilí Êdõãaitün:h

Busca

Este procedimento é realizado através de um protocolo para processos /estores-puros uti-
lizando bloqueios do tipo p-rock nos nós da árvore. O procedimento executa um p-lock
na raiz tornando esta o nó corrente. Indutivamente é estabelecido um p-lock no nó fi-
lho apropriado do nó corrente, é liberado o bloqueio do nó corrente e seu filho passa a
ser o nó corrente. O processo continua até que uma folha da árvore seja atingida. Em
função do tipo de bloqueio utilizado é possível que mais de um processo leitor-puro visi-
te simultaneamente o mesmo nó, além de poder haver ultrapassagem entre os processos
leitores.

Algoritmo l.l

1. Faça um p-rock na raiz;

2. Torne a raiz o nó corrente;

3 Enquanto o nó corrente não é folha

Estabeleça um p-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado;
Libere o p-lock do nó correntes
Transforme o filho do nó corrente no nó corrente;

Fim-Enquantol

4. Verifique a existência do valor sendo procurado no nó corrente;

5. Libere o p-lock do nó corrente;

Inserção / Remoção

Estas operações são executadas por processos atualizadores, fazendo uso de bloqueios do
tipo c-rock nos nós da árvore que são visitados, pois elas podem redundar na reorganização
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4.3.2 Solução 1 

Conforme citado em (11), esta solução foi na realidade desenvolvida por J .K. Metzger. 
Consiste de uma solução similar à apresentada por Samadi, utilizando agora 2 tipos de 
bloqueios: p-lock e e-lock. 

Descriçao de E'unc10namento 

Busca 

Este procedimento é realizado através de um protocolo para processos leitores-puros uti
lizando bloqueios do tipo p-lock nos nós da árvore. O procedimento executa um p-lock 
na raiz tornando esta o nó corrente. Indutivamente é estabelecido um p-lock no nó fi
lho apropriado do nó corrente, é liberado o bloqueio do nó corrente e seu filho passa a 
ser o nó corrente. O processo continua até que uma folha da árvore. seja atingida. Em 
função do tipo de bloqueio utilizado é possível que mais de um processo leitor-puro visi
te simultaneamente o mesmo nó, além de poder haver ultrapassagem entre os processos 
leitores. 

Algoritmo 1.1: 

1. Faça um p-lock na raiz; 

2. Torne a raiz o nó corrente; 

3. Enquanto o nó corrente não é folha 

Estabeleça um p-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado; 

Libere o p-lock do nó corrente; 

Transforme o filho do nó corrente no nó corrente; 

Fim-Enquanto; 

4. Verifique a existência do valor sendo procurado no nó corrente; 

5. Libere o p-lock do nó corrente; 

Inserção / Remoção 

Estas operações são executadas por processos atualizadores, fazendo uso de bloqueios do 
tipo e-lock nos nós da árvore que são visitados, pois elas podem redundar na reorganização 
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da árvore, em particular no caminho percorrido. O procedimento consiste em estabelecer
um c-rock na raiz da árvore, tornado-a o nó corrente. Indutivamente, até o momento
em que o nó corrente não é uma folha, executa-se outro c-rock no filho apropriado do nó
corrente. fazendo deste filho o nó corrente. Se o nó corrente for seguro, isto é, a inclusão
ou remoção de um novo elemento neste nó não acarreta modificações em seus anteces-
sores, então todos os bloqueios existentes nesses antecessores são liberados, permitindo
que outros processos atualizadores ou leitores possam fazer uso desses nós. Quando o nó
corrente não é seguro, então todos os seus antecedentes permanecem com os bloqueios
exclusivos. Como já foi visto no método de Samadi, não pode haver processos leitores no
caminho bloqueado por processos atualizadores nem nas filas dos nós deste caminho.

Algoritmo 1.2

l Faça um c-lock na raiz;

2 Torne a raiz o nó corrente;

3. Enquanto o nó corrente não é folha

Estabeleça um c-rock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado;

Transforme esse filho no nó correntes

Se o nó corrente é seguro, então
Libero todos os /ocos dos ancestrais do nó corrente;

Fim-Enquantol

4. Se for possível realizar a atualização, então

Execute a atualização;

5 Libere todos os /ocas referentes a este processos

Vantagens e Desvantagens

A solução apresentada tem a vantagem de usar algoritmos simples para conseguir uma
concorrência razoável, entretanto apresenta o custo de bloquear a raiz de uma sub-árvore
com um c-lock, para atualização da raiz, incapacitando outros processos de manipular
esta sub-árvore. Comparando com a proposta de Samadi, a presente solução permite um
maior grau de concorrência.
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4.3.3 Solução 2

Com o objetivo de aumentar a concorrência Bayer e Schkolnick propuseram outra solução
que possibilita aos processos atualizadores comportarem-se como processos leitores na
região de índices.

Descrição de Funcionamento

Busca

A operação de busca nesta solução é idêntica àquela apresentada na solução l

Inserção / Remoção

Nesta solução os processos atualizadores exploram a árvore como se os mesmos fossem
processos leitores, até o momento em que uin nó folha é atingido, ou seja, todos os nós
do caminho de acesso de um procedimento recebem p-locks. Quando um nó folha n for
atingido este recebe um c-lock. Se n não for seguro, o procedimento despreza toda a
análise realizada até então, desbloqueia todos os nós e inicia todo o processo novamente
pela raiz utilizando o algoritmo para processos atualizadores da solução l (Algoritmo 1.2).

Algorítmo 2.2

1. Faça um c-lock na raizl

2. Torne a raiz o nó corrente;

3 Enquanto o nó corrente não é folha

Se o filho do nó corrente a ser utilizado não é uma folha, então
Faça um p-rock nesse filhos

Se o filho do nó corrente a ser utilizado é folha. então
Faça um c-rock nesse filho;

Libere o /ock do nó correntes

Transforme o filho no nó corrente;

Fim-Enquanto;
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4. Se o nó corrente não está seguro, então

Libere todos os Jocks e repita o acesso à árvore usando agora o protocolo de

atualização dado na solução l;

5 Se o nó corrente está seguro, então

Se for possível realizar a atualização, então

Efetue a atualização;

Libere o rock do nó corrente;

Vantagens e Desvantagens

A solução apresenta um aumento no número de processos concorrentes, em função da
diminuição da quantidade de bloqueios exclusivos executados nos nós da árvore, e per'
mire que processos leitores e atualizadores compartilhem os níveis mais altos da árvore.
Entretanto, pode acontecer que nas árvores com grande profundidade o tempo gasto com
análises sem sucesso seja bastante elevado, uma vez que é necessário repetir a busca na
região de índice.

4.3.4 Solução 3

Esta solução surgiu como alternativa para o problema do uso da solução 2 em árvores
altas. Ela utiliza bloqueios do tipo a-lock, p-rock e um c-lock, permitindo que sejam
feitas conversões de cv-lock para c-rock. Um pedido de conversão de tipo de bloqueio em
um nó n tem prioridade sobre qualquer outro pedido, sendo sempre colocado no início
da fila de n. No caso em que um processo requisita uma conversão incompatível com o
tipo de bloqueio existente, isto é, o nó n encontra-se bloqueado com um p-lock e a-lock,
a transformação não é executada e o processo é mantido em estado de espera no início
da fila, até que o bloqueio p-rock seja liberado e a conversão possa ser concretizada, pois
p-lock e c-lock são incompatíveis.

Descrição de Funcionamento

Busca

Nessa solução a operação de busca talllbém é realizada como aquela vista na solução l
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Descrição de Funcionamento 

Busca 

Nessa solução a operação de busca também é realizada como aquela vista na solução 1. 
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Inserção / Remoção

Assemelhando-se com aquele usado na solução 1, o algoritmo para processos atualizadores
difere no fato de que o mesmo faz uso de bloqueios do tipo a-rock ao invés de c-rock,
permitindo assim o compartilhamento dos nós bloqueados com a-locks entre os processos
leitores e atualizadores. Quando um nó folha é atingido faz-se uma conversão, no sentido
raiz-folhas, entre os nós que apresentam bloqueios do tipo a-lock para c-rock, evitando
repetição da análise, como ocorre na solução 2. Dessa forma, os c-locks serão apenas
atribuídos aos nós que sofrerão modificações, diminuindo substancialmente o número de
nós que não podem ser usados por outros processos simultaneamente.

Algoritmo 3.2

1. Faça um a-lock na raiz;

2

3

Torne a raiz o nó corrente;

Enquanto o nó corrente não é folha

Estabeleça um a-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizador
Transforme esse filho no nó corrente;

Se o nó corrente está seguro, então
Libere todos os /ocas dos ancestrais do nó corrente;

Fim-Enquanto;

4. Se for possível realizar a atualização, então

Converta todos os cr-locks eni c-locks de cima para baixos
Efetue a atualização;

5. Libere todos os /ocas referentes a este processos

Vantagens e Desvantagens

Como na solução 1, a principal desvantagem observada diz respeito ao impedimento tem-
porário de determinados nós da árvore serem acessados por outros processos, quando os
mesmos forem bloqueados com c-locks. Outro ponto negativo é o tempo gasto com as
conversões dos tipos de bloqueios. Bayer e Schkolnick aârmam que na prática, as trans-
formações dos nós contidos nos níveis superiores da árvore são raras, pois estes geralmente
são seguros e consequentemente desbloqueados. Assim, como alternativa para melhorar o
tempo gasto com as conversões nos nós localizados nos níveis mais baixos da árvore. os
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Inserção / Remoção 
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Algoritmo 3.2: 

1. Faça um a-lock na raiz; 
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Estabeleça um a-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado; 
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Fim-Enquanto; 

4. Se for possível realizar a atualização, então 

Converta todos os a-locks em é- locks de cima para baixo; 

Efetue a atualização; 

5. Libere todos os locks referentes a este processo; 

Vantagens e Desvantagens 

Corno na solução 1, a principal desvantagem observada diz respeito ao impedimento tem
porário de determinados nós da árvore serem acessados por outros processos, quando os 
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autores propuseram uma alteração no algoritmo, a qual consiste em atribuir um c-lock a
estes nós, no instante imediato em que os mesmos forem atingidos.

A solução permite a vantagem do compartilhamento de nós entre processos leitores
e atualizadores, além de não haver a possibilidade de análises desnecessárias como na
solução 2.

4.3.5 Solução 4 (Generalização)

Bayer e Schkolnick admitem que dentre as 3 soluções vistas nenhuma pode ser considerada
como a melhor, pois dependendo da situação uma apresenta vantagens sobre as outras.
Por essa razão eles propuseram uma quarta solução consistindo de uma combinação ge-
neralizada das demais.

Definições

Para a solução generalizada são necessários 4 tipos de bloqueios

Bloqueio leitor-leitor = p/-lock;
Bloqueio leitor-atualizador = p.-rock;
Bloqueio alternativo = a-rock;
Bloqueio exclusivo = c-rock;

O bloqueio pi-lock é utilizado apenas em processos leitores (leitores-puros) tendo a
mesma função do p-lock para estes processos nas soluções 1, 2 e 3. Já o p.-lock é estabe-
lecido pelos processos atualizadores, tendo a mesma função do p-lock nestes processos, na
solução 2. Os bloqueios a-lock e c-lock têm o mesmo efeito que nas soluções anteriores.
Um nó n pode conter ao mesmo tempo um bloqueio do tipo pl-lock e p.-lock, ou pi-lock
e a-lock. As conversões entre os tipos de bloqueios são tanto de a-lock para c-rock como
vice-versa, conforme mostrado no GC'C' da figura 4.4.

A solução para os processos atualizadores é paranletrizada através dos parâmetros W
e Z, que contêm, no algoritmo que segue, o número máximo pré-estabelecido de níveis na
árvore que podem conter um p.-lock e um c-lock respectivamente. // é um nó auxiliar
que contém a altura A da árvore e um ponteiro para a raiz, podendo ser bloqueado.
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autores propuseram uma alteração no algoritmo, a qual consiste em atribuir um t:-lock a 

estes nós, no instante imediato em que os mesmos forem atingidos. 

A solução permite a vantagem do compartilhamento de nós entre processos leitores 

e atualizadores, além de não haver a possibilidade de análises desnecessárias como na 

solução 2. 

4.3.5 Solução 4 (Generalização) 

Bayer e Schkolnick admitem que dentre as 3 soluções vistas nenhuma pode ser considerada 

como a melhor, pois dependendo da situação uma apresenta vantagens sobre as outras. 

Por essa razão eles propuseram uma quarta solução consistindo de uma combinação ge

neralizada das demais. 

Definições 

Para a solução generalizada são necessários 4 tipos de bloqueios: 

Bloqueio leitor-leitor = p1-lock; 
Bloqueio leitor-atualizador = Pa-lock; 

Bloqueio alternativo = a-lock; 
Bloqueio exclusivo = t:-lock; 

O bloqueio p1-lock é utilizado apenas em processos lei tores (lei tores-puros) tendo a 

mesma função do p-lock para estes processos nas soluções 1, 2 e 3. Já o Pa-lock é estabe

lecido pelos processos atualizadores, tendo a mesma função do p-lock nestes processos, na 

solução 2. Os bloqueios a-lock e t:-lock têm o mesmo efeito que nas soluções anteriores. 

Um nó n pode conter ao mesmo tempo um bloqueio do tipo p1-lock e Pa-lock, ou p1-lock 

e a-lock. As conversões entre os tipos de bloqueios são tanto de a-lock para t:-lock como 

vice-versa, conforme mostrado no CCC da figura 4.4. 

A solução para os processos atualizadores é parametrizada através dos parâmetros W 

e Z, que contêm, no algoritmo que segue, o número máximo pré-estabelecido de níveis na 

árvore que podem conter um Pa-lock e um t:-lock respectivamente. H é um nó auxiliar 

que contém a altura h da árvore e um ponteiro para a raiz, podendo ser bloqueado. 
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Figura 4.4 GC'(7 referente a solução 4

Descrição de Funcionamento

Busca

O algoritmo para a operação de busca é o mesmo apresentado na solução l com a diferença
de utilizar o pl-lock ao invés do p-lock.

Inserção / Remoção

Todo o procedimento é guiado pelos valores dos parâmetros, executando-se p.-locks nos
nós que estão até um determinado nível (W), seguido de a-locks e de c-locks. O passo 9
estabelece novos e-locks em nós que sofrerão modificações, por causa de concatenações ou
desdobramentos.

Algoritmo 4.2

l Se o valor de W é diferente de zero, então

Faça um p.-rock em H;
Senão,

Faça um a-rock em H;

2. Torne -l/ o nó correntes

3. Faça Z := m nlÀ, Zll
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Figura 4.4: GCC referente a solução 4. 

Descrição de Funcionamento 

Busca 

O algoritmo para a operação de busca é o mesmo apresentado na solução 1 com a diferença 
de utilizar o p1-lock ao invés do p-lock. 

Inserção / Remoção 

Todo o procedimento é guiado pelos valores dos parâmetros, executando-se p
0
-locks nos 

nós que estão até um determinado nível (W), seguido de a-locks e de é-locks. O passo 9 
estabelece novos é- locks em nós que sofrerão modificações, por causa de concatenações ou 
desdobramentos. 

Algoritmo 4.2: 

1. Se o valor de W é diferente de zero, então 

Faça um p0 -lock em H; 

Senão, 

Faça um a-lock em H; 

2. Torne H o nó corrente; 

3. Faça Z := min{ h, Z}; 
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ZW := m{,'lW, A
a := /z -- Z -- W

4. Execute W vezes

Faça um p.-rock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado;

Libere o p.-rock do nó corrente;
Transforme o filho do nó corrente no nó corrente;

5 Execute a vezes

Faça um a-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado;
Transforme o filho do nó corrente no nó correntes

Se o nó corrente está seguro, então
Libere todos os /ocas dos ancestrais do nó corrente;

Execute Z vezes

Faça um c-rock no filho imediata do nó corrente a ser utilizador
Transforme o fiel)o do nó corrente no nó correntes

Se o nó corrente está seguro, então
Libere todos os /ocas dos ancestrais do nó correntes

Se ainda existe algum nó com p.-rock, então
Libere todos os lacas;

Faça U/ := 0 e Z := 01

Repita o algoritmo e pare;

Se ainda existe algum nó com a-rock, então

Converta, de cima para baixo, todos os c-locks em a-locks;
Converta, de cima para baixo, todos os a-locks em c-locksl

Faça as atualizações em todos os nós com c-locks executando outros e:-locks

quando necessário;

Libere todos os bloqueiosl

6

7

8

9

10

Notemos que no passo 8 são executadas conversões de c para a e depois de cv para c.
A primeira conversão serve para permitir que um outro processo, em estado de espera em
um nó que contém c-lock, possa- prosseguir. Ao se efetuar a conversão de a para ó: em um
nó, esse outro processo deverá necessariamente ter concluído o processamento deste nó.
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W := min{W, h- Z}; 

a:= h- Z-W; 
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4. Execute W vezes 

Faça um p0 -lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado; 

Libere o Pa-lock do nó corrente; 

Transforme o filho do nó corrente no nó corrente; 

5. Execute a vezes 

Faça um a-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado; 

Transforme o filho do nó corrente no nó corrente; 

Se o nó corrente está seguro, então 

Libere todos os locks dos ancestrais do nó corrente; 

6. Execute Z vezes 

Faça um é-lock no filho imediato do nó corrente a ser utilizado; 

Transforme o filho do nó corrente no nó corrente; 

Se o nó corrente está seguro, então 

Libere todos os locks dos ancestrais do nó corrente; 

7. Se ainda existe algum nó com p0 -lock, então 

Libere todos os locks; 

Faça lV := O e Z := O; 

Repita o algoritmo e pare; 

8. Se ainda existe algum nó com a -lock, então 

Converta, de cima para baixo, todos os é-locks em a-locks; 

Converta, de cima para baixo 1 todos os a-locks em é-locks; 

9. Faça as atualizações em todos os nós com é-locks executando outros é-locks 

quando necessário; 

10. Libere todos os bloqueios; 

Notemos que no passo 8 são executadas conversões de é para a e depois de a para é. 

A primeira conversão serve para permitir que um outro processo, em estado de espera em 

um nó que contém t:-lock, possa prosseguir. Ao se efetuar a conversão de a para é em um 

nó, esse outro processo deverá necessariamente ter concluído o processamento deste nó. 
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Vantagens e Desvantagens

Reunindo as ideias das outras 3 soluções, a solução 4 permite que seja realizada a parte
relativa a alguma das outras, dependendo da situação que melhor se encaixe. Isso é
estipulado através dos parâmetros. Bayer e Schkolnick garantem que a solução 4 é livre
de deadlock, uma vez que cada uma das outras 3 soluções também são, pois os bloqueios
sãarealizados obedecend!:tàpi:open eatrututma&vare-Assiilari;lualquel:pmce a unem
estará impedido de completar sua tarefa por causa de outros bloqueios requisitados por
outros processos.

4.4 Solução devida a Miller e Snyder

Conforme visto nas soluções anteriores devidas a Bayer e Schkolnick jlll, um dos seus
pontos negativos está no fato das mesmas bloquearem certas páginas da árvore que não
sofrerão modificações. Em função desta dificuldade, Miller e Snyder 1671 propuseram
um método do tipo 2 para ardores-.B (e não para B' como no caso anterior). Neste
método, as páginas bloqueadas estão a uma certa distância do nó modificado, diminuindo
a porção da árvore bloqueada e aumentando o número de processos que são executados
concorrentemente, conforme é retratado pelo diagrama comparativo da porção da árvore
que se torna bloqueada em um processo de inserção, ilustrado na figura 4.5.

(,) (b)

Figura 4.5: Diagrama comparativo entre a porção bloqueada;
Schkolnickl (b) solução de Miller e Snyder.

(a) solução de Bayer e
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relativa a alguma das outras, dependendo da situação que melhor se encaixe. Isso é 
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estará impedido de completar sua tarefa por causa de outros bloqueios requisitados por 
outros processos. 

4.4 Solução devida a Miller e Snyder 

Conforme visto nas soluções anteriores devidas a Bayer e Schkolnick [11], um dos seus 
pontos negativos está no fato das mesmas bloquearem certas páginas da árvore que não 
sofrerão modificações. Em função desta dificuldade, Miller e Snyder [67) propuseram 
um método do tipo 2 para árvores-E (e não para B * como no caso anterior). Neste 
método, as páginas bloqueadas estão a uma certa distância do nó modificado, diminuindo 
a porção da árvore bloqueada e aumentando o número de processos que são executados 
concorrentemente, conforme é retratado pelo diagrama comparativo da porção da árvore 
que se torna bloqueada em um processo de inserção, ilustrado na figura 4.5. 

( a) (b) 

Figura 4.5: Diagrama comparativo entre a porção bloqueada; (a) solução de Bayer e 
Schkolnick; (b) solução de Miller e Snyder. 
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4.4.1 De6nições

Na estrutura utilizada para o método cada nó n da árvore apresenta uma fila de pedidos
de bloqueios denominada Q(n) e os 3 tipos de bloqueios abaixo, onde o GOCestá ilustrado
na figura 4.6.

Bloqueio de acesso = a;
Bloqueio pioneiro = p;
Bloqueio seguidor = s;

Figura 4.6: GC'C para a solução de h4iller e Snyder

O bloqueio de acesso é utilizado para controlar os nós durante uma busca; já os bloqueios
pioneiro e seguidor são usados durante uma inserção ou remoção, como será mostrado
adiante. Cada entrada em Q(n) é uma tripla ordenada (r, c, i) onde:

r = tipo de bloqueio requisitado (a,p,s);
c = tipo de operação a ser executada (inserção, remoção ou consulta);
i = o valor do índice envolvido;

Todas as operações que envolvem um nó n são inseridas em C?(n) e executadas pela ordem
de chegada, isto é, será executado primeiro o pedido que estiver no início da fila.

A solução apresentada por Miller e Snyder faz uso de 2 fluxos

l Fluxo de Consulta
Consiste no percurso de um caminho, no sentido para baixo, em uma operação de
consulta à árvore. Assim, um determinado processo que necessita buscar um valor
i do índice ou localizar a posição para insere-lo ou removê-lo, deve iniciar fazendo
um bloqueio do tipo a (acesso) na raiz da árvore. Caso a mesma não seja o nó
procurado, então é feito um pedido de bloqueio de acesso para seu filho apropriado.
Essa requisição é colocada na fila Q deste filho, seguida da liberação do bloqueio do
nó corrente. O processo flui dessa forma na árvore, bloqueando apenas um vértice
por ve% até encontrar o nó apropriado.
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4.4.1 Definições 

Na estrutura utilizada para o método cada nó n da árvore apresenta uma fila de pedidos 

de bloqueios denominada Q( n) e os 3 tipos de bloqueios abaixo, onde o GCC está ilustrado 

na figura 4.6. 

Bloqueio de acesso = a; 
Bloqueio pioneiro = p; 
Bloqueio seguidor = s; 

p s 

Figura 4.6: GCC para a solução de Miller e Snyder. 

O bloqueio de acesso é utilizado para controlar os nós durante uma busca; já os bloqueios 

pioneiro e seguidor são usados durante uma inserção ou remoção, como será mostrado 

adiante. Cada entrada em Q(n) é uma tripla ordenada (r, c, i) onde: 

r = tipo de bloqueio requisitado ( a, p, s); 
c = tipo de operação a ser executada (inserção, remoção ou consulta); 

i = o valor do índice envolvido; 

Todas as operações que envolvem um nó n são inseridas em Q(n) e executadas pela ordem 

de chegada, isto é, será executado primeiro o pedido que estiver no início da fila. 

A solução apresentada por Miller e Snyder faz uso de 2 fluxos: 

1. Fluxo de Consulta 
Consiste no percurso de um caminho, no sentido para baixo, em uma operação de 

consulta à árvore. Assim, um determinado processo que necessita buscar um valor 

i do índice ou localizar a posição para inseri-lo ou removê-lo, deve iniciar fazendo 

um bloqueio do tipo a (acesso) na raiz da árvore. Caso a mesma não seja o nó 

procurado, então é feito um pedido de bloqueio de acesso para seu filho apropriado. 

Essa requisição é colocada na fila Q deste filho, seguida da liberação do bloqueio do 

nó corrente. O processo flui dessa forma na árvore, bloqueando apenas um vértice 

por vez, até encontrar o nó apropriado. 
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2 li'l. . .. ,l . lví. . + n ,, n .
q.ü u «+b- t+v

Diz respeito ao percurso de um caminho, no sentido para cima, por um processo
que executa as operações de inserção ou remoção. Em virtude do fato das inserções
e remoções causarem modificações na árvore, estas operações necessitam que uma
parte da mesma seja bloqueada com p ou s (pioneiro ou seguidor).
No caso em que as modificações se propagam na árvore, isto é, as inserções acarretam
desdobramentos nos nós e as remoções causam concatenações, ocorrem desbloqueios
dos nós mais baixos, enquanto que os ancestrais apropriados são bloqueados. Esse
movimento de bloqueio e desbloqueio constitui o fluxo de mutação. Os desdobra-
mentos e concatenações dos nós fazem com que às filas O associadas aos mesmos
também sofram divisões e uniões.

Como os fluxos de consulta e mutax;ão ocorrem em sentidos inversos, pode acontecer
um encontro do caminho dos dois durante a execução dos processos. Neste caso, o fluxo
de consulta tem permissão para percorrer o sub-grifo bloqueado pelo fluxo de mutação.
Isto só é possível graças as filas Q associadas aos nós do caminho de acesso que guardam
os pedidos pendentes.

4.4.2 Descrição de Funcionamento

Busca

Como as operações de busca são também executadas como primeiros passos das operações
de inserção e remoção, faz-se necessário determinar o tipo de operação para a qual se está
buscando um elemento. Quando se trata de um processo de leitura-pura ou remoção, o
resultado da busca é um nó contendo um bloqueio de acesso. No caso de uma inserção
(processo leitor-atualizador) o procedimento devolve um nó com um bloqueio pioneiro.

A busca tem início na raiz da árvore fazendo-se um bloqueio de acesso no nó corrente,
ou colocando-se um pedido de bloqueio na fila do mesmo. O bloqueio do nó corrente é
liberado antes de se bloquear o seu filho. Quando este filho é um nó folha e o processo é
de inserção, executa-se um pedido de bloqueio pioneiro.

Inserção

O procedimento de inserção começa fazendo uma busca do valor { do índice a ser inserido
na árvore. Quando a busca devolver um nó n que não é folha, significa que o valor i

4.4. SOLUÇÃO DEVIDA A MILLER E SNYDER 113 
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já existe na árvore. Neste caso, o processo desbloqueia n e pára. Entretanto, se o nó n
devolvido for uma folha, realizam-se bloqueios pioneiros em até 3 ancestrais próprios de
n, isto é, no seu pai, avâ e bisavó, além de bloqueios seguidores nos nós irmãos adjacentes
de n e de seu pai, conforme ilustrado no trecho de procedimento /3/oq/7zs e na figura 4.74,
onde: e) = bloqueio pioneiro, O = bloqueio seguidor, C) = nós desbloqueados.

Na situação em que n é desdobrado em n e n', o conteúdo da fila C?(n) é separado entre
os elementos que permanecerão em Q(n), os que serão inseridos em Q(n') e aquele que será
movido para a fila do pai de n. Como o desdobramento de um nó pode se propagar em
todo caminho de acesso ascendente na árvore, então a cada divisão de um nó executa-se o
fluxo de mutação deslocando-se para cima a sub-árvore bloqueada, da seguinte maneira.
Sejam nl o nó mais baixo da sub-árvore que contém um bloqueio pioneiro e n2) n3, n4 seu
pai, avâ e bisavó respectivamente (âgura 4.7). Os bloqueios de ni e de seus irmãos são
liberados, o pai de n4 é bloqueado com um bloqueio pioneiro enquanto que os irmãos de
n3 com um bloqueio seguidor. Esse mecanismo se repete até que não seja mais necessário
se fazer divisões de nós, isto é, detecta-se um nó seguro. No final liberam-se todos os
bloqueios ainda existentes.

Bloql«s (n)

nl := n;

«2 : p«á(nl);

p(n2); /H' estabelece um bloqueio pioneiro em n2 +/

n3 := pai(n2);

p(n3); /'p estabelece um bloqueio pioneiro em n3 */

«4 : P.i(n3);

p(n4); /'p estabelece um bloqueio pioneiro em n4 +/

s(irmãos(nl)); /* estabelece um bloqueio seguidor nos irmãos de nl */

s(irmãos(n2)); /* estabelece um bloqueio seguidor nos irmãos de n2 */

4Como descrito no procedimento de busca, o nó n recebeu um bloqueio pioneiro no final desta operação,
pois ele é uma folha e o processo é de inserção.
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Bloqlns (n): 

nl := n; 

n2 := pai( nl ); 

p(n2); /* estabelece um bloqueio pioneiro em n2 * / 

n3 := pai(n2); 

p(n3); /* estabelece um bloqueio pioneiro em n3 * / 

n4 := pai(n3); 

p(n4); /* estabelece um bloqueio pioneiro em n4 * / 

s(irmãos(nl)); /* estabelece um bloqueio seguidor nos irmãos de nl * / 

s(irmãos(n2)); /* estabelece um bloqueio seguidor nos irmãos de n2 * / 

4Como descrito no procedimento de busca, o nó n recebeu um bloqueio pioneiro no final desta operação, 

pois ele é uma folha e o processo é de inserção. 
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n4

Figura 4.7: Esquema de bloqueio no procedimento de inserção

Remoção

A operação de remoção de um valor { começa fazendo uma busca. Quando o procedimento
de busca devolve um nó n não folha, então deve-se procurar o nó folha n' que contém o
valor {', predecessor ou sucessor imediato de i. Antes de iniciar a procura de n', marca-se i
como removido e libera-se o bloqueio de n. Note-se que n não pode permanecer bloqueado
durante a busca de {', pois no momento da troca de i por {' haveria a possibilidade de
ocorrência de deadlock. Quando n' for encontrado, executa-se um bloqueio pioneiro nele
e no seu respectivo paí. Nesse instante, pode ocorrer que { não esteja mais presente em
n, em função da execução de algum outro processo, tendo que ser novamente procurado
Ao se localizar {, efetua-se a troca de { por {'

Como no procedimento de inserção, executam-se bloqueios pioneiros e seguidores, con
forme mostrado no trecho de algoritmo B/ogRem e ilustrado na figura 4.8, onde: (8) =
bloqueio pioneiro, O = bloqueio seguidor, C) = nós desbloqueados.

Após a remoção de i', pode ocorrer a necessidade de se efetuar concatenações ou
redistribuições envolvendo n'. Quando as concatenações se propagarem, executa-se o fluxo
de mutação, deslocando-se para cima a árvore bloqueada. As filas Q dos nós concatenados
e redistribuídos também são alteradas.

Algumas vezes podem existir pedidos de acessos pendentes para o valor i/, nos nós
localizados no(s) nível(eis) compreendido(s) entre o nível n e n'. Quando á' for inserido em
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n, esses pedidos devem ser colocados em posições correias. Esta operação foi denominada
por Miller e Snyder de intercepção e independe da reestruturação da árvore.

0
+ ".
®

7ZI = ns

0Õ

Figura 4.8: Esquema de bloqueio no procedimento de remoção

BloqRem (n'):

nl

", := P«i(nl);

p(pa{(n2)); /* estabelece bloqueio pioneiro no pai de n2 */

n3 : P«{(n2);

p(pa{(n3)); /* estabelece bloqueio pioneiro no pai de n3 +/

«4 : P«{(«3);

s(irmãos(nl)); /* estabelece bloqueio seguidor nos irmãos de nl */

s(irmãos(n2)); /* estabelece bloqueio seguidor nos irmãos de n2 */

nú := irmão à direita de n21

s(filhos(nú)); /* estabelece blo(lueio seguidor nos filhos de nd */

Note que quando BJoqRem é executado, tanto n' como seu pai já possuem bloqueios
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BloqRem (n'): 

nl := n'; 

n 2 := pai(nl); 

p(pai(n2)); / * estabelece bloqueio pioneiro no pai de n2 * / 

n3 := pai(n2); 

p(pai(n3)); /* estabelece bloqueio pioneiro no pai de n3 * / 

n4 := pai(n3); 

s(irmãos(nl)); /* estabelece bloqueio seguidor nos irmãos de nl * / 

s(irmãos(n2)); /* estabelece bloqueio seguidor nos irmãos de n2 * / 

nd := irmão à direita de n2; 

s(filhos(nd)); /* estabelece bloqueio seguidor nos filhos de nd * / 

Note que quando BloqRem é executado, tanto n' como seu pai já possuem bloqueios 
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pioneiros

Vantagens e Desvantagens

A solução apresentada bloqueia uma pequena quantidade de nós da árvore a cada operação
executada, quando comparada com as soluções apresentadas anteriorment.e. Com issoüá
um aumento no número de processos concorrentes, além de permitir processos leitores-
puros no percurso de atualizadores.

Os 3 tipos de bloqueios existentes, a combinação em que os mesmos aparecem em cada
operação executada e seus requisitos de compatibilidade, evitam a situação de deadlock.

Verifica-se facilmente a simplicidade dos algoritmos de busca e inserção en] contra-
partida com a complexidade do de remoção. R4iller e Snyder propõem que se marque os
elementos a serem removidos e apenas quando a quantidade destas marcas forem signifi-
cativas fazer a reestruturação da árvore, ou seja, remova-los de fato.

4.5 Solução devida a Lehman e Yao

Expandindo algumas ideias de Kung e Lehman 1461 , onde são discutidos os problemas
de concorrência em árvore de busca binária, Lehman e Yao l53j propuseram um método
de operações concorrentes em árt;07'e-BÉ, o qual utiliza um número pequeno (constante)
de nós bloqueados para qualquer processo que esteja manipulando a árvore, além de não
impedir a leitura de outro nó durante uma determinada consulta. O método caracteriza-se
por ser de tipo 2.

4.5.1 De6nições

Para cada processo existe uma quantidade de memória principal disponível, não comparti-
lhada com outros processos e um número fixo de páginas (nós) que podem ser examinadas
simultaneamente por cada processo. Os processos têm permissão de bloquear e desblo-
quear páginas dos discos, entretanto cada página P só poderá ser bloqueada por um único
processo de cada vez, sem haver o impedimento de leitura destas páginas por outros pro-
cessos. Os pedidos de bloqueios são executados de maneira disciplinada pela ordem de
chegada, ou administrados por um processo supervisor. A estrutura de dados utilizada é
árvore-Bz' (v. 2.8), cuja estrutura foi motivada por este algoritmo de concorrência.
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4.5.2 Descrição de Funcionamento

Busca

Se durante uma busca de um valor { em um nó n, o processo detectar que o maior valor
existente em n é menor do que {, isso significa que algum outro processo, em execução
concorrente, produziu uma mudança em n. Esta mudança ainda não chegou a provocar
uma modificação no pai de n, no momento em que o processo de busca estava examinando
este pai. Nesses casos, a operação de busca deve visitar o nó vizinho ao nó corrente,
auxiliado pelo ponteiro existente para este, ao invés de verificar o nó filho como esperado.
Por outro lado, observa-se que a busca não ocasiona nenhum tipo de bloqueio nos nós
da árvore durante sua execução, permitindo outros processos de manipularam os nós que
estão sendo utilizados pela mesma.

Inserção

Durante o percurso de busca da posição corneta para inserção de um valor {, guarda-se em
uma pilha P, os nós mais à direita visitados em cada nível s. No momento em que uma
folha n for detectada esta é bloqueada e verificada a existência ou não de { na mesma. Se
í já pertence a n, então o procedimento é interrompido. Entretanto, na situação em que
houver necessidade de se visitar o nó à direita de n, como explicado acima no procedimento
de busca, então o mesmo é bloqueado, n desbloqueado e o irmão passa a ser o nó corrente
Este movimento de locomoção horizontal é repetido até o momento em que for encontrada
a posição correia de inserção, ou o própio valor i.

Considere n o nó folha onde i deve ser inserido. Caso n seja seguro, então realiza-se
a inclusão, n é desbloqueado e o processo se completa. No caso em que n não é seguro,
a inclusão ocasiona um desdobramento do mesmo. Este desdobramento propaga-se pela
árvore, sendo guiado pelos nós armazenados na pilha P, até que se encontre um nó seguro.
O nó desdobrado é desbloqueado após o bloqueio realizado no seu respectivo pai. Em
qualquer situação um nó é apenas bloqueado antes de ser modificado.

Lehman e Yao afirmam que no método a inserção ocasiona o bloqueio simultâneo de
no máximo 3 nós. Esses bloqueios ocorrem quando a inclusão de um novo valor em um
nó proporciona o desdobramento do mesmo e ao se tentar colocar o elemento separador
no pai deste, percebe-se que este pai não corresponde à posição carreta de inclusão. O
nó pai também sofreu um desdobramento provocado pela execução de outro processo

SO intuito de se guardar o nó mais à direita visitado deve-se à possibilidade, dada pela estrutura, de
se percorrer a árvore horizontalmente em qualquer nível.
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concorrente. Com o objetivo de se localizar a posição correra de inclusão, visita-se o nó
vizinho desse pai, conforme descrito, fazendo antes um bloqueio no mesmo. Os 3 bloqueios
correspondem a uma das metades do nó desdobrado (a metade escrita na mesma página
do nó original) e aos 2 nós do nível imediatamente acima desta (nó pai e seu respectivo
vizinho).

A corretude do processo de inserção é verificada através do fato de que qualquer nó
desdobradct incotpara i3' ponteiro para o nó vizinho. Pcr outro lado, oLusei:va-se que em
função da maneira com que os bloqueios são executados, isto é, seguindo uma ordenação,
é possível garantir a ausência de deadlock. Para tal, considere uma ordenação -.< dos nós
da árvore,onde:

l Em qualquer instante t, para 2 nós ni e n2, que não estão no mesmo nível. diz-se
que ni -< n2, (nl á menor do que n2, n2 é maior do que ni), se e somente se, n2
está a uma distância da raiz menor do que ni (n2 pertence a um nível mais alto na
arvore).

2 Se ni e n2 pertencem ao mesmo nível, então ni < n2, quando n2 está à direita de
ni (n2 é alce«çável abra«és de ni).

Através do algoritmo de inserção e da técnica de desdobramento de um nó, tem-se
que

se ni -< n2 em um instante to, então ni < n2 em qualquer instante Z > ío, pois o
desdobramento de um nó n dá origem a 2 nós nl e n, onde:

«Í -< ,'1, e
Vn', n' -< n ---, n' < n{

Vn', n < n' ---, nl! < n'

Dessa forma, como os bloqueios são sempre executados seguindo essa ordem, isto é,
bloqueiam-se os nós menores antes dos maiores6, então ao ser realizado um bloqueio em um
nó n, nenhum nó abaixo ou à esquerda de n será bloqueado, não acarretando o problema
de deadlock.

6Os bloqueios são executados apenas na fase de reestruturação quando se caminha na árvore de baixa
p ara cima.
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Remoção

O método utilizado é simples e permite nós folhas com menos do que /T valores do índice
Antes de se remover um valor do índice de um nó folha n, o mesmo é bloqueado.

O método proposto não faz uso das técnicas de concatenação e redistribuição. Lehman
e Yao justificam essa ausência em virtude das operações de inserções serem mais frequentes
do que as de remoções. Nos casos excepcionais, em que o excesso de remoções causar
uma baixa inaceitável de utilização de espaço na árvore, eles sugerem uma completa
reorganização através do bloqueio total da árvore.

Vantagens e Desvantagens

Um ponto positivo no método estudado diz respeito à simplicidade do processo de busca.
Esse processo comporta-se como um procedimento não concorrente, tratando os ponteiros
para os nós vizinhos da mesma maneira que os ponteiros para os nós filhos e sem executar
algum tipo de bloqueio.

Outra vantagem está no baixo número máximo de nós bloqueados ao mesmo tempo
por um processo e na ordem em que os mesmos são realizados, evitando a situação de
deadlock. Porém, a solução dada pelo algoritmo de inserção para encontrar a posição
de inclusão, tendo que percorrer a árvore horizontalmente, acarreta um gasto extra de
tempo.

A não utilização das técnicas de concatenação e redistribuição no método de remoção,
torna-o bastante simples. Entretanto, há uma descaracterização da árvore-/3, sem falar
dos espaços perdidos e na altura da árvore que pode se tornar maior do que o necessário.

Um fato a ser ressalvado é a possibilidade de um processo ficar em execução indefini-
damente (livelock). Isso pode ocorrer quando um processo continuar seguindo o caminho
formado pelos ponteiros para os nós vizinhos, criados por outros processos. Na prática,
essa situação é muito difícil de acontecer, exceto quando os processos são executados com
diferentes velocidades. Nesses casos introduzem-se mecanismos especiais, como: atribuir
a cada processo uma prioridade baseando-se no seu tempo de vida, isto é, os proces'
sos mais antigos recebem prioridades maiores. Assim, garante-se que todos os processos
terminarão.
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4.6 Solução devida a

Esta solução, também de tipo 2, consiste em uma melhora daquela proposta por Lehman
e Yao l53j. Ela faz uso da mesma estrutura (á7'Dote-Z3z'), porém ocasiona o bloqueio em
apenas um nó. Conforme será descrito, a solução executa um processo que redistribui os
dados na árvore para garantir que cada nó contenha pelo menos /{ valores.

4.6.1 Definições

No modelo de Sagiv 1841 a árvore-.Bz' apresenta um bloco de memória especial (ó/oco
e$pecia0, que contém o número de níveis da árvore (altura) e um vedor de ponteiros para
cada nó mais à esquerda de cada nível. Como nunca há variação da posição do nó mais à
esquerda criado em cada nível, então o bloco especial é modificado apenas quando ocorre
um aumento na altura da árvore (desdobramento da raiz). Esta variação consiste na
adição de um ponteiro para a nova raiz e do aumento no número de níveis.

Cada nó da árvore só pode ser bloqueado por um único processo de cada vez. Um
bloqueio em um nó não impede outros processos de lerem este nó. Os bloqueios dessa
solução são usados exclusivamente quando um processo executa uma alteração no nó
como uma operação atómica. Essa operação envolve o passo de trazer um nó da memória
secundária para a primária, trocar seus dados e depois reescrevê-lo na memória secundária.
Isso difere das outras soluções onde o bloqueio de um nó tem a função de garantir a não
sobreposição entre os processos.

Cada procedimento de atualização faz uso de uma pillla para guardar todos os últimos
nós visitados em cada nível durante a fase l de busca do procedimento. O bloco especial
permite que um processo desempilhe toda a pilha e nesse instante descubra que uma nova
raiz foi criada, permitindo o acesso à mesma.

4.6.2 Descrição de Funcionamento

Busca

A operação de busca dada por Sagiv é a mesma que aquela apresentada por Lehman e Yao.
Ela não ocasiona nenhum bloqueio nos nós visitados e quando for necessário percorre-se
a árvore horizontalmente, com auxílio dos ponteiros para os nós vizinhos.
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Inserção

O processo de inserção assemelha-se bastante com o apresentado por Lehman e Yao. A
diferença consiste em se fazer apenas um único bloqueio quando for necessário percorrer a
árvore horizontalmente. Seja { o valor a ser inserido e n o nó folha determinado pela busca.
Se o maior valor em n for menor do que i, desbloqueia-se n e tenta-se localizar a folha n'
carreta que deverá conter i, percorrendo-se os nós à direita de n. Ao ser detectada, n' é
bloqueada e trazida novamente à memória primária, uma vez que ela pode ter sofrido um
desdobramento entre o instante em que foi lida pela primeira vez e o momento em que foi
bloqueada, deixando de ser a posição carreta de inclusão de {.

Na situação em que um nó folha n torna-se sobrecarregado, a sequência de operações
do procedimento de desdobramento é feita de maneira atómica. O nó n deve ser bloqueado
no momento em que é detectado, sendo liberado apenas quando for regravado na memória
secundária e antes de se executar um bloqueio em qualquer outro nó.

Suponha o caso em que seja necessário criar uma nova raiz7. Isto é, deseja-se incluir
um par (valor, ponteiro) no nó localizado em um nível acima daquele que sofreu um desdo-
bramento, mas a pilha desse processo que contém os nós do percurso de busca encontra-se
vazia e o bloco especial indica que não existem níveis superiores. O procedimento bloqueia
a antiga raiz até que a nova seja criada, para evitar a criação de 2 raízes simultaneamente
por 2 processos distintos. Em seguida, reserva uma nova página para a nova raiz, faz a
redistribuição dos elementos, atualiza o bloco especial e libera, no final, o bloqueio da
antiga raiz. O bloco especial não precisa ser bloqueado quando estiver sendo modificado,
pois sua alteração só acontece quando a raiz encontra-se bloqueada.

Outro caso também não tratado por Lehman e Yao diz respeito à situação em que a
pilha encontra-se vazia, mas um procedimento P requisita uma inserção em um nível acima
já existente. Isto ocorre quando há um aumento do número de níveis da árvore durante
a execução de P, ocasionada por outros processos. Ao se detectar que a pilha está vazia,
o procedimento faz do nó mais à esquerda do nível de cima, o nó corrente, permitindo
com isso a movimentam;ão neste nível, até que a posição de inclusão seja localizada. Isso
é possível graças ao bloco especial.

Apesar da idéia principal da criação de uma nova raiz ser simples, podem surgir alguns
problemas de concorrência. Considere a seguinte situação. Seja r a raiz da árvore e Pi um
processo que está criando uma nova raiz R para a árvore. Suponha que r foi desdobrada
em rl e r2. No caso de existir um processo Pa desmando inserir um elemento em r2, em
virtude de um desdobramento de algum filho de I'2 e este já estiver completo, isto deverá
causar o desdobramento de r2 em r2 e r3 e uma nova inserção em R. Como PI ainda não

7Caso ignorado pela solução de Lehman e Yao
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atualizou o bloco especial, então P2, ao ler o bloco especial, não encontra o ponteiro para
o nível imediatamente mais alto (para R). Uma solução consiste em deixar P2 em estado
de espera por um tempo e em seguida ler o bloco especial novamente. Outra solução é
bloquear r2 quando o mesmo for criado e apenas libera-lo quando ri for desbloqueado,
prevenindo P2 de inserir elementos em r2 antes da atualização do bloco especial.

Reinoçãõ

O procedimento de remover um valor de um nó folha é igual ao apresentado por Lehman e
Yao, aceitando também nós com menos elementos do que o permitido. Para amenizar essa
situação, Sagiv propôs um processo para redistribuir periodicamente os dados na árvore e
garantir que os mesmos estejam com pelo menos metade dos seus elementos. O processo
foi denominado de compressão e pode ser excutado imediatamente após a remoção de
algum valor. Ele consiste na redistribuição dos valores de pares de nós irmãos adjacentes.
Exigindo o bloqueio simultâneo de 3 nós: o par de irmãos e seu respectivo paí. Devido
a esses bloqueios o processo pode ser executado concorrentemente com as operações de
busca, inserção e remoção.

Vantagens e Desvantagens

Este método apresenta basicamente as mesmas vantagens e desvantagens vistas na solução
de Lehman e Yao, acrescentando os seguintes fatos: cada processo bloqueia apenas um
único nól toma cuidados extras no caso de desdobramento da raiz da árvore e de aumento
da altura da mesma.

Sagiv afirma que a solução estudada também está livre de deadlock, pois os processos
de inserção e remoção realizam bloqueios em apenas um nó a cada instante. Mesmo no caso
da reorganização (compressão) onde são executados bloqueios em 3 nós simultaneamente,
não há perigo de deadlock, em função da maneira com que esses são realizados, evitando
qualquer situação cíclica. Eles são feitos na seguinte ordem: bloqueio em um nó n,
seguido do bloqueio a um filho nl de n e finalmente bloqueando-se outro irmão adjacente
a ni primeiro (de cima para baixo, da esquerda para direita). Observe que a execução
concorrente do processo de compressão e de inserção não carreta deadlock. Entretanto,
se esse processo de reorganização fosse executado junto com a operação de inserção de
Lehman e Yao, poderia ocorrer um deadlock conforme explicado a seguir.

Seja Pi um processo que está executando uma compressão na árvore e P2 um processo
de inserção de Lehman e Yao. Suponha que em um certo instante t, PI realizou um
bloqueio no nó n e em um filho ni de n, onde nl é uma folha. Ao tentar bloquear n2, irmão
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adjacente de ni , P] detecta que n2 já contém um bloqueio realizado por P2 e permanece em
estado de espera. A inserção realizada por P2 em n2 acarreta um desdobramento no mesmo
fazendo-se necessário bloquear n para inserir o novo separador em n, o qual se encontra
bloqueado por P]. Notemos que essa situação não ocorre no caso do procedimento de
inserção de Sagiv, pois esse só tenta executar um bloqueio em n, para inserir o separador,
após o desbloqueio de n2.

4.7 Solução devida a IKwong e Wood

Tentando melhorar as soluções de Bayer e Schkolnick jl ll e de Ellas 1271, Kwong e Wood
l48, 49, S01 propuseram uma nova solução de tipo / para as ardores-B*

4.7.1 De6nições

Baseando-se na idéia da solução 3 de Bayer e Schkolnick(v. 4.3.4), a solução a ser estudada
faz uso dos mesmos 3 bloqueios (/Citar, a/ferT&afiuo e ezc/usiuo), tendo o mesmo GaC.

Para conseguir um boné resultado de concorrência, o método utiliza 3 técnicas. A
primeira, denominada por Kwong e Wood de /ock-coar/á7}g, sendo assim conhecida na lite-
ratura, foi na realidade proposta por Samadi 1851 e Parr 1781. Ela consiste de 2 esquemas:
(a) no decorrer da execução de um processo leitor, um nó n é desbloqueado apenas quando
seu filho for bloqueados (b) no decorrer da execução de um processo atualizador, todos
os nós do percurso são bloqueados, até que um nó n seguro seja visitado. Neste instante,
liberam-se os bloqueios dos ancestrais de z} pertencentes ao caminho de acesso. A se
gunda técnica consiste na idéia apresentada por Bayer e Schkolnick, em que um processo
atualizador pode interromper a execução de outro processo, realizando c-locks nos nós
visitados pelo processo atualizador. Essa técnica foi denominada de dríuing-(4#l A tercei-
ra, introduzida por Kwong e Wood, é conhecida como sido-brancháng. Ela caracteriza-se
por não desdobrar um nó quando o mesmo estiver sobrecarregado, mas copiar metade de
seus elementos em un] novo nó, deixando o nó original intacto. Quando um nó seguro
for encontrado, removem-se, de cima para baixo, as metades apropriadas de cada nó do
caminho de acesso.
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4.7.2 Descrição de Funcionamento

Por simplicidade os autores da solução assumem que a raiz da árvore é sempre um nó
seguro

Busca

O algoritmo de busca de um valor {, processo leitor-puro, é executado através da técnica de
/ocÊ-coup/ing. Bloqueia-se a raiz da árvore com um p-lock, e indutivamente determina-se o
filho apropriado, bloqueia-se-o, desbloqueia-se o pai deste filho e repete-se o procedimento
até que uma folha da árvore seja atingida.

Inserção

A fase l do procedimento de inserção é executada através da técnica de /ock-coar/ ng,
fazendo bloqueios do tipo a-locks nos nós percorridos. Começando na raiz da árvore até
atingir uma folha, faz-se a-locks nos nós do percurso. Quando um nó seguro para inserção
for atingido, liberam-se os bloqueios dos ancestrais deste do caminho de acesso.

Quando um nó precisa ser desdobrado, executa-se a técnica de sido-branching, de
baixo para cima, até atingir o nó seguro para inserção mais profundo. Seja n, este nó
Nesse instante, converte-se o bloqueio de n, para c-lock (dráuíng-o.O, insere-se o separador
para o novo nó filho em n, e libera-se o bloqueio de n,. Indutivamente, esse mecanismo
continua, de cima para baixo, até chegar no nível das folhas. A figura 4.9, na qual foi
assumido por simplicidade, que as metades dos nós são criados do lado direito, ilustra esse
procedimento. Note-se que antes da determinação do nó seguro, o processo está apenas
construindo uma parte lateral da árvore que é inacessível a outros processos.

Resumindo os principais passos do método tem-se

1. Bloqueio do caminho de acesso com cv-lock;

2. Construção da cópia das metades dos nós (sido-brancAing) que serão desdobradosl

3. Adição, no nó seguro mais profundo, do ponteiro para a última metade criada, após
a conversão dos tipos de bloqueiosl

4 Remoção das metades apropriadas de cada nó do caminho de acesso, depois de
interromper a execução dos processos leitores, através dos e-locksl
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assumido por simplicidade, que as metades dos nós são criados do lado direito, ilustra esse 
procedimento. Note-se que antes da determinação do nó seguro, o processo está apenas 
construindo uma parte lateral da árvore que é inacessível a outros processos. 

Resumindo os principais passos do método tem-se: 

1. Bloqueio do caminho de acesso com a-lock; 

2. Construção da cópia das metades dos nós ( side-branching) que serão desdobrados; 

3. Adição, no nó seguro mais profundo, do ponteiro para a última metade criada, após 
a conversão dos tipos de bloqueios; 

4. Remoção das metades apropriadas de cada nó do caminho de acesso, depois de 
interromper a execução dos processos leitores, através dos e-locks; 
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(b)

Figura 4.9: Aplicação da técnica de sêde-bra7 cAing no procedimento de inserção, onde
(a) parte nova criada; (b) reestruturação completa.

Como foi observado os autores supuseram que a raiz é sempre segura. Notemos que isso
pode ser conseguido se após a inserção do 2/{-ésimo valor na raiz esta for imediatamente
desdobrada, evitando sua futura sobrecarga.

Remoção

A fase l do processo de remoção é semalhante a do processo de inserção, liberando-
se do caminho de acesso os bloqueios dos ancestrais de um nó seguro para remoção.
Quando a remoção de um valor i, em um nó folha n, torna-lo subcarregado, executam-se
concatenações e/ou redistribuições, junto com o método de sido-brancÀing, da seguinte
maneira. Seja n' um nó irmão de n e np seu pai. n' recebe um a-lock. Se n' é seguro
para remoção, então executa-se uma redistribuição. Convertem-se os cv-locks de np, n e
n/ em e:-locks e realiza-se uma redistribuição entre os elementos destes nós. Em seguida,
liberam-se os c-locks de n' e de np, os a-locks ainda existentes efetuados por esse processo
e o c-rock de n, nesta ordem. Se n' não é seguro para remoção, então executa(m)-se
concatenação(ões). Converte-se o bloqueio de n' para um c-rock e colocam-se todos os
elementos de n, exceto o valor a ser removido, juntamente com o separador do nó pai
de n, em n'. Em seguida, libera-se o c-rock de n' fazendo de n. o nó corrente. Note-se
que o nó n torna-se redundante, porém é deixado temporariamente intacto na árvore. A
figura 4.10 ilustra a concatenação dos nós através da técnica de sido-brancAi7zg, onde P é
o conteúdo de n'; + representa os elementos a serem removidos de n e 'r é o conteúdo do
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Figura 4.9: Aplicação da técnica de side-branching no procedimento de inserção, onde: 

( a) parte nova criada; (b) reestruturação completa. 

Corno foi observado os autores supuseram que a raiz é sempre segura. Notemos que isso 

pode ser conseguido se após a inserção do 2K-ésimo valor na raiz esta for imediatamente 

desdobrada, evitando sua futura sobrecarga. 

Remoção 

A fase 1 do processo de remoção é semalhante a do processo de inserção, liberando
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Quando a remoção de um valor i, em um nó folha n, torná-lo subcarregado, executam-se 

concatenações e/ou redistribuições, junto com o método de side-branching, da seguinte 

maneira. Seja n' um nó irmão de n e np seu pai. n' recebe um a-lock. Se n' é seguro 

para remoção, então executa-se uma redistribuição. Convertem-se os a-locks de np, n e 

n' em é-locks e realiza-se uma redistribuição entre os elementos destes nós. Em seguida, 

liberam-se os é-locks de n' e de np, os a-locks ainda existentes efetuados por esse processo 

e o é-lock de n, nesta ordem. Se n' não é seguro para remoção, então executa(m)-se 

concatenação(ões ). Converte-se o bloqueio de n' para um t:-lock e colocam-se todos os 

elementos de n, exceto o valor a ser removido, juntamente com o separador do nó pai 

de n, em n'. Em seguida, libera-se o é-lock de n' fazendo de nP o nó corrente. Note-se 

que o nó n torna-se redundante, porém é deixado temporariamente intacto na árvore. A 

figura 4.1 O ilustra a concatenação dos nós através da técnica de side-branching, onde f3 é 

o conteúdo de n'; * representa os elementos a serem removidos de n e I é o conteúdo do 
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nó n (corrente) sem o par ({',p'). O procedimento continua sendo executado na árvore.
no sentido para cima, até que o nó corrente sqa considerado seguro para remoção. Ao se
detectar este nó seguro faz-se um c-rock no mesmo, (drloing-(l#), retira-se o par separador
(valor, ponteiro) apropriado e desbolqueia-se-o. Indutivamente, segue-se na árvore, de
cima para baixo, fazendo as conversões dos tipos de bloqueios nos nós que passaram a
ser redundantes do caminho de acesso, seguindo da eliminação dos mesmos, conforme
verificado na figura 4.11.

Figura 4.10: Cloncatenação dos nós através da técnica sêde-braz&cÀing.

Resumindo os principais passos do método tem-se

l Bloqueio do caminho de acesso com a-rock;

2 União dos nós irmãos mantendo os originais (sêde-óra7icAíng), até determinar um
nó seguro, seguido da conversão do tipo de bloqueio deste nó seguro e execução do
procedimento apropriado;

3 Remoção dos nós redundantes do caminllo de acesso depois da interrupção da exe.
cução dos processos leitores, através dos c-locks;
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nó n (corrente) sem o par (i*,p*). O procedimento continua sendo executado na árvore, 
no sentido para cima, até que o nó corrente seja considerado seguro para remoção. Ao se 
detectar este nó seguro faz-se um i::-lock no mesmo, ( driving-olf), retira-se o par separador 
(valor, ponteiro) apropriado e desbolqueia-se-o. Indutivamente, segue-se na árvore, de 
cima para baixo, fazendo as conversões dos tipos de bloqueios nos nós que passaram a 
ser redundantes do caminho de acesso, seguindo da eliminação dos mesmos, conforme 
verificado na figura 4.11. 

Figura 4.1 O: Concatenação dos nós através da técnica side- branching. 

Resumindo os principais passos do método tem-se: 

1. Bloqueio do caminho de acesso com a-lock;. 

2. União dos nós irmãos mantendo os originais (side-branching), até determinar um 
nó seguro, seguido da conversão do tipo de bloqueio deste nó seguro e execução do 
procedimento apropriado; 

3. Remoção dos nós redundantes do caminho de acesso depois da interrupção da exe
cução dos processos leitores, através dos i::-locks; 
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Figura 4.11: Aplicação da técnica de sêde-óranching no procedimento de remoção, onde
(a) parte nova criada; (b) reestruturação completa.

Concorrência Intra-Nós

Kwong e Wood propuseram uma técnica que possibilita concorrência entra-nós, isto é,
permite que um número arbitrário de processos leitores possam operar em um nó, no qual
está sendo incluído um par (valor, ponteiro) por um processo atualizador. Em uma das
soluções apresentadas por Ellas isso também era possível, uma vez que os processos eram
executados em direções opostas, acrescido do fato da indivisibilidade das operações de
leitura e escrita de um valor e de seu respectivo ponteiro. A solução a ser vista não requer
a restrição de indivisibilidade e recebe o nome de técnica de adição R"W (R'"W'-addition
Technique), onde R vem de leitura (read) e W de escrita (write).

A seguir são analisados alguns exemplos apresentados ein 1481 , que ilustram os proble-
mas que podem ocorrer com processos leitores e atualizadores operando simultaneamente
no mesmo nó, em direções opostas e sem a característica de indivisibilidade.

Exemplo l
Considere o nó de uma árvore-B conforme mostrado na figura 4.12 (a), um processo
leitor Pi buscando o valor 6, da esquerda para a direita, e um atualizador P2 dose
jando inserir o valor 3, da direita para esquerda. PI deve ser dirigido a visitar o nó
apontado por pZ, enquanto que P2 força o deslocamento dos valores e ponteiros uma
posição à direita, afim de fazer espaço para a adição do novo elemento. Suponha que
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Figura 4.11: Aplicação da técnica de side-branching no procedimento de remoção, onde: 

(a) parte nova criada; (b) reestruturação completa. 

Concorrência Intra-Nós 

Kwong e Wood propuseram uma técnica que possibilita concorrência intra-nós, isto é, 

permite que um número arbitrário de processos leitores possam operar em um nó, no qual 

está sendo incluído um par (valor, ponteiro) por um processo atualizador. Em uma das 

soluções apresentadas por Ellis isso também era possível, uma vez que os processos eram 

executados em direções opostas, acrescido do fato da indivisibilidade das operações de 

leitura e escrita de um valor e de seu respectivo ponteiro. A solução a ser vista não requer 

a restrição de indivisibilidade e recebe o nome de técnica de adição RnW (Rn·w-addition 

Technique), onde R vem de leitura (read) e W de escrita (write). 

A seguir são analisados alguns exemplos apresentados em [48] , que ilustram os proble

mas que podem ocorrer com processos leitores e atualizadores operando simultaneamente 

no mesmo nó, em direções opostas e sem a característica de indivisibilidade. 

Exemplo 1 
Considere o nó de uma árvore-E conforme mostrado na figura 4.12 (a), um processo 

leitor P1 buscando o valor 6, da esquerda para a direita, e um atualizador A dese

jando inserir o valor 3, da direita para esquerda. Pi deve ser dirigido a visitar o nó 

apontado por P2, enquanto que P2 força o deslocamento dos valores e ponteiros uma 

posição à direita, afim de fazer espaço para a adição do novo elemento. Suponha que 
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o processo desloca primeiro o valor seguido do ponteiro associado ao mesmo, isto é,
move-se o valor 10, depois o ponteiro p3, valor 5, ponteiro p2 e assim sucessivamente.
A figura 4.12 (b) mostra o nó após o instante em que o valor 5 foi deslocado e antes
de p2 ter sido copiado. Neste momento, o processo leitor, dando continuidade a
busca do valor 6, prosseguirá pelo nó apontado por p3 ao invés de p2, pois p3 está
associado aos valores compreendidos entre 5 e 10, ocasionando um erro.

Esse problema pode ser "parcialmente" resolvido se o processo atualizador deslocar
iifi õitó õ óõtóitõ ê dóÓõii õ ãjõtl êõúõ hóêtiãdó iió éiÉlú$1ó 2.

Exemplo 2

Considerando o nó da figura 4.12 (a) e fazendo o deslocamento do ponteiro antes
do valor, tem-se a movimentam;ão de p3 , seguida do valor 10, de p2, valor 5 e assim
por diante. Suponha o nó mostrado na figura 4.12 (c), logo após o deslocamento do
valor 5. O processo PI continuando a busca para o valor 6 prosseguirá pelo ponteiro
correto. Todavia, ainda existem informações erradas que podem atrapalhar outros
processos leitores. Essa técnica foi denominada de íácnica de p7'0teçâo ("shielding
technique"), a qual sozinha não garante a corretude dos processos leitores.

Exemplo 3
Considerando o mesmo nó da figura 4.12 (a), os mesmos processos e a situação após
o ponteiro p3, valor 10 e ponteiro p2 terem sido deslocados, mas antes do valor 5 ter
sido copiado, tem-se a situação da figura 4.12 (d). O processo Pi sendo executado
da esquerda para direita, localizará a posição onde está o ponteiro p2, após detectar
que o mesmo localiza-se no intervalo entre 5 e 10 e tentará ler o nó apontado por p2.
Entretanto, antes de fazer esta leitura, o processo P2 continua movendo os valores
e os ponteiros, deslocando o valor 5 e o ponteiro pi (figura 4.12 (e)). Dessa forma,
a continuidade do processo PI causará a busca na sub-árvore errada. Note-se que
esse tipo de problema é consequência direta da natureza assíncrona dos processos
envolvidos.

A técnica de adição /?"W tenta corrigir esses problemas, guardando em uma variável
extra o valor associado ao último ponteiro visitado. Por exemplo, para o ponteiro PÍ
que aponta para a sub-árvore contendo os valores do índice compreendidos entre í{ e
ij+i, guarda-se {j+i na variável auxiliar (0 $ .j $ 2/{). Assim, após a determinação
do ponteiro, compara-se o conteúdo da variável auxiliar com o valor associado a este
ponteiro. Se os valores forem iguais, então não houve deslocamentos provocados por
algum processo atualizador. Nos casos de diferenças entre os valores, o procedimento
não aceita aquele ponteiro e reinicializa o passo de localização da posição carreta através
da leitura do próximo valor à direita. Esse mecanismo é chamado de me'todo de /eiízzra
repetÍtÍua ( "repeated reading technique").

Para a situação do exemplo 3, tem-se que o processo PI armazena o valor {3 - 10 na
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ponteiro. Se os valores forem iguais, então não houve deslocamentos provocados por 
algum processo atualizador. Nos casos de diferenças entre os valores, o procedimento 
não aceita aquele ponteiro e reinicializa o passo de localização da posição correta através 
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variável auxiliar. Quando PI for fazer o acesso ao nó referenciado por p2, o procedimento
compara o conteúdo da variável auxiliar com o anual valor de {3, que no caso é igual a
5. Como são diferentes, o processo dará continuidade lendo o valor à direita, ao invés de
prosseguir pelo nó referenciado por p2.

Note-se que cada processo atualizador ao adicionar um par (ponteiro, valor) pode
causar a um processo leitor no máximo uma repetição de leitura de um ponteiro. Isso
parece razoável quando comparado com a eliminação da restrição de indivisibilidae.

a

(b)

C

(d)

(.)
Figura 4.12: Ilustração dos exemplos 1, 2, 3

Vantagens e Desvantagens

A solução apresentada oferece um alto de grau de concorrência sem causar modificações
na estrutura da árvore, em função da técnica de sêde-branching. Permite também que
processos leitores-puros sejam executados no mesmo local de atuação dos processos atu
alizadores em qualquer uma de suas 2 fases.

De acordo com análises feitas por Kwong e Wood, o número de bloqueios do tipo
c-lock executados em cada nó foi reduzido em 50% quando comparado com a solução de
Ellas. Isto se deve ao uso da técnica de sido-brancAing, onde os nós só recebem c-locks
uma única vez, quando faz-se necessário afastar os processos leitores para remoção das
metades redundantes.

A principal desvantagem do método de sêde-bra7 cÀing está relacionada com o fato
do aumento do número de passagens dos processos atualizadores em seus caminhos de
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Figura 4.12: Ilustração dos exemplos 1, 2, 3. 

Vantagens e Desvantagens 

A solução apresentada oferece um alto de grau de concorrência sem causar modificações 

na estrutura da árvore, em função da técnica de side-branching. Permite também que 

processos leitores-puros sejam executados no mesmo local de atuação dos processos atu

alizadores em qualquer uma de suas 2 fases. 

De acordo com análises feitas por Kwong e Wood, o número de bloqueios do tipo 

c::-lock executados em cada nó foi reduzido em 50% quando comparado com a solução de 

Ellis. Isto se deve ao uso da técnica de side-branching, onde os nós só recebem c::-locks 

uma única vez, quando faz-se necessário afastar os processos leitores para remoção das 

metades redundantes. 

A principal desvantagem do método de side-branching está relacionada com o fato 

do aumento do número de passagens dos processos atualizadores em seus caminhos de 
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acessos; cada nó é visitado uma vez a mais, no sentido de cima para baixo na árvore, no
momento de remoção dos valores considerados desnecessários (repetidos). Como cada nó
representa uma página, tem-se um aumento na transferência de páginas entre a memória
principal e a secundária. Kwong e Wood afirmam que, em média, os níveis mais baixos
da árvore contêm nós seguros. Dessa forma, é provável que todos os nós do caminho de
acesso de um processo atualizador, transferidos para a memória principal permaneçam na
mesma até que a reestruturação se complete.

Outra vantagem diz respeito à técnica de adição R"W que resolve os problemas de
concorrência entra-nós entre processos leitores e atualizadores, sem precisar fazer leitura
e escrita dos valores e ponteiros de forma atómica.

4.8 Outras Soluções

Baseando-se na idéia de Guibas e Sedgewick 1321, de executar pré-desdobramentos dos nós
completos durante a fase l dos processos de atualização, Mond e Raz 1701 propuseram um
mecanismo de controle de concorrência para as ardores-B', o qual não é considerado nem
de tipo l nem de tipo 2.

Eles sugeriram uma pequena modificação na árvore-B' de ordem /{, na qual cada nó
contém no máximo 2/r + l valores do índice e no mínimo /{ -- 1, excetuando a raiz que
pode conter l elemento. As operações de insersão e remoção são as mesmas realizadas
na árvore-.B* com a diferença de que durante a fase l de um processo atualízador o
procedimento executa desdobramentos e concatenações nos nós percorridos no caminho
de cima para baixo. Assim, quando o processo é de inserção (remoção) e um determinado
nó do percurso contém 2/{ + 1 ou 2/{ (/{ -- 1 ou /o valores, então realiza-se uma divisão
(concatenação) do mesmo (cona seu irmão adjacente, caso seja possível). Note-se que os
desdobramentos (concatenações) não se propagam na árvore.

O método realiza 2 tipos de bloqueios: de leitura (p-rock) e de atualização que corres-
ponde ao bloqueio exclusivo das soluções de Bayer e Schkolnoick, Kwong e Wood (c-rock).
Um nó com p-lock só pode ser usado por outros processos de leitura; um nó com c-lock
não pode ser usado por nenhum outro tipo de processo. Esses bloqueios são realizados
a partir da raiz, onde o nó corrente e seu respectivo pai são bloqueados com o tipo de
bloqueio apropriado, dependendo da natureza do processo sendo executado. Antes de se
examinar o próximo nó no caminho, filho do nó corrente, libera-se o bloqueio do pai deste.
Observe que dessa maneira apenas 2 nós estão bloqueados simultaneamente pelo mesmo
processo. O mecanismo não acarreta deadlock, pois os processos são tratados de forma
independente e a estrutura da árvore introduz uilla ordenação nos bloqueios.
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concorrência intra-nós entre processos leitores e atualizadores, sem precisar fazer leitura 
e escrita dos valores e ponteiros de forma atômica. 

4.8 Outras Soluções 

Baseando-se na idéia de Guibas e Sedgewick [32], de executar pré-desdobramentos dos nós 
completos durante a fase 1 dos processos de atualização, Mond e Raz [70] propuseram um 
mecanismo de controle de concorrência para as árvores-E*, o qual não é considerado nem 
de tipo 1 nem de tipo 2. 

Eles sugeriram uma pequena modificação na árvore-E* de ordem J(, na qual cada nó 
contém no máximo 21( + 1 valores do índice e no mínimo J( - 1, excetuando a raiz que 
pode conter 1 elemento. As operações de insersão e remoção são as mesmas realizadas 
na árvore-E* com a diferença de que durante a fase 1 de um processo atualizador o 
procedimento executa desdobramentos e concatenações nos nós percorridos no caminho 
de cima para baixo. Assim, quando o processo é de inserção (remoção) e um determinado 
nó do percurso contém 21( + 1 ou 21( (1( - 1 ou K) valores, então realiza-se uma divisão 
(concatenação) do mesmo (com seu irmão adjacente , caso seja possível) . Note-se que os 
desdobramentos (concatenações) não se propagam na árvore. 

O método realiza 2 tipos de bloqueios: de leitura (p-lock) e de atualização que corres
ponde ao bloqueio exclusivo das soluções de Bayer e Schkolnoick, Kwong e Wood (e-lock) . 
Um nó com p-lock só pode ser usado por outros processos de leitura; um nó com e-lock 
não pode ser usado por nenhum outro tipo de processo . Esses bloqueios são realizados 
a partir da raiz, onde o nó corrente e seu respectivo pai são bloqueados com o tipo de 
bloqueio apropriado, dependendo da natureza do processo sendo executado. Antes de se 
examinar o próximo nó no caminho, filho do nó corrente, libera-se o bloqueio do pai deste . 
Observe que dessa maneira apenas 2 nós estão bloqueados simultaneamente pelo mesmo 
processo . O mecanismo não acarreta deadlock, pois os processos são tratados de forma 
independente e a estrutura da árvore introduz uma ordenação nos bloqueios. 
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Mond e Raz citam as teses de mestrado de Mond 1691 que implementou um sistema
de simulação para o método e de Navon 17318, que também realizou outra implementação
com sucesso. Eles verificaram que as operações preparatórias acarretam gastos extras em
função do aumento do número de operações executadas na árvore. Todavia, à medida que
a árvore aumenta, o número relativo de nós não seguros diminui.

Keller e Wiederhold 1421 afirmam que o método de Guibas e Sedgewick e de Mond e
Raz apresenta falhas no caso em que os valores dos nós internos são de tamanho variável.
Eles acreditam que nestas situações é impossível garantir que o novo valor do índice a ser
inserido em cada nó caberá no espaço livre existente, mesmo após um pré-desdobramento.
Cremos que essa dificuldade pode ser contornada se o pré-desdobramento for executado
de maneira a deixar, em cada nó, um espaço livre igual ao tamanho máximo definido para
os valores de um índice. No capítulo 6 abordaremos essa idéia de forma mais detalhada.

l<eller e Wiederhold sugeriram a solução denominada de promoção uizínAa ("sibling
promotion"), a qual foi baseada na técnica desenvolvida por Nurmi, Soisalon-Soinien e
Wood 1751 9. Esta última consiste de uma expansão do método de remoção proposto por
baglv.

Nurmi et al. propuseram para os casos de inserções que acarretariam uma divisão do
nó pai, a criação de um nó temporário, o qual comportaria apenas l separador com 2
ponteiros, uma para cada um dos nós resultantes do desdobramento do nó alho. Desta
forma a divisão não se propagada possibilitando o aumento do número de procedimentos
concorrentes. Entretanto, para conseguir esse efeito, faz-se necessário a inserção de um
bit de marcação no pai, para indicar que ]lo futuro o nó sofrerá uma divisão e que há um
temporário associado a ele. Esse nó pai é desdobrado e o temporário é removido quando
qualquer processo percorrer a árvore e encontra-lo.

Já a técnica de promoção uízÍnÀa cria um ponteiro temporário para o nó vizinho do nó
filho, quando o pai encontra-se completo. Toma-se metade das informações do nó filho que
será dividido colocando-as em um novo nó, vizinllo ao prinaeiro, criando um apontador
para este. Em seguida, marca-se o nó pai deste filho indicando que o mesmo necessita
ser dividido. No próximo acesso ao nó pai, por algum processo, esta marcação é retirada
e o ponteiro do nó vizinho removido para o nó pai. Se esse último passo ocasionar uma
sobrecarga no nó avâ, o algoritmo é novamente utilizado. Note-se que essa técnica não
atrapalha as operações de busca, pois os ponteiros para os vizinhos se comportam como
ponteiros para os filhos.

A figura 4.13 demonstra este processo, representando os nós avâ, pai e filho nas se-

ÜNão tivemos acesso a essas teses.
9Em virtude da impossibilidade de localização do artigo desses autores, fomos obrigados a nos limitar

às citações feitas por Keller e Wiederhold.
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guintes situações: (a) deverão sofrer modificações; (b) após o desdobramento; (c) após a
modificação em todo o trecho. O (*) significa partícionamento pendente.

./ + *..
'v

AVÕ

PAI(+l

(b)

PAI

+

(-) (.)

Figura 4.13: Demonstração da técnica de promoção vizinha

Em função da diâculdade de determinar se um nó é ou não seguro em estruturas de
ardores-B que armazenam registros de tamanho variável, Souza e Carvalho 1891 propuse-
ram algoritmos de busca e inserção para acesso concorrente que não utilizam o conceito
de nó seguro. Esses algoritmos permitem o uso da técnica de overflow quando um n(5
se encontra sobrecarregado. Notemos que a técnica de overílow (v. 1.4.2) não foi usada
em nenhuma das soluções para o problema de concorrência existentes na literatura, pois
poderia ocasionar a situação de deadlock.

Os algoritmos propostos são considerados "híbridos" , pois adoram características das
soluções de tipo 2 durante a fase l de um processo atualizador e de tipo .r na fase 2. Eles
fazem uso dos 3 tipos de bloqueios: p-rock, a-lock e c-lock.

Para facilitar a deteção de alterações do caminho de acesso e do escopo de um processo,
foram criados 2 campos extras em cada nó da árvore: um campo bÍt-modiPcação e outro
[Íme-stamp. O primeiro tem a função de detetar alterações no caminho de acesso, sendo
apenas ligado quando ocorrer uma modificação em um nó durante alguma reestruturação.
Todos os procedimentos de inserção desligam, no final de sua execução, os bits-modificação
que tenham sido ligados. O campo time-stamp tem a função de detetar alterações no
escopo e é incrementado sempre que um nó for alterado por um procedimento de inserção.
A deteção é feita comparando-se os time-stamps guardados durante a fase de busca de um
processo de atualização com aqueles lidos antes de se entrar na fase de reestruturação.

O algoritmo de busca de um valor i, processo leitor-puro, é igual ao apresentado por K-
wong e Wood IS01 (v. 4.7.2). Sempre que um nó for visitado verifica-se seu bit-modificação.
Se este estiver ligado, desfaz-se o bloqueio do nó e recomeça-se o procedimento pela raiz.
Essa solução não é ineficiente, pois o sistema caracteriza-se por guardar na memória
primária, para uso compartilhado, todos os nós do caminho de acesso a serem usados
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pelos processos em execução

Os procedimentos de inserção são divididos em 3 fases: /ase de busca, igual a fase
1; /ase de a/teraçâo sÍmp/es, que corresponde a inserção de um novo registro sem causar
reestruturação na árvore e /ase de reest duração, executada quando um nó torna-se so-
brecarregado. Nesse caso, o procedimento tenta fazer uma redistribuição com a técnica
de overílow com cada vizinho imediato ou, quando isso não for possível, é executado um
desdobramento.

A fase de busca de um processo atualizador é igual ao algoritmo de busca de um
processo leitor-puro, fazendo-se um a-lock no nó folha n atingido e guardando-se os time-
stamps dos nós do caminho de acesso.

A fase de alteração simples caracteriza-se pela conversão do tipo de bloqueio em n,
isto é, de a-lock para c-lock, seguido da inserção do registro, incremento do time-stamp
de n e liberação do bloqueio, encerrando o procedimento.

Antes de dar início a fase de reestruturação, o procedimento libera o bloqueio de n e
executa um c-rock em todo o caminho de acessolo. Depois compara os time-stamps guar-
dados na fase de busca. Se algum time-stamp foi modificado, desbloqueia-se o caminho e
recomeça-se da fase de busca; senão inicia-se a fase de reestruturação

Na fase de reestruturação o procedimento realiza um a-rock em um irmão adjacente
n/ de n e converte o e:-lock de n em um a-lock. Observemos que isso não está claro no
artigo, sendo uma distinção adicional desse método em relação aos demais encontrados na
literatura. No caso de haver possibilidade de fazer redistribuição realizam-se conversões
nos tipos de bloqueios (de cv-rock para c-rock) de n e n', nesta ordem. Após a redis-
tribuição, ligam-se os bits-modificação e incrementam-se os time-stamps desses nós. No
final, liberam-se os bloqueios de n e n' e tenta-se inserir o novo separador no respectivo nó
pai, que se torna o novo n. Se necessário, executam-se os mesmos passos de redistribuição
para este nó pai.

Por outro lado, quando ocorrer um desdobramento, converte-se o cr-rock do nó rz
sobrecarregado em un] c-rock, cria-se um novo nó, liga-se o bit modificação e atualiza-se o
time-stamp de n, liberando-se depois o bloqueio. No final do procedimento de atualização
desligam-se todos os bits-modificação.

Os autores da solução apresentada afirmam que não há deadlock, pois os bloqueios
são realizados seguindo-se uma determinada sequência. Na fase de busca os bloqueios são
executados na ordem do caminho de acesso; na fase de reestruturação só são realizados

ioNotemos que no artigo original os autores mencionam esse c-rock para toda a árvore, o que deve ser
um erro .
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bloqueios em um nível quando forem liberados todos os bloqueios do nível inferior. Con-
sideramos essa argumentação insuficiente e acrescentamos que não há perigo de deadlock,
pois a única possibilidade de uma situação cíclica seria na tentativa de se fazer uma redis-
tribuição (overfiow) por algum processo de inserção. Entretanto, como essa redistribuição
é realizada entre 2 irmãos adjacentes cujo pai contém um e-rock é impossível que um
desses irmãos se encontre bloqueado por outro processo.

4.9 Comparação entre as Soluções

Kwong e Wood IS01 fizeram uma comparação entre as soluções classificadas de tipo /
tabela 4.1 relata essa comparação através das propriedades dadas abaixo.

A

Propriedades

l A solução permite outros processos atualizadores no caminho de acesso de algum
processo atualizador.

2 A solução permite ultrapassagem e concorrência entra-nós durante a execução de
processos leitores-puros.

3 A solução permite processos leitores-puros, no caminho de acesso de um processo
atualizador, durante a fase de busca deste (fase l).

4 A solução permite processos leitores-puros, no caminl)o de acesso de um processo
atualizador, durante a fase de redistribuição deste (fase 2).

Tabela 4.1: Comparação de soluções do íÍpo /

Notemos que as soluções de tipo 2 (h'killer e Snyder l67j, Lehman e Yao IS31 e Sagiv
1841), satisfazem todas essas propriedades. Por outro lado, Lehman e Yao e Sagiv afir-

  Soluções do tipo /

  Samadi/
Parr

Bayer/
Schkolnick

Bílis Kwong/
Wood

l Não Não Não Não
2 Não Sim Sim Sim

3 Não
Sol 1 - Não
So1 2 - Não
So1 3 - Sim

Sim Sim

4 Não Não Sim Sim
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sideramos essa argumentação insuficiente e acrescentamos que não há perigo de deadlock, 
pois a única possibilidade de uma situação cíclica seria na tentativa de se fazer uma redis
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K wong e Wood [50) fizeram uma comparação entre as soluções classificadas de tipo 1. A 
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Propriedades: 
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Soluções do tipo 1 
Samadi/ Bayer/ Ellis Kwong/ 

Parr Schkolnick Wood 
1 Não Não Não Não 
2 Não Sim Sim Sim 

Sol 1 - Não 
3 Não Sol 2 - Não Sim Sim 

Sol 3 - Sim 
4 Não Não Sim Sim 

Tabela 4.1 : Comparação de soluções do tipo 1. 

Notemos que as soluções de tipo 2 (Miller e Snyder [67), Lehman e Yao [53] e Sagiv 
[84)), satisfazem todas essas propriedades. Por outro lado, Lehman e Yao e Sagiv afir-
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mam que suas soluções permitem um número maior de procedimentos sendo executados
simultaneamente, mesmo quando comparadas com as soluções do tipo da de Guibas e
Sedgewick 1321 e de Mond e Raz 1701. Estas últimas necessitam de um espaço maior de
memória e ocasionam um aumento no tempo de acesso.

De acordo com Srinivasan e Carey 1901 , com exceção feita ao trabalho realizado por
Johnson e Shasha 1401 11, até pouco tempo atrás não existia uma análise bem feita sobre o
desempenho dos algoritmos de concorrência para as ardores-B e suas variações. Em 1991,
eles estudaram o desempenho de vários desses algoritmos, através do uso de um modelo de
simulação para as operações da árvore-B em um sistema gerenciador de bancos de dados
centralizado.

O modelo era composto por filas e vários terminais, com uma ou mais CPU's e dis-
cos, onde os pedidos para as CPU's são escalonados através da disciplina PEPS (FIFO),
primeiro a entrar primeiro a sair. Cada disco contém uma fila, também manuseada pe-
la mesma técnica. Por sua vez, o buRer do sistema é gerenciado pela estratégia LRU
(least recently used). Um terminal pode requisitar qualquer uma das operações básicas
da árvore-B (busca, inserção, remoção e atualização) através de transições, executadas
uma por vez. O desempenho dos algoritmos de concorrência é dependente de certas ca-
racterísticas como por exemplo: quantidade das operações básicas, recursos do sistema
(número de CPU's, discos e buffers), estrutura da árvore-B (tamanho do nó, número ini-
cial de registros de dados) e nível de multiprogramação (número de terminais do sistema)
Com base nesses aspectos, Srinivasan e Carey chegaram aos seguintes resultados:

l

2.

3

Em um sistema composto por uma única CPU e um disco, não existe diferenças
significativas no desempenho dos vários algoritmos de concorrência.

Quando se usa a técnica de /ock-coup/ ng com bloqueios do tipo exclusivo o desem-
penho é péssimo, mesmo quando as operações de buscas são dominantes, pois os
procedimentos de atualizações não fazem uso das vantagens do paralelismo.

Os gastos com reinicializações (caso do algoritmo de Bayer e Schkolnick) e com os
caminhos percorridos nas listas ligadas formadas pelos nós de um mesmo nível (caso
dos algoritmos de Lehman e Yao e Sagiv), não afetam diretamente o desempenho dos
algoritmos. Os algoritmos que fazem uso da estrutura árvore-Bt são considerados
os melhores.

ii Este artigo não foi localizado
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mam que suas soluções permitem um número maior de procedimentos sendo executados 
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desempenho dos algoritmos de concorrência para as árvores-E e suas variações. Em 1991, 
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centralizado. 
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da árvore-E (busca, inserção, remoção e atualização) através de transações, executadas 

uma por vez. O desempenho dos algoritmos de concorrência é dependente de certas ca

racterísticas como por exemplo: quantidade das operações básicas, recursos do sistema 

(número de CPU's, discos e buffers), estrutura da árvore-E (tamanho do nó, número ini

cial de registros de dados) e nível de multiprogramação (número de terminais do sistema). 

Com base nesses aspectos, Srinivasan e Carey chegaram aos seguintes resultados: 

1. Em um sistema composto por uma única CPU e um disco, não existe diferenças 

significativas no desempenho dos vários algoritmos de concorrência. 

2. Quando se usa a técnica de lock-coupling com bloqueios do tipo exclusivo o desem

penho é péssimo, mesmo quando as operações de buscas são dominantes, pois os 

procedimentos de atualizações não fazem uso das vantagens do paralelismo. 

3. Os gastos com reinicializações (caso do algoritmo de Bayer e Schkolnick) e com os 

caminhos percorridos nas listas ligadas formadas pelos nós de um mesmo nível ( caso 

dos algoritmos de Lehman e Yao e Sagiv), não afetam diretamente o desempenho dos 

algoritmos. Os algoritmos que fazem uso da estrutura árvore-BL são considerados 

os melhores. 

11 Este artigo não foi localizado. 
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EXEMPLOS DE SISTEMAS
COMERCIAIS

Comer j101 afirmou: "The B-Tree is, de facto, the standard organization for indexes in
a database system". Apesar de relativamente antiga, essa afirmação ainda é válida, haja
visto que as ardores-B continuam sendo a forma de organização de índices ein talvez todos
os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Abordaremos aqui, para efeito ilustrativo,
características de dois sistemas comerciais de gerenciadores de arquivos que fazem uso da
estrutura árvore-B, ou de alguma variação da mesma. Escolhemos os sistemas BTRIEVE
1741 e VSAM l37, 38, 39, 411, em virtude da facilidade do levantamento bibliográfico e
não por serem mais ou menos importantes do que os demais existentes. Nessa abordagem
procuramos mostrar não somente os aspectos relevantes às estruturas de ardores-/3. mas
também aqueles que caracterizam a manipulação dos dados, para se ter ídéia das funções
que esses produtos contêm, quando interessantes.

5.1 Sistema BTRIEVE

5.1.1 Introdução

Desenvolvido pela NOVELL INC.i, o sistema BTRIEVE consiste de um pacote de rotinas
para gerenciar arquivos indexados com ardores-B, para os sistemas operacionais: h'lS-DOS.
OS/2 ou XENIX.

iA NOVELL INC. concedeu licença a ABCOl\'l INFORh4ATICA LTDA para comercializar o sistema
BTR]EVE no Brasil, bem como reproduzir seu manual.
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características de dois sistemas comerciais de gerenciadores de arquivos que fazem uso da 
estrutura árvore-E, ou de alguma variação da mesma. Escolhemos os sistemas BTRIEVE 
[74) e VSAM (37, 38, 39, 41), em virtude da facilidade do levantamento bibliográfico e 
não por serem mais ou menos importantes do que os demais existentes. Nessa abordagem 
procuramos mostrar não somente os aspectos relevantes às estruturas de árvores-E, mas 
também aqueles que caracterizam a manipulação dos dados, para se ter idéia das funções 
que esses produtos contêm, quando interessantes. 

5.1 Sistema BTRIEVE 

5.1.1 Introdução 

Desenvolvido pela NOVELL INC. 1
, o sistema BTRIEVE consiste de um pacote de rotinas 

para gerenciar arquivos indexados com árvores-E, para os sistemas operacionais: MS-DOS, 
OS/2 ou XENIX. 

1 A NOVELL INC. concedeu licen ça a ABCOM INFORMÁTI CA LTDA para comercializar o sistema 
BTRIEVE no Brasil, bem como reproduzir seu manual. 
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Aparentemente, a estrutura é a da árvore-B (v. 1.1.2). Deduzimos este fato devido à
informação do manual l74j (seção .Estímating F'ÍJe Síze), onde a cada valor de índice na
árvore são associados 8 bytes. Provavelmente 4 para cada ponteiro: um ponteiro para o
nó descendente e o outro para o registro de dados. Também aparentemente, quando um
índice for declarado como tendo valores duplicados, o sistema cria uma cadeia duplamente
ligada entre os registros de dados, pois neste caso os registros contêm 8 bytes adicionais
para cada índice desse tipo.

O sistema é composto por um programa gerenciador de registros denominado de B-
TRIEVE.EXE, o qual deve estar sempre residente na memória. O BTRIEVE.EXE contém
36 operações distintas para manusear os arquivos (v. 5.1.4). Estas operações são execu-
tadas por chamadas à função ou subrotina BTRV, em um programa de aplicação, isto é,
programa escrito em linguagens hospedeiras (BASIC, PASCAL, COBOL, C e ASSEM-
BLY), havendo interfaces para vários compiladores de cada uma delas. Os argumentos
de BTRV especificam a operação a ser executada, bem como as informações necessárias
a esta. Além da manipulação de dados, a BTRV retorna um inteiro indicando o sucesso
ou insucesso (status) da operação. Nas chamadas da BTRV, os índices são identificados
por um número estabelecido pela ordem de declaração destes.

Os principais passos do funcionamento do sistema através de un] programa de aplicação
podem ser resumidos em:

l O programa de aplicação executa uma instrução do BTRIEVE na forma de uma
chamada à função ou subrotina BTRV con) os argumentos necessários.

2. Uma rotina de interface existente no programa de aplicação armazena estes argu-
mentos em uma área de memória e faz uma chamada para o programa gerenciador
de registros.

3. BTRIEVE faz a validação dos argumentos e em seguida executa as instruções

4. Em seguida, BTRIEVE retorna os dados apropriados e devolve o controle para o
programa.

5. O programa de aplicação faz uso dos resultados da operação executada

Além do BTRIEVE.EXE o sistema contém 2 programas utilitários: BUTIL.EXE e
B.EXE, que permitem a execução do gerenciamento de arquivos e testes sem que haja
necessidade de escrever um programa de aplicação. O BUTIL.EXE contém uma série de
comandos para realizar a criação, manutenção e recuperação dos arquivos (v. 5.1.4). O
B.EXE é usado interativamente através de ]nenus, permitindo a execução das mesmas
operações do BTRV, sem necessidade de se chamar essa rotina de dentro de um programa
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em linguagem hospedeira. Assim, é possível testar a lógica de manipulação de arquivos
de uma aplicação antes de se programar os aplicativos correspondentes.

5.1.2 Características Gerais do Gerenciador de Arquivos

No sistema BTRIEVE um arguIDo consiste dcLcanh.nto dedados dumaioiHvel al} dual se =
pode ter acesso, sendo formado por um conjunto de p(ígínas. Um arquivo pode ser criado
pelo comando CREATE do utilitário BUTIL.EXE, ou pela execução da rotina BTRV com
um parâmetro de operação CREATE dentro de um programa de aplicação.

As p(íginas são as unidades transferidas entre a memória principal e secundária e são
classificadas em: p(ígina de cabeça/ho rregÍstro de confio/e de arqtziz;oJ, página de dados ou
p(ígina de íhdÍces. O tamanho das páginas são especificadas durante a criação do arquivo.

1. Página de Cabeçalho
Presente em todos os arquivos do sistema BTRIEVE, constitui a primeira página de
um arquivo. Contém informações sobre as características do arquivo, como tamanho
do arquivo, tamanho da página, tamanho do registro, entre outras.

2 Páginas de Dados
Todos os registros de uma aplicação são armazenados em páginas de dados, que
podem ser páginas de registros de tamanho $zo ou páginas de registros de tamanho
oaMáue/. Os registros de tamanho variável devem obrigatoriamente conter uma parte
incial (à esquerda) com tamanllo fixo. Quando um arquivo comportar regístros
de tamanho variável e/ou compressão em seus dados, ele conterá os dois tipos de
páginas: a das partes fixas dos registros e a outra contendo a porção variável dos
registros. Na situação em que a parte de tamanho variável exceder o tamanho da
página definida para o arquivo, as informações da mesma são divididas em quantas
páginas forem necessárias para armazenar o restante dos dados.

3. Páginas de Índices
Contêm os valores do índice e ponteiros associados para permitir o acesso aos nós
da árvore e eventualmente aos registros de dados, estruturados como uma árvore-B.

Quando um arquivo contendo dados é criado, o usuário pode definir um ou mais
valores para construir os índices iniciais. Estes índices são chamados, na nomenclatura
do BTRIEVE, de íhdÍces pe7'ma?zenles e não podem ser removidos. O sistema permite
que sejam definidos outros índices internos para um arquivo, após a criação do mesmo.
Estes são denominados de z'ndÍces sup/emeníares e podem ser removidos sempre que a
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3. Páginas de Índices 
Contêm os valores do índice e ponteiros associados para permitir o acesso aos nós 
da árvore e eventualmente aos registros de dados, estruturados como uma árvore-E. 
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valores para construir os índices iniciais. Estes índices são chamados, na nomenclatura 
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aplicação não precisar mais deles.
outras páginas de índices.

Seu espaço é aproveitado para novos dados ou para

Os arquivos são classificados dependendo do tipo de página existente. Eles podem ser

l Arquivo Padrão
Contém uma página de cabeçalho seguida de páginas de índices e de dados, podendo
ter registros de tamanho fixo e variável, com pelo menos um índice.

2 Arquivo Simples de Dados ("Data-only Files")
Este arquivo contém uma página de cabeçalho e as informações dos registros de
dados permitindo, portanto, somente acesso sequencial. O acesso a esses registros
é realizado pelas operações de STEP (v. 5.1.4). Em qualquer instante pode-se
adicionar um índice a este arquivo, permitindo o acesso pelas operações GET

3 Arquivo de Valores de Índices
Neste tipo de arquivo os dados resumem-se aos valores de um índice. E formado por
uma página cabeçalho e por uma ou mais páginas de índices. Seus registros devem
ter tamanho de 255 bytes; surpreendentemente os dados, uma vez inseridos, não
podem ser atualizados ou removidos "manualmente" . As únicas operações possíveis
são GET, STEP e INSERE (v. 5.1.4). Contém valores únicos do índice (chaves).

Os arquivos que possuem registros de tamanho variável deixam uma certa quantidade
de espaço livre em cada página, para permitir expansão destes registros durante alguma
atualização. Este espaço é determinado pelo usuário durante a criação do arquivo.

A recuperação de um registro pode ser executada em 3 formas: sequencial, indexada
e direta. Na primeira usam-se as operações de localizar o primeiro ou último registro,
seguidas de operações STEP para frente ou para trás. No segundo caso são usadas várias
formas da operação GET (v. 5.1.4) que referencia um índice. No acesso direto, após uma
operação qualquer de busca de um registro, o seu endereço pode ser obtido usando uma
operação especial (GET POSITION, v. 5.1.4). Uma outra operação (GET DIRECT)
permite a utilização deste endereço para recuperar o registro em acesso direto. Esta
operação possibilita também que se estabeleça um ponto de referência na árvore-B de um
índice qualquer. Uma operação subsequente de busca, referenciando esse índice, partirá
daquele ponto, nos casos de busca sequencial pelo índice.

O sistema utiliza uma área de meiiiória denominada de Zi/oco de posicioztarnenfo, que
contém ponteiros para o caminho percorrido na árvore-B do último índice utilizado, a
identificação deste índice e 3 ponteiros que apontam para o nó corrente, anterior e próximo
na árvore. Consideramos que a manutenção desses 3 ponteiros é devida à utilização da
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árvore-B em lugar da árvore-.B* ou árvore-.B+, pois o acesso sequencial deve exigir a
leitura de um nó pai para caminhar-se de um filho para seu irmão adjacente.

A inserção de um registro em um arquivo BTRIEVE é realizada na primeira posição
disponível, independente do valor do índice associado ao mesmo. Esta posição consiste
da /oca/{zação /zbica ou endereço do regístro, onde ele permanecerá até o momento em que
seja removido. Observemos que não há índices primários.

Os valores do índice podem ter 6 tipos de atributos distintos, especificados na criação
do arquivo e definidos a seguir.

1. Duplicado
O atributo padrão ("default") é de valores únicos (não duplicados). Se um valor
do índice foi definido como duplicado, então podem existir vários registros distintos
com o mesmo valor associado.

2 Modificável
Permite modificações nos valores do índice durante a atualização dos registros. O
padrão é que os valores não sejam modificadosl nesse caso, uma modificação pode
ser obtida eliminando-se previamente o registro, e em seguida inserindo-se o mesmo
''.,.. ,. ,l+..,,Ân.

wb-v uu -

3. Segmentado
Permite índices compostos, isto é, formado por valores de vários campos do registro,
não necessariamente contíguos. Na nomenclatura do BTRIEVE esse índice chama-se
de segmentado.

4. Descendente
O padrão é ordenar os valores ascendentemente, porém pode-se especificar uma
classificação por ordem descendente.

5

BTRIEVE permite que se defina um valor como zero, branco ou vazio como valor
nulo. Assim, se um registro contém todos os bytes do valor de um índice igual ao
valor nulo, este registro não será incluído, ou será excluído do índice. Quando o
valor for segmentado, todos os bytes de cada segmento devem conter o valor nulo
para que o registro seja removido.

Nulo

6. Manual
Consiste de uma forma modificada do atributo nulo. Neste caso, o registro será
removido do índice quando todos os bytes de um único segmento do valor do índice
contiverem valor nulo.
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árvore-E em lugar da árvore-E* ou árvore-E+, pois o acesso sequencial deve exigir a 
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Os valores do índice podem ter 6 tipos de atributos distintos, especificados na criação 
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com as alterações. 

3. Segmentado 
Permite índices compostos, isto é, formado por valores de vários campos do registro, 
não necessariamente contíguos. Na nomenclatura do BTRIEVE esse índice chama-se 
de segmentado. 

4. Descendente 
O padrão é ordenar os valores ascendentemente, porem pode-se especificar uma 
classificação por ordem descendente. 

5. Nulo 
BTRIEVE permite que se defina um valor como zero, branco ou vazio como valor 
nulo. Assim, se um registro contém todos os bytes do valor de um índice igual ao 
valor nulo, este registro não será incluído, ou será excluído do índice. Quando o 
valor for segmentado, todos os bytes de cada segmento devem conter o valor nulo 
para que o registro seja removido. 

6. Manual 
Consiste de uma forma modificada do atributo nulo. Neste caso, o registro será 
removido do índice quando todos os bytes de um único segmento do valor do índice 
contiverem valor nulo. 
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Um arquivo pode ter redução na utilização de espaço em um disco, através do uso de
um dos 3 métodos dados a seguir.

l Truncamento de Brancos
Aplicado apenas aos arquivos que contêm registros de tamanho variável, este método
elimina todos os caracteres brancos à direita da parte variável nos tipos cadeias de
caracteres. Quando o registro é lido, isto é, trazido à memória principal, o mesmo é
expandido à sua forma original.

2 Compactação de Índices
A técnica de compactação consiste do método de overílow (v
uma página de índices se torna sobrecarregada.

1.4.2)aplicado quando

3 Compressão de Dados
Ao criar um arquivo é possível especificar se os registros de dados serão ou não
comprimidos. Esta compressão produz uma "redução significativa" do espaço ne'
cessário para armazenar registros, a qual aparentemente restringe-se à eliminação de
caracteres repetidos. O sistema utiliza um btl#er de compressão, isto é, uma área da
memória principal reservada para executar a expansão do registro comprimido. O
tamanho deste buffer é 2 vezes o tamanho do maior registro inserido no arquivo que
contém dados comprimidos. O arquivo que possui dados comprimidos é criado como
um arquivo de registros de tamanho variável, pois o tamanho final de um registro
comprimido não pode ser conllecido até o momento em que o mesmo é gravado no
arquivo.

5.1.3 Controle de Integridade, Concorrência e Segurança

Integridade

Para garantir a integridade dos arquivos, o sistema BTRIEVE faz uso de duas técnicas
denominadas de prá-imagem e de transaçãcs /ógicas.

l Pré-imagem
Esta técnica visa proteger as operações individuais de inserção, atualização e re-
moção contra falhas do sistema, restaurando o arquivo ao estado anterior à exe-
cução de alguma operação. O processo consiste em criar um arquivo denominado de
pre'-Imagem sempre que houver acesso a uin arquivo pela primeira vez. Na memória
principal doca-se uma área de buHer reservada para este arquivo. Durante as a-
tualizações seguintes, o sistema armazena as informações atualizadas em uma área
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da memória cacau e antes de executar a inserção da página na memória secundária,
coloca uma cópia desta no buHer do arquivo de pré-imagem. No final da operação
o sistema copia o conteúdo do buHer do arquivo de pré-imagem no próprio arquivo
de pré-imagem da memória secundária e depois modifica o arquivo de dados. Se
antes do término da operação alguma das áreas da memória principal (coche ou
pré-imagem) ficarem cheias, então as informações destas são colocadas no arquivo
pré-imagem da memória secundária, para liberar espaço. Para aumentar o desem-
pelüo dos al:quilos. -3les+odenwep abri:hs-en} f7}0d& de'zeessa me/e71acÍoHsto éN;s
páginas só serão escritas na mem(ária secundária quando um buHer estiver cheio.

2 Transações Lógicas
Para se conseguir um nível maior de integridade pode-se usar transições lógicas
dentro do programa. O método de transição realiza o agrupamento de um conjun-
to de operações dentro das operações delimitadoras BEGIN TRANSACTION/END
TRANSACTION (v. 5.1 .4) da chamada de uma transição. As operações localizadas
dentro destes delimitadores só serão consideradas completas quando todas forem exe-
cutadas com sucesso. Se o sistema for interrompido no meio da execução de alguma
operação da transição, então todas as operações executadas dentro daquela tran-
sição serão desfeitas, usando-se o arquivo de pré-imagem para restaurar o banco de
dados à situação em que ele se encontrava quando foi executado o BEGIN TRAN-
SACTION. Para cada transição podem haver até 12 arquivos envolvidos. Para
facilitar a realização das operações utiliza-se um arguido de contra/e de transições.
Quando não se usam os BEGIN/END TRANSACTION, então cada operação de
acesso ao banco de dados é considerada como uma transição lógica.

Concorrência

O sistema garante o controle de concorrência através de bloqueios nos registros, bloqueios
de arquivos nas transições lógicas e concorrência passiva. Entretanto, o manual não faz
referências sobre os dispositivos de concorrência específicos para as (íruores-B, como visto
no capítulo 4.

l Bloqueios de Registros
Os registros bloqueados por uma aplicação não podem ser atualizados, removidos
ou bloqueados por outra aplicação, até que sejam liberadosl podem apenas ser lidos,
desde que a operação de leitura não tenha a opção de bloqueio.

O sistema contém 2 tipos de bloqueios: Z)/ogzleio tíl ico e mlí/Zip/o, que podem ainda
ser de cada un] dos tipos de espera e de 7zão-espera. Esses bloqueios podem ser
especificados nas operações GET, STEP, OPEN. As aplicações que fazem bloqueios
únicos caracterizam-se por realizar o bloqueio em um único registro por vezl as que
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usam bloqueios múltiplos permitem que os programas bloqueiem vários registros
consecutivamente. Ao se tentar bloquear um registro, já bloqueado ou pertencente
a um arquivo referenciado dentro de uma transição lógica aberta com o bloqueio
de espera, o sistema ficará esperando até que o registro seja liberado, para depois
retornar o controle à aplicação. No caso do uso do bloqueio de não-espera, BTRIEVE
retorna à aplicação, indicando que o registro está bloqueado (ocupado).

Um registro com bloqueio único permanece bloqueado até que a aplicação execute
uma operação de desbloqueio (UNLOCK) no arquivo que o contém, ou atualize ou
remova este registro, ou faça um bloqueio em outro registro do seu arquivo, ou feche
este arquivo, ou referencia-o dentro de uma transição. Por outro lado, os registros
com bloqueios múltiplos de um arquivo serão liberados quando a aplicação remover
estes registros bloqueados, ou libera-los en] conjunto pela operação de UNLOCK,
ou faça referência a esse arquivo dentro de unia transição.

2 Bloqueios nas Transições Lógicas
Sempre que um arquivo for referenciado dentro de uin BEGIN /END TRANSAC
TION, ele fica bloqueado até o fim da transição, podendo apenas ser lido por outros
programas em que as operações de leitura estejam fora de alguma transição
Para evitar a situação de deadlock, todas as transições que fazem uso do mesmo
conjunto de arquivos devem ser inicializadas com a opção de não-espera.

3 Concorrência Passiva
Esse controle, sempre ativo, permite um controle de concorrência independente de
bloqueios explícitos ou por transições lógicas, podendo ser combinado com esses.
Se houver alguma mudança em um registro entre o momento em que ele foi lido
até o instante em que será atualizado ou removido, o sistema envia uma mensagem
de connito, indicando uma modificação do registro. Nesse caso, o programa deve
realizar uma nova leitura no registro.

Esta técnica caracteriza-se por ser usada quando as aplicações realizam operações
que não possuem conexões lógicas, permitindo que os registros sejam lidos, atuali-
zados ou removidos sem o uso de bloqueios ou de transições.

Segurança

A segurança é obtida através da restrição de acessos aos arquivos, realizada pelo método
de atribuir senhas aos arquivos através da operação SET OWNER, ou abrir um arquivo
em modo ezclusiuo, isto é, nenhuma outra aplicação pode abrir um arquivo que tenha
sido aberto desta maneira. Um arquivo com uma senha associada só permite aberturas de
arquivos com menção dessa senha. A operação SET OWNER permite a especificação do
tipo de acesso que será permitido ao arquivo daí para frente: somente com a especificação
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da senha ou leitura livre e com verificação de senhas para outras operações. Em ambos
os casos pode-se declarar que o arquivo deve ou não ser criptografado (a senha é usada
como chave). A senha é eliminada pela operação CLEAR OWNER.

5.1.4 Comandos e Operaçoes

A seguir daremos os comandos do utilitário BUTIL.EXE para criar, recuperar e gerenciar
os arquivos, e as operações para manipular os arquivos usando BTRV. Queremos com isso
ilustrar quais são as operações fornecidas por um sistema completo de gerenciainento de
arquivos com ardores-B.

Comandos do Utilitário BURIL.EXE

Comandos Funcões
CLONE
COPY
CREATE
DROP
EXTEND
INDEX
LOAD

RECOVER
RESET
CAVE

SINDEX
STAT
STOP

VER

Cria um arquivo com especificações iguais a outro já existente
Copia o conteúdo de um arquivo em outro
Cria um arquivo
Remove um índice suplementar
Espalha as informações de um arquivo em 2 discos
Cria um arquivo de índice externo
Insere os registros de um arquivo sequencial que não é do BTRIEVE
em um arquivo do BTRIEVE
Lê registros de um arquivo do BTRIEVE criando um arquivo sequencial
Fecha arquivos, libera bloqueios e abona transições pendentes
Salva o conteúdo de um arquivo BTRIEVE em um arquivo sequencial
padrão (inverso do comando LOAD)
Cria um índice suplementar para um arquivo existente
Emite informações sobre un] arquivo
Remove o gerenciador de registro da memória e devolve a parte da
memória alocada para o sistema operacional
Emite a versão do gerenciador de registro

5.1. SISTEMA BTRIEVE 145 

da senha ou leitura livre e com verificação de senhas para outras operações. Em ambos 
os casos pode-se declarar que o arquivo deve ou não ser criptografado ( a senha é usada 
como chave). A senha é eliminada pela operação CLEAR OWNER. 

5.1.4 Comandos e Operações 

A seguir daremos os comandos do utilitário BUTIL.EXE para criar, recuperar e gerenciar 
os arquivos, e as operações para manipular os arquivos usando BTRV. Queremos com isso 
ilustrar quais são as operações fornecidas por um sistema completo de gerenciamento de 
arquivos com árvores-E. 

Comandos do Utilitário BUTIL.EXE 

Comandos Funções 
CLONE Cria um arquivo com especificações iguais a outro já existente 
COPY Copia o conteúdo de um arquivo em outro 
CREATE Cria um arquivo 
DROP Remove um índice suplementar 
EXTEND Espalha as informações de um arquivo em 2 discos 
INDEX Cria um arquivo de índice externo 
LOAD Insere os registros de um arquivo sequencial que não é do BTRIEVE 

em um arquivo do BTRIEVE 
RECOVER Lê registros de um arquivo do BTRIEVE criando um arquivo sequencial 
RESET Fecha arquivos, libera bloqueios e aborta transações pendentes 
SAVE Salva o conteúdo de um arquivo BTRIEVE em um arquivo sequencial 

padrão (inverso do comando LOAD) 
SINDEX Cria um índice suplementar para um arquivo existente 
STAT Emite informações sobre um arqu ivo 
STOP Remove o gerenciador de registro da memória e devolve a parte da 

memória alocada para o sistema operacional 
VER Emite a versão do gerenciador de registro 
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Operações para Manipular Arquivos Usando o BTRV

Operações Descrição
ABORÍ TRANSACTION

BEGIN TRANSACTION
END TRANSACTION

Termina uma transição lógica interrompida, eHminanQO
todas as operações executadas por esta transição
Define o início de uma transição lógica
Define o fim de uma transição lógica

CLEAR OWNER
SET OWNER

Remove uma senha atribuída a um arquivo (to UiU,iU vü
Atribui uma senha a um arquivo do BTRIEVE

CLOSE
OPEN
CREATE

Fecha um arquivo do 13'J.'KIEVE
Abre um arquivo do BTRIEVE tornando-o disponível
Cria um arquivo no sistema com característicfls especí6cas

ijRÉATESUP.INDEX
DROP SUP.INDEX

Cria um índice suplementar
Remove um índice suplementar

DELETE
INSERE
UPDATE

Remove o registro corrente de um arquivo
Insere um novo registro em um arquivo
Atualiza o registro corrente

EXTEND Divide o conteúdo de um arquivo em Z discos
GET EQUAL

GET GREATER
GET GREATEROR
EQUAL
GET LESSTHAN
GET LESSTHAN OR
GET FIRST

GET LAST
GET NEXT
GET PREVIOUS
GET DIRECT
GET POSITION

Recupera o registro com valor do índice igual ao valor
procurado
Idem, maior
Idem, menor ou igual

Idem, menor
Idem, menor ou igual
Recupera o registro correpondente ao primeiro valor do
índice
Idem, último
Recupera o registro seguinte ao registro corrente
Idem, anterior
Recupera o registro localizado em um determinado endereço
Retorna o endereço físico do registro corrente

 
GET DIRECTORA
SET DIRECTORA

Devolve o diretório corrente
Modifica o diretório corrente

 
LOCK
UNLOCK

Bloqueia um registro
Libera um ou mais registros

 
RESET Libera todos os recursos do BTRIEVE utilizados por uma

aplicação

  STAT Devolve as características de um determinado arquivo
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Operações para Manipular Arquivos Usando o BTRV 

Operações Descrição 

ABORT TRANSACTION Termina uma transação lógica interrompida, eliminando 

todas as operações executadas por esta transação 

BEGIN TRANSACTION Define o início de uma transação lógica 

END TRANSACTION Define o fim de uma transação lógica 

CLEAR OWNER Remove uma senha atribuída a um arquivo do BTRIEVE 

SET OWNER Atribui uma senha a um arquivo do BTRIEVE 

CLOSE Fecha um arquivo do BTRIEVE 

OPEN Abre um arquivo do BTRIEVE tornando-o disponível 

CREATE Cria um arquivo no sistema com características específicas 

CREATE SUP. INDEX Cria um índice suplementar 

DROP SUP. INDEX Remove um índice suplementar 

DELETE Remove o registro corrente de um arquivo 

INSERT Insere um novo registro em um arquivo 

UPDATE Atualiza o registro corrente 

EXTEND Divide o conteúdo de um arquivo em 2 discos 

GET EQUAL Recupera o registro com valor do índice igual ao valor 

procurado 

GET GREATER Idem, maior 

GET GREATER OR Idem, menor ou igual 

EQUAL 
GET LESS THAN Idem, menor 

GET LESS THAN OR Idem, menor ou igual 

GET FIRST Recupera o registro correpondente ao primeiro valor do 

índice 

GET LAST Idem, último 

GET NEXT Recupera o registro seguinte ao registro corrente 

GET PREVIOUS Idem, anterior 

GET DIRECT Recupera o registro localizado em um determinado endereço 

GET POSITION Retorna o endereço físico do registro corrente 

GET DIRECTORY Devolve o diretório corrente 

SET DIRECTORY Modifica o diretório corrente 

LOCK Bloqueia um registro 

UNLOCK Libera um ou mais registros 

RESET Libera todos os recursos do BTRIEVE utilizados por uma 

aplicação 

STAT Devolve as características de um determinado arquivo 
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Continuação

5.2 Sistema VIAM

K 9 1 Tn+rn,4.I'',,,.v e H B .B. .n.a.A qJ 4 v \-4 R4 ]seA.v

O sistema VIAM (Virtual Storage Access Method) l37, 38, 39, 411 foi desenvolvido pela
IBM, para ser usado com sistemas operacionais de memória virtual, como DOS/VSE,
OS/VSI e OS/VS2 MVS. Ele foi criado para substituir o sistema ISAM (Indexed Sequen-
cial Access Method) da IBM.

De acordo com Keehn e Lacy j411, antes do surgimento do VIAM os métodos de acesso
sequenciais-indexados existentes utilizavam a técnica de encadeamento de páginas para
inserir novos dados no arquivo, degradando o desempenho do sistema.

VIAM permite 4 tipos diferentes de organização de arquivos, dependendo do método
de armazenamento e acesso aos registros. Estes tipos são: seque7iciado pe/o údice (KSDS),
sequenciado pe/a cn Fada (ESDS), regas ros re/alados (RRDS) e /ízlear. Todas estas orga-
nizações permitem tanto o acesso direto como sequencial. Abordaremos basicamente os
aspectos relativos aos arquivos sequenciados pelo índice.

As informações sobre os arquivos de dados e do espaço do disco são armazenadas
em estruturas denominadas de caía/opas. As definições dos arquivos e dos catálogos são
realizadas pelo sumiço de me'todo de acesso, dirigido por comandos. Para processar os
arquivos utilizam-se 2 macros: macro de b/oco de congro/e e macro de pedidos que tem a
função de recuperar, inserir, remover e atualizar os registros.

STEP FIRST

STEP LAST
STEP NEXT

UTE]LPREVIoHS

Recupera o registro localizado na primeira posição
física em um arquivo
Idem, última
Recupera o registro localizado no endereço físico
seguinte ao registro corrente

STOP Finaliza o BTRIEVE removendo-o da memória
VERSION Devolve a versão atual do sistema
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Continuação: 

STEP FIRST Recupera o registro localizado na primeira posição 
física em um arquivo 

STEP LAST Idem, última 
STEP NEXT Recupera o registro localizado no endereço físico 

seguinte ao registro corrente 
STE:e EBEVIOUS_ ldem, an.le.ri0r 
STOP Finaliza o BTRIEVE removendo-o da memória 
VERSION Devolve a versão atual do sistema 

5.2 Sistema VSAM 

5.2.1 Introdução 

O sistema VSAM (Virtual Storage Access Method) [37, 38, 39, 41) foi desenvolvido pela 
IBM, para ser usado com sistemas operacionais de memória virtual, como DOS/VSE, 
OS/VSl e OS/VS2 MVS. Ele foi criado para substituir o sistema ISAM (Indexed Sequen
tial Access Method) da IBM. 

De acordo com Keehn e Lacy [41], antes cio surgimento do VSAM os métodos de acesso 
sequenciais-indexados existentes utilizavam a técnica ele encadeamento ele páginas para 
inserir novos dados no arquivo, degradando o desempenho do sistema. 

VSAM permite 4 tipos diferentes ele organização de arquivos, dependendo do método 
de armazenamento e acesso aos registros. Estes tipos são: sequenciado pelo índice (KSDS), 
sequenciado pela entrada (ESDS), registros relativos (RRDS) e linear. Todas estas orga
nizações permitem tanto o acesso direto como sequencial. Abordaremos basicamente os 
aspectos relativos aos arquivos sequenciados pelo índice. 

As informações sobre os arquivos de dados e do espaço do disco são armazenadas 
em estruturas denominadas de catálogos. As definições dos arquivos e dos catálogos são 
realizadas pelo serviço de método de acesso, dirigido por comandos. Para processar os 
arquivos utilizam-se 2 macros: macro de bloco de controle e macro de pedidos que tem a 
função de recuperar, inserir, remover e atualizar os registros. 
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5.2.2

CAP/TUBOS. EXEMPLOS DE SISTEMAS COMERCIAIS

Características Gerais dos Arquivos Sequenciados pelo
Índice
a

De acordo com Comer j191, um arquivo do VSAN4 sequenciado pelo índice é representado
como na figura 5.1 . Chamaremos esta estrutura de árvore- yS.4]1/. Note-se que essa árvore
é semelhante às ardores-B' (v. 2.4), com a diferença de que os ponteiros que encadei-
am os nós folhas foram deslocados para o penúltimo nível, denominado de c07Üunto de
sequência. Os nós folhas são chamados de {nterualos de contra/e. Um intervalo de con-
trole (.rC) é uma área contígua de disco dentro de uma única trilha. contendo registros
de dados lógicos de tamanho fixo ou variável, informações de controle dos registros e do
próprio intervalo de controle e espaço livre para futuras inserções.. Ele é a unidade de in-
formação transferida nas operações de entrada/saída entre a memória virtual e a memória
secundária, correspondendo a uma página. O tamanho desses intervalos pode variar entre
diferentes arquivos do sistema, porém dentro do mesmo arquivo eles têm tamanhos iguais
(geralmente um múltiplo de 512 bates).

Conjunto de
Índices

Conjunto de
Sequência

develo;--- :"unüõlé

Área de Controle Área de Controle

Figura 5.1 : Estrutura da árvore- VS.4À/.

A figura 5.2 ilustra a estrutura de um /(]]. Na figura Ri, R2, ' ' ' , .IZm representam os
registros de dados lógicos armazenados. /C'Ri, /(;R2, - - . , /C'.l?. são informações de con-

trole de cada registro lógico Rj (l $ .j $ m), como por exemplo o tamanho ou o número
de registros adjacentes com o mesmo tamanho. Cada /C'Rj ocupa 3 bytes. O campo
/a70 contém informações de controle do próprio /(7, incluindo a quantidade de espaço
livre do intervalo. Ocupa 4 bytes. Os intervalos de controle referenciados pelo mesmo nó
do conjunto de sequência são agrupados em uma área contínua do disco, de tamanho fixo,
denominada de área de c07ztro/e ÍHC9. O tamanho desta área varia de uma trilha a um
cilindro do disco.
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Índices 
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1
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Figura 5.1: Estrutura da árvore- VSAM. 
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cilindro do disco. 
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leio
Figura 5.2: Forma geral de um /(;.

O conjunto de índices e o conjunto de sequência são formados por registros de índices,
cujo formato geral está mostrado na figura 5.3. O campo cabeça/ho contém 24 bates de
informações de controle sobre o registro. Um item em um registro do conjunto de índice
(conjunto de sequência), consiste de um valor do índice e um ponteiro para um regis-
tro do próximo nível (para um intervalo de controle). Os valores do índice dentro do
campo e7ztradas do índice são agrupados em seções e armazenados em formato comprimi-
do. Utilizam-se as técnicas de compressão frontal e posterior, conforme mencionado no
capítulo 3 (v. 3.1), eliminando os caracteres não necessários para distingui-los dos valores
adjacentes. A figura 5.4 ilustra o formato geral de uma entrada do índice, onde F' contém
o número de caracteres eliminados pela compressão frontal, L o número de caracteres que
permanecerão no valor do índice e P é o ponteiro para o próximo nível, com tamanho de

bytel

cabeçalho lista de IC's iiures espaço leão utilizado entradas de í?tdices

Figura 5.3: Formato geral de um registro de índice

Figura 5.4: Formato geral de unia entrada do índice

Quando um registro de dados tem um tamanho tal que não cabe, sozinho, em um /C,
o sistema utiliza registros empa/dados ("spanned records"), isto é, o registro é alocado em
mais do que um /C' dentro da mesma ,4(1;. O /C'/C' desse /C recebe uma indicação que
o registro é espalhado. O valor do índice de um registro espalhado deve estar obrigato-
riamente no primeiro /C;. Se o último /C' usado pelo registro espalhado contiver espaço
livre, este /C'não pode ser usado para outros registros. O espaço é reservado para futuras
extensões do próprio registro.

No caso de sobrecarga de um /C'em função da inserção de um registro, o /(.;é desdobra-
do da seguinte maneira. Considere o intervalo de controle ic', sobrecarregado, pertencente
à área de controle ac'. Se houver intervalos de controles livres em ac', o procedimento
divide as informações de ic' com um destes intervalos livres e atualiza o nó do conjun-
to de sequência para refletir este desdobramento. Se não houver espaço livre em ad,
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Rn Espaço livre /C Rn 

Figura 5.2: Forma geral de um /C. 
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cabeçalho I lista de IC 's livres I espaço não utilizado entradas de índices 1 

Figura 5.3: Formato geral de um registro de índice. 

1 Valor comprimido I F I L P 

Figura 5.4: Formato geral de uma entrada do índice. 
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o sistema utiliza registros espalhados ( "spanned records"), isto é, o registro é alocado em 
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o registro é espalhado. O valor do índice de um registro espalhado deve estar obrigato
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extensões do próprio registro. 
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então realiza-se uma divisão em ad, alocando-se uma nova área na memória secundária e
distribuindo.-se os intervalos de controle de ac' nestas duas áreas.

Um arquivo do VIAM sequenciado pelo índice sempre contém um arquivo de índice
primário, constituindo do agmpamento básico ("basic cluster"). Os valores do índice utili-
zados nestes arquivos são chamados de t;alteres primários ou valores básicos e determinam
univocamente um registro, isto é, o índice é uma chave.

O sistema possibilita a existência de índices secundários (z'ndices a/ternatiuos na no-
menclatura do VIAM), organizados como uma árvore-yS.4.A4, com a diferença de que os
intervalos de controle contêm um cabeçalho e registros de tamanho variável. Os valores
dos índices alternativos são chamados de ua/ares alternar uos. Os registros dos interva-
los de controle são formados por valores alternativos e por valores primários associados
aos registros do índice primário. O cabeçalho possui informações do tipo: tamanho do
valor primário, número de valores primários, tamanho do valor alternativo e se este é
ou não valor único. O acesso a um registro através de um valor alternativo do índice é
feito percorrendo-se o índice alternativo para localizar este valor. Quando encontrado,
utiliza(m)-se o(s) valor(es) do índice primário associado(s) com o valor alternativo para
determinar o(s) registro(s) desejado(s), percorrendo-se o agrupamento básico para 'ste(s)
valor(esJ.

5.2.3 Análise de Alguns Aspectos

Vamos analisar alguns aspectos que devem ser considerados no sistema

l Tamanho do Intervalo de Controle
Grandes intervalos de controle requerem menos operações de entrada/saída, possa'
bilitando mais espaço livre e consequentemente uma menor probabilidade de des
dobramentos dos intervalos. Porém, o tamanho dos /O's pode afetar o espaço do
buffer da memória virtual, além de gastar mais tempo na transferência de e para a
memória virtual.

2 Tamanho da Área de Controle
Quando as áreas de controle têm tamanllo grande, há uma redução no número de
nós no conjunto de índices e uma diminuição na altura da árvore. Entretanto, no
caso de desdobramentos em ,4C''s extensos, ocorre a movimentação de um maior
número de dados.

3 Espaço Livre
A determinação da quantidade de espaço livre é importante, pois uma quantidade
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grande resulta no aumento do número de níveis do conjunto de índices (altura da
árvore), enquanto que uma quantidade limitada acarreta excessivas divisões dos
intervalos e áreas de controle.
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Capítulo 6

PROPOSC[LÀDE
IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Introdução

Com base em todo o estudo realizado, faremos uma proposta de implementar;ão de um
"gerenciador de arquivos" que utiliza a estrutura das ardores-B para implementação de
índices. Levaremos em conta o baixo custo anual das memórias RAM, bem como o fato
dos computadores terem grande capacidade de memória. Esse fato não foi considerado
pelos autores da área até o momento, a menos da proposta de Souza e Carvalho 1891
(v. 4.8). Consideraremos também a alta velocidade de processamento da CPU, tornando
praticamente desprezível o seu tempo em relação ao tempo de acesso aos discos.

O gerenciador a ser proposto destina-se a usuários programadores. Alguns dos recursos
do gerenciador apresentam diferentes opções, ficando a critério do usuário a escolha da
opção que melhor se adapte à aplicação ou situação em que o sistema será utilizado.

Cada seção é composta de várias propostas indicadas pela letra P, seguidas de justi-
ficativas (letra J) quando não as considerarmos óbvias, em que fazemos menção a outras
propostas da literatura. Em alguns casos haverá definições de novos termos (letra D),
importantes para o entendimento do texto.
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6.2 Características de Índices
P

P 6.2.1 Restrições de Integridade.
Um índice pode ser declarado como: a) chave ou não chave; b) de valores modificáveis
ou não modificáveis e c) podendo ou não conter um valor vazio. Os padrões são: não
chave. moditicável e com valor vazio. Uiií íiidíêdiiêêlarado como chave é automaticamente
considerado como não modificável e sem conter o valor vazio.

J 6.2.1 Um índice não modificável exige para alteração de um de seus valores a eliminação
prévia de todos os registros desse valor, seguida da inserção dos mesmos com o novo valor.
Essa restrição pode ser muito útil para se distinguir dados permanentes (por exemplo, o
nome de um funcionário) de valores voláteis (salário no Brasil). Valores vazios permitem o
adiamento das entradas de dados não essenciais a representação de dados ou não aplicáveis
(um exemplo destes últimos é o nome do cônjuge de um funcionário legalmente solteiro).
Os padrões foram escolhidos levando-se em conta os casos de índices que consideramos
mais comuns. Os padrões estabelecidos para as chaves levam em conta que elas servem
exclusivamente para identificar univocamente registros ("restrição de identidade"). O
ideal de seu projeto é que tenham valores fictícios, de acordo com Setzer 1871 e assim
sendo, a sua modificação deve ser um caso excepcional. Uma chave não pode assumir o
valor vazio, pois este teria que ocorrer apenas em um único registro de dados, perdendo
a sua caracterização de vazio (valor desconhecido, inaplicável, etc.).

P 6.2.2 Tipos.
O sistema deve admitir índices dos seguintes tipos: inteiro (2 bytes), inteiro-longo (4
bytes), flutuante (4 bytes), precisão-dupla (flutuante de 8 bates), data (2 bytes para o
ano, l para o mês e l para o dia), tempo (l byte para llora, l para minuto e l para
segundo), decimal-compactado (tipo comp-3 do COBOL padrão Anal-74, com sinal à
direita), lógico (l byte), cadeia de caracteres (normal, padrão C com \O à direita ou com
l byte de contagem de bytes à esquerda). Qualquer índice pode ser composto com campos
eventualmente não contíguos ou superpostos.

P 6.2.3 Representa,ção do valor vazio.
Um índice do tipo inteiro, inteiro-longo, flutuante e precisão-dupla assume valor interno
vazio correspondente ao maior número negativo em valor absoluto. O de tipo cadeia de
caracteres é representado com l byte onde todos os bits têm valor 0. Os tipos data,
hora e decimal-compactado são representados com l byte com todos os bits iguais a l.
O campo correspondente no registro pode não conter nenhuma informação, se o registro
é de tamanho variável. O usuário pode convencionar valores explícitos externos para
representar diversos tipos diferentes de vazio (desconhecido, inaplicável, etc.), sendo tal
fato ignorado pelo sistema.
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, 
6.2 Características de Indices 

P 6.2.1 Restrições de Integridade. 
Um índice pode ser declarado corno: a) chave ou não chave; b) de valores modificáveis 
ou não modificáveis e c) podendo ou não conter um valor vazio. Os padrões são: não 
chave, mod1ficavel e com valor vazio. Um md1ce declarado como chave e automaticamente 
considerado como não modificável e sem conter o valor vazio. 

J 6.2.1 Um índice não modificável exige para alteração de um de seus valores a eliminação 
prévia de todos os registros desse valor, seguida da inserção dos mesmos com o novo valor. 
Essa restrição pode ser muito útil para se distinguir dados permanentes (por exemplo, o 
nome de um funcionário) de valores voláteis (salário no Brasil). Valores vazios permitem o 
adiamento das entradas de dados não essenciais a representação de dados ou não aplicáveis 
(um exemplo destes últimos é o nome do cônjuge de um funcionário legalmente solteiro). 
Os padrões foram escolhidos levando-se em conta os casos de índices que consideramos 
mais comuns. Os padrões estabelecidos para as chaves levam em conta que elas servem 
exclusivamente para identificar univocamente registros ("restrição de identidade"). O 
ideal de seu projeto é que tenham valores fictícios, de acordo com Setzer [87] e assim 
sendo, a sua modificação deve ser um caso excepcional. Uma chave não pode assumir o 
valor vazio, pois este teria que ocorrer apenas em um único registro de dados, perdendo 
a sua caracterização de vazio (valor desconhecido , inaplicável , etc.). 

P 6.2.2 Tipos. 
O sistema deve admitir índices dos seguintes tipos: inteiro (2 bytes), inteiro-longo (4 
bytes), flutuante (4 bytes), precisão-dupla (flutuante de 8 bytes), data (2 bytes para o 
ano, 1 para o mês e 1 para o dia), tempo (1 byte para hora, 1 para minuto e 1 para 
segundo), decimal-compactado (tipo comp-3 do COBOL padrão ANSI- 74, com sinal à 
direita), lógico (1 byte), cadeia de caracteres (normal, padrão C com \O à direita ou com 
1 byte de contagem de bytes à esquerda) . Qualquer índice pode ser composto com campos 
eventualmente não contíguos ou superpostos. 

P 6.2.3 Representação do valor vazio. 
Um índice do tipo inteiro, inteiro-longo, flutuante e precisão-dupla assume valor interno 
vazio correspondente ao maior número negativo em valor absoluto . O de tipo cadeia de 
caracteres é representado com 1 byte onde todos os bits têm valor O. Os tipos data, 
hora e decimal-compactado são representados com 1 byte com todos os bits iguais a 1. 

O campo correspondente no registro pode não conter nenhuma informação, se o registro 
é de tamanho variável. O usuário pode convencionar valores explícitos externos para 
representar diversos tipos diferentes de vazio (desconhecido, inaplicável , etc.), sendo tal 
fato ignorado pelo sistema. 
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D 6.2.4 Denomina-se de arguido-thdÍce um arquivo de dados composto apenas por valores
de um índice, conforme proposto no sistema BTRIEVE 1741 (v. 5.1). Neste índice permite-
se apenas consultas do tipo "existe ou não um certo valor do índice

P 6.2.4 Organização dos arquivos quanto aos índices.
Um índice pode ser declarado com uma das seguintes características: prim(ír o, secundário
ou arqwiuo-ihdice. Os 2 primeiros podem ou não ser chave e o terceiro é necessariamente
uma chave.

J 6.2.4 Tendo sido declarado algum índice como primário para um determinado arquivo
de dados, os registros e as páginas deste último arquivo deverão ser mantidos na forma
mais ordenada possível, segundo os valores crescentes desse índice. Com isso aumenta-se
muito a eficiência nas buscas ordenadas por esse índice, como por exemplo busca de todos
os valores maiores do que um valor dado, busca de intervalos de valores (v. 2.11), etc. A
medida que o arquivo de dados tornar-se desorganizado devido a inserções não ordenadas,
o arquivo pode ser reorganizado (v. 6.8). A condição de um índice ser ou não chave é
essencialmente uma restrição de integridade, devendo portanto aplicar-se tanto a índices
primários como secundários. Um arquivo-índice pode servir como tabela de consistência
para verificação eficiente do fato de um valor pertencer ou não a um conjunto de dados.

6.3 Estrutura da Arvore de Índices
a

P 6.3.1 Implementar a estrutura da 4rz;ore-.B+

Na escolha da estrutura da árvore de índices vamos collsiderar 3 alternativas: (íruore-B
(Bayer e McCreigllt l81, v. capítulo l), (íruore-B' (Knut1l 1441, v. 2.4) e (íruore-B+ (v

2.5)

Deixamos de lado a (íruore-2-3 (Hopcroft, v. 2.1) e a árvore-BB (Bayer l71, v. 2.2),
em virtude destas se aplicarem à memória primária. Por outro lado a árvore-/3 com mu/-
fáfaóe/as (Lomet l57j, v. 2.7) pode requerer a visita de todas as tabelas, dificultando as
operações de busca, inserção e remoção. Já a árvore-B hisZéMca (Maier e Salveter 1621, v.
2.9) contém as mesmas características da árvore-B, a menos do número mínimo de valores
permitidos em cada nó, para garantir linearidade no número de operações de concatenação
e desdobramento. No entanto, o critério de armazenamento na estrutura sendo proposta
baseia-se no espaço ocupado e não no número de valores. A árvore-BI) (Lonlet lõ81, v.
2.10) e a organização Bou7 ded l)isorder (Litwin e Lomet ISCA, v. 2.11) foram descarna-
das, pois necessitam do uso de uma técnica de hashing para garantir a recuperação de
uma única página, complicando os algoritlnos de busca, inserção e remoção. Não escolhe-
mos a árvore-BÍt (Fergunson 1291, v. 2.12), pois esta taml)ém apresenta algoritmos mais
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D 6.2.4 Denomina-se de arquivo-índice um arquivo de dados composto apenas por valores 

de um índice, conforme proposto no sistema BTRIEVE [74] (v. 5.1 ). Neste índice permite

se apenas consultas do tipo "existe ou não um certo valor do índice". 

P 6.2.4 Organização dos arquivos quanto aos índices. 

Um índice pode ser declarado com uma das seguintes características: primário, secundário 

ou arquivo-índice. Os 2 primeiros podem ou não ser chave e o terceiro é necessariamente 

uma chave. 

J 6.2.4 Tendo sido declarado algum índice como primário para um determinado arquivo 

de dados, os registros e as páginas deste último arquivo deverão ser mantidos na forma 

mais ordenada possível, segundo os valores crescentes desse índice. Com isso aumenta-se 

muito a eficiência nas buscas ordenadas por esse índice, como por exemplo busca de todos 

os valores maiores do que um valor dado, busca de intervalos de valores (v. 2.11), etc. À 

medida que o arquivo de dados tornar-se desorganizado devido a inserções não ordenadas , 

o arquivo pode ser reorganizado (v . 6.8). A condição de um índice ser ou não chave é 

essencialmente uma restrição de integridade, devendo portanto aplicar-se tanto a índices 

primários como secundários. Um arquivo-índice pode servir como tabela de consistência 

para verificação eficiente do fato de um valor pertencer ou não a um conjunto de dados. 

, , 

6.3 Estrutura da Arvore de lndices 

P 6.3.1 Implementar a estrutura da Árvore-E+. 

Na escolha da estrutura da árvore de índices vamos considerar 3 alternativas: árvore-E 

(Bayer e McCreight [8], v. capítulo 1 ), árvore-E* (Knuth [44], v. 2.4) e árvore-E+ ( v. 

2.5). 

Deixamos de lado a árvore-2-3 (Hopcroft, v . 2.1) e a árvore-BE (Bayer [7], v. 2.2), 

em virtude destas se aplicarem à memória primária. Por outro lado a árvore-E com mul

titabelas (Lomet [5 7], v. 2.7) pode requerer a vis ita de todas as tabelas , dificultando as 

operações de busca, inserção e remoção. Já a árvore-E histérica (Maier e Salveter [62], v . 

2.9) contém as mesmas características da árvore-E, a menos do número mínimo de valores 

permitidos em cada nó, para garantir linearidade no número de operações de concatenação 

e desdobramento. No entanto, o critério de armazenamento na estrutura sendo proposta 

baseia-se no espaço ocupado e não no número de valores. A árvore-BD (Lomet [58], v. 

2.10) e a organização Bounded Disorder (Litwin e Lomet [56], v. 2.11) foram descarta

das, pois necessitam do uso de uma técnica de hashing para garantir a recuperação de 

uma única página, complicando os algoritmos de busca, inserção e remoção. Não escolhe

mos a árvore-Bit (Fergunson [29], v. 2.1 2), pois esta também apresenta algoritmos mais 
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complicados e a compactação nos nós folhas que a mesma proporciona pode ser obtida
utilizando-se técnicas de compressão (v. P 6.3.5). A árvore-Bt (Lehman e Yao IS31, v.
2.8) não foi mencionada, pois contém as mesmas características da áru07'e-B'. Utilizare-
mos ainda as idéias das ardores-.Bo (Knuth 1441, v. 2.3) e das árvores-.B pre'-#zadas (Bayer
e Unterauer j121, v. 2.6) conforme será visto em P 6.6.7.3 e P 6.3.5 respectivamente.

Descreveremos inicialmente as vantagens da escolha, representadas por VIA, seguidas
da-desvantagens (DEj}, com-ciitél:iosiobEeasnlesmas eÁnalmeilt.Ba-+ustiíieati pa-globaÇ
comparando as vantagens com as desvantagens. Os índices secundários terão também a
forma de uma árvore-l?+ e não como VSAb'1 l37, 38, 39, 411 (v. 5.2).

VA 6.3.1.1 Diferentemente das ardores-B* as (íruores-B+ não contêm registros de dados
nas folhas e sim ponteiros para as páginas destes, possibilitando a construção de um índice
sobre qualquer arquivo de dados, desde que seja possível localizar os valores do índice nos
registros desse arquivo. Isso representa a não interferência da árvore na representação dos
registros de dados. Notemos que as árt;ares-B taml)ém possuem esta vantagem.

VIA 6.3.1.2 Conforme demonstrado em 2.5, em detenünadas situações, as ardores-B+
quando comparadas com as ardores-B', podem executar um menor número de acesso
para atingir um registro de dados. Como mostrado em 2.4, a altura de uma árvore-B,
armazenando um número grande de valores de índice, tende a ser bem maior do que as
outras duas.

VA 6.3.1.3 Nas ardores-B+ os registros de dados não seguem as regras de formação dos
nós internos. Com isso não existe a restrição do favor de ocupação médio de 69,3% das
páginas das folhas das árt;ares-B', conforme demonstrado por Küspert 1471, Chu e Knott
j181 e Baeza-Vates l31, podendo-se tender a 100% nas ardores-B+. Esta mesma vantagem
aplica-se às ardores-B.

VIA 6.3.1.4 As ardores-B+ possibilitam que as consultas do tipo "existe ou não o valor de
um índice primário" sejam realizadas sem acesso aos registros de dados. Essa característica
também se aplica para as ardores-B.

VA 6.3.1.5 Nas ardores-Z?+ existe uniformidade de tratamento para acesso aleatório nos
índices primários e secundários, o que não ocorre nas ardores-B*

VA 6.3.1.6 0 uso das ardores-B+ permite a existência de 2 funções diferentes e indepen-
dentes que são a compactação da árvore de índices (v. 6.9) e a reorganização do arquivo
de dados (v. 6.8). Ena particular, a compactação é mais rápida do que nas ardores-B',
uma vez que não é necessário varrer os dados.

DE 6.3.1.1 Na árvore-B o valor de um índice pode ser encontrado em algum nó interno,
o que produz menos acessos. No entanto, a probabilidade de se encontrar um tal valor nas
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complicados e a compactação nos nós folhas que a mesma proporciona pode ser obtida 
utilizando-se técnicas de compressão (v. P 6.3.5). A árvore-EL (Lehman e Yao [53], v. 
2 .8) não foi mencionada, pois contém as mesmas características da árvore-E*. Utilizare
mos ainda as idéias das árvores-Eº (Knuth [44], v. 2.3) e das árvores-E pré-fixadas (Bayer 
e Unterauer [12], v. 2.6) conforme será visto em P 6.6.7.3 e P 6.3.5 respectivamente. 
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com parando as vantagens com as desvantagens. Os índices secundários terão também a 
forma de uma árvore-E+ e não como VSAM [37, 38, 39, 41 ] (v. 5.2). 

VA 6.3.1.1 Diferentemente das árvores-E* as árvores-E+ não contêm registros de dados 
nas folhas e sim ponteiros para as páginas destes, possibilitando a construção de um índice 
sobre qualquer arquivo de dados, desde que seja possível localizar os valores do índice nos 
registros desse arquivo. Isso representa a não interferência da árvore na representação dos 
registros de dados. Notemos que as árvores-E também possuem esta vantagem. 

VA 6.3.1.2 Conforme demonstrado em 2.5, em determinadas situações, as árvores-E+ 
quando comparadas com as árvores-E· , podem executar um menor número de acesso 
para atingir um registro ele dados. Como mostrado em 2.4, a altura de uma árvore-E, 
armazenando um número grande de valores de índice, tende a ser bem maior do que as 
outras duas. 

VA 6.3.1.3 Nas árvores-E+ os registros de dados não seguem as regras de formação dos 
nós internos. Com isso não existe a restrição do fator de ocupação médio de 69,3% das 
páginas das folhas das árvores-E", conforme demonstrado por Küspert [4 7], Chu e Knott 
[1 8] e Baeza-Yates [3], podendo-se tender a 100% nas árvores-E+. Esta mesma vantagem 
aplica-se às árvores-E. 

VA 6.3.1.4 As árvores-E+ possibilitam que as consu ltas do tipo "existe ou não o valor de 
um índice primário" sejam realizadas sem acesso aos registros de dados. Essa característica 
também se apl ica para as árvores-E. 

VA 6.3.1.5 Nas árvores-E+ existe uniformidade de tratamento para acesso aleatório nos 
índices primários e secundários, o que não ocorre nas árvores-E*. 

VA 6.3.1.6 O uso das árvores-E+ permite a existência de 2 funções diferentes e indepen
dentes que são a compactação da árvore de índices (v. 6.9) e a reorganização do arquivo 
de dados (v. 6.8). Em particular, a compactação é mais rápida do que nas árvores-E*, 
uma vez que não é necessário varrer os dados . 

DE 6.3.1.1 Na árvore-E o valor de um índice pode ser encontrado em algum nó interno, 
o que produz menos acessos. No entanto, a probabilidade de se encontrar um tal valor nas 
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folhas é muito maior. Por exemplo, para uma árvore-B de ordem /T = 50 e portanto um
grau médio por nó de cerca de 70, com altura A = 2, as probabilidades de encontrar um
valor no nível 0 é de 0,02%, no nível l é de 1 ,4% e no 2 é de 98,58%o. Assim, a diminuição
da altura produz um efeito muitíssimo maior do que a possibilidade de encontrar um valor
em um nó interno.

DE 6.3.1.2 Em determinadas situações, como demonstrado em 2.5, as ardores-B+ podem
ter um acesso a mais do que as ardores-B'

DE 6.3.1.3 As ardores-B' provocam a ordenação dos registros de dados segundo os valores
do índice primário. Não consideramos esse fato muito relevante, pois uma entrada de
dados ordenada pelos valores do índice primário produz a mesma organização do arquivo
de dados. Uma entrada aleatória dá uma certa vantagem à árvore-B' na busca sequencial
por valores desse índice, pois tende a agrupar registros com valores contíguos do índice
primário em uma mesma página. Isso pode ser remediado na árvore-.B+ por meio de
reorganizações periódicas do arquivo de dados, como especificado em P 6.8.2.

J 6.3.1 Consideramos que o grande problema das ardores-B+ consiste na possibilidade
de existir un] acesso a mais como foi abordado em DE 6.3.1.2. Aparentemente os casos
práticos encaixam-se, em boa parte, nos casos em que a árvore-B+ exige o mesmo número
de acessos. Para confirmar esse fato, procedemos ao cálculo do número de acessos para
alguns casos práticos do banco de dados do sistema de funcionários do CCE (Centro de
Computação e Eletrânica) da USP, descritos a seguir. Nas tabelas que mostramos os
cálculos e resultados, empregamos os termos abaixo, onde A C {0, 1, . . - , }.

1. num-reg-dados: número de registros de dados;

2. tam-reg-dados: tamanho do registro de dados;

3. tam-nó: tamanho do nó ;

4 [am-uaZ: tamanho do valor do índice;

5. tam-post-iní: tamanho do ponteiro para uin nó da árvores

6. tam-post-dados: tamanho do ponteiro para um registro de dadosl

7. tam-ente-A: tamanho de um item (valor, ponteiro) em um nó do nível /};

8. 7zum-uaZ-h número total de valores no nível À;

9. num-uaJ-nó-A: número de valores em cada nó do nível A;

10. nam-nós-A: número de nós do nível AI
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folhas é muito maior. Por exemplo, para uma árvore-E de ordem I< = 50 e portanto um 

grau médio por nó de cerca de 70, com altura h = 2, as probabilidades de encontrar um 

valor no nível O é de 0,02%, no nível 1 é de 1,4 % e no 2 é de 98,58%. Assim, a diminuição 
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DE 6.3.1.2 Em determinadas situações, como demonstrado em 2.5, as árvores-E+ podem 

ter um acesso a mais do que as árvores-E*. 

DE 6.3.1.3 As árvores-E* provocam a ordenação dos registros de dados segundo os valores 

do índice primário. Não consideramos esse fato muito relevante, pois uma entrada de 

dados ordenada pelos valores do índice primário produz a mesma organização do arquivo 

de dados. Uma entrada aleatória dá uma certa vantagem à árvore-E* na busca sequencial 

por valores desse índice, pois tende a agrupar registros com valores contíguos do índice 

primário em uma mesma página. Isso pode ser remediado na árvore-E+ por meio de 

reorganizações periódicas do arquivo de dados, como especificado em P 6.8.2. 

J 6.3.1 Consideramos que o grande problema das árvores-E+ consiste na possibilidade 

de existir um acesso a mais como foi abordado em DE 6.3 .1.2. Aparentemente os casos 

práticos encaixam-se, em boa parte, nos casos em que a árvore-E+ exige o mesmo número 

de acessos. Para confirmar esse fato, procedemos ao cálculo do número de acessos para 

alguns casos práticos do banco de dados do sistema de funcionários do CCE (Centro de 

Computação e Eletrônica) da USP, descritos a seguir. Nas tabelas que mostramos os 

cálculos e resultados, empregamos os termos abaixo, onde h E {O, 1, • · ·,}. 

l. num-reg-dados: número de registros de dados; 

2. tam-reg-dados: tamanho do registro de dados; 

3. tam-nó: tamanho do nó ; 

4. tam-val: tamanho do valor do índice; 

5. tam-pont-int. tamanho do ponteiro para um nó da árvore; 

6. tam-pont-dados: tamanho do ponteiro para um registro de dados; 

7. tam-entr-h: tamanho de um item (valor, ponteiro) em um nó do nível h; 

8. num-val-h:. número total de valores no nível h; 

9. num-val-nó-h: número de valores em cada nó do nível h; 

10. num-nós-h: número de nós do nível h; 
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Vamos calcular as alturas das ardores-B+ e ardores--B' para os seguintes casos

Caso l:
zzam-reg-dados = 50.000 registrosl
[am-reg-dados = 330 bytes;
[am-nó = 3780 bytes;
@m.!ç(==4bv@!;
[am-post-dados = 4 bytesi;
fam-post-int = 2 bytes;

Para este exemplo temos uma árvore-l?+ com 2 níveis (A+min = 1 ) e uma árvore-B'
com 3 níveis (A'min = 2).

Usando a idéia demonstrada na seção 2.5 temos que:

/z=i. = log,K.+: ãk = log.,. !Üli1lw = log.,.4545, 5 B 1, 37 :+ [1og,,, êçli?W] = 2
/z+i. :: log2x.++i !Ri :: log473 soooo ;Í log473 132,3 = 0, 8 ::> [1og473 se.ooo] = l
d«i« = 1:>(473): < 4545,5 $(473)' e(473y < 132,3 $(473y

A:., = look.+. !k+ l= log,;,4545,5+ 1= 1,54 + 1+ [1og:., se.mo] - 2
h;L., = Ioga.++. :;í + l = log,;, 132, 3 + 1 = 0,9 + 1 ::1p [log,,, se.ooo] = l

d«- = 1:+(273y < 4545,5 $(237y e(237y < 132,3 $(237y
l Na implementação do CCE, íaln-porlt-dados :: íam-post!-lnZ = 6 bytes, pois a palavra do computador

utilizado é de 6 bytes. Fizemos a adaptação para um caso geral, considerando que os ponteiros para os
nós internos são relativos a uma base e a árvore ocupa pouco espaço contíguo.

Propriedades árvore-B+ árvore-B*
lam-emir-h
num-ua/-n(Í- /z

num-nó-h

[am-z;aZ+tam-p07zt-dado = ]O
==;ll=..» gÍP = 378

..==1==:=,.. = W = i32,27 ::> i33

[am-reg = 330
!g? = 1 1,45 :+ 1 1
Ê!!igw = 4s45, 45 :» 4546

lam- ente- (h- l)
" «m- «.l- (t.- l)
n u m- ual- nó- (h- l)

-m- «ós- (h- l)

[am-oaZ+ fam-p07tt-int :: 8
rnHm-nós-/z,) - 1 = 132
afg - 472, 5 :+ 472
..===Tl:ç=ã.2..

8

4545
472

::j# - 9, 63 :+ 10
:«m- ent.- (h- 2)
-m- ««!- (h-2)
n um- uat- nó- (h-2)
-m-nós- (h- 2)    
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Vamos calcular as alturas das árvores-E+ e árvores-E* para os seguintes casos. 

Caso 1: 
num-reg-dados = 50.000 registros; 
tam-reg-dados = 330 bytes; 
tam-nó = 3780 bytes; 
tam-val = 6 bytes; 
tam-pont-dados = 4 bytes1; 
tam-pont-int = 2 bytes; 

Propriedades árvore-E+ 
tam-entr-h tam-val+tam-pont-dado = 10 
n um-val-nó-h tam-no = 3780 = 378 

tam-entr-h 10 

árvore-E* 
tam-reg = 330 
33738g = 11,45 ⇒ 11 
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num-nó-h num-reg = 50.000 = 132 27 ⇒ 133 
num-val-no-h 378 ' 

5º·ººº = 4545 45 ⇒ 4546 
11 ' 

tam-entr-(h-1} tam-val+tam-pont-int = 8 8 
num-val-(h-1) (num-nós-h} - 1 = 132 4545 
n um-val-nó- (h-1} 3780 = 472 5 ⇒ 472 8 ' 472 
n um-nós-(h-1} num-val-(h-1) _ 132 ⇒ 1 

num-val-no-(h-1) - 472 4545 = 9 63 ⇒ 10 
472 ' 

tam-entr-(h-2) 8 
num-val-(h-2) 9 
num-val-nó-(h-2) 472 
num-nós-(h-2} 1 

Para este exemplo temos uma árvore-E+ com 2 níveis (h+min = 1) e uma árvore-E* 
com 3 níveis (h*min = 2) . 

Usando a idéia demonstrada na seção 2.5 temos que: 

h* - 1 1 - 1 50·000 ~ 1 454r:: 5 ~ 1 37 ⇒ fl 50 ººº1 2 min - og2K•+1 2K - og473 -11- = og473 ü, = , og473 -Íl- = 
h+ - 1 I - 1 so.ooo ~ 1 132 3 ~ O 8 fl 50.0001 1 min - og2K++1 2K' - og473 ~ = og473 , = , ⇒ og473 ~ = 
dmin = 1 ⇒ (473)1 < 4545,5 :S (473)2 e (473)0 < 132,3 :S (473)1 

h:nax = logK•+i 2~ + 1 = log237 4545, 5 + 1 '.:::'. 1, 54 + 1 ⇒ flog237 
5ºi~ººl = 2 

h';;,ax = logK++1 2~., + 1 = log237 l 32, 3 + 1 ~ O, 9 + 1 ⇒ flog237 
5~-~~ºl = 1 

dmax = 1 ⇒ (273)1 < 4545, 5 :S (237)2 e (237)º < 132, 3 :S (237)1 

1 Na implementação do CCE, tam-pont-dados = tam-pont-int = 6 bytes, pois a palavra do computador 
utilizado é de 6 bytes. Fizemos a adaptação para um caso geral , considerando que os ponteiros para os 
nós internos são relativos a uma base e a árvore ocupa pouco espaço contíguo. 
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Caso2:
nwm-reg-dados = 50.000 registrosl
tam-reg-dados = 330 bytes;
[am-nó = 3780 bytes;
lam-t;aZ = 76 bytes;
[am-post-dado = 4 bates;
tam-post-int = 2 bytes;

Temos uma (íruore-B+ com 3 níveis e uma árvore-B* com 4 níveis

De acordo com a demosntração vista em 2.5:

log.9:lgji ' log,94545,5 = 2, 16 :+ [1og49 ê!!il ]

log.911g# 1063,8 = 1,78 +' [1og40 êlJ]i7 ]

1:+(49y < 4545,5 5;(49)' e(49y < 1063,8 $(49y

log,s4545,5+ 1= 2,6 + 1:+ [1og,. 50.000] - 3

logos 1063,8+ 1= 2,15+ 1::> Flor,s se.pool - 3

d.., = 1:+(25y < 4545,5 $(25)' e(25y < 1063,8 $(25);

Propriedades árvore-l?+ ãruore-B*
íam- ente-h
nwm-uaZ-nó-A
hum-nós-h

[am-uaZ+tam-post-dado :: 80
i;::!:litl::i = ZÊP = 47, 25::> 47

[am-reg :: 33U

;igP - 1 1, 45 :> 1 1
!gigw - 4545, 45 :+ 4546

:am- ent-- (h- l)
"um- ««!- (h- l)
" um- «.l- nó- (h- l)

-m-«ós- (h- ])

[am-ua/atam-p07}t-int = 78
latim-7}ós-h) - 1 = 1063
3;? = 48, 46 + 48

78
4545
48

lâf = 94, 68 :> 95
-«m- e«t.- (h-2)
-m- ««!- (h-2)
-m- -l- nó- (t.- 2)
num-nós- (h-2)

78
22
48

78

94
48

tam- ente- Íh- 31
"«m-««Z- Íb-SJ
"um- t,aZ-nó-rh- 3)
n«m-nós- Íh-S)    
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Caso2: 
num-reg-dados = 50.000 registros; 
tam-reg-dados = 330 bytes; 
tam-nó = 3780 bytes; . 
tam-val = 76 bytes; 
tam-pont-dado = 4 bytes; 
tam-pont-int = 2 bytes; 

Propriedades árvore-E+ 

tam-entr-h tam-val+tam-pont-dado = 80 

num-val-nó-h tam-no = 3780 = 47 25 =} 47 
tam-entr-h 80 ' 

num-nós-h num-reg = 50.000 = 1063 8 =} 1064 
""= ,,,n / -" ~ .J, 47 ' 

tam-entr-{h-1) tam-val+tam-pont-int = 78 

n um-val-{h-1) {num-nós-h) - l = 1063 
n um-val-nó-(h-1) 3780 = 48 46 =} 48 78 ' 
num-nós-(h-1) num-val-(h-1} = 1063 = 22 14 =} 23 

num-val-no- (h-1) 48 ' 
tam-entr-{h-2) 78 
n um-val-(h-2) 22 
num-val-nó-(h-2) 48 
num-nós-{h-2) 22 =} 1 

dR 

tam-entr-(h-3) 
num-val-{h-3) 
n um-val-nó-(h-3) 
n um-nós-{h-3) 

árvore-E* 
tam-reg = 330 
3;38g = 11, 45 => 11 
50~~00 = 4545, 45 =} 4546 

78 
4545 
48 
4545 = 94 68 =} 95 48 ' 
78 
94 
48 
~ =} 2 
7 
1 
48 
1 

Temos uma árvore-E+ com 3 níveis e uma árvore-E* com 4 níveis. 

De acordo com a demosntração vista em 2.5: 

h* 1 50.000 ~ 1 4545 r.: ~ 2 16 _.,_ fl 5o.oool 3 
min = og49 -11- = og49 'ü = ' -r og49 -11- = 

h~in = log49 
50

4~
00 ~ log49 1063, 8 ~ 1, 78 => flog49 

50
4~ºº1 = 2 

dmin = l =} (49)2 < 4545,5 s; (49)3 e (49)1 < 1063,8 s; (49)2 

h;,.ax = log25 4545, 5 + 1 ~ 2, 6 + 1 =} flog25 5ºi~ººl = 3 

h~ax = log25 1063, 8 + 1 ~ 2, 15 + 1 => flog 25 
50

4~ºº1 = 3 

dmax = l =} (25)2 < 4545, 5 s; (25)3 e (25)2 < 1063, 8 s; (25)3 
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Caso3
num-reg-dados = 48.000 registros;
fam-reg-dados = 1920 bytes;
fam-nó = 3228 bytes;
íam-ua/ = 20 bytes;
íam-post-dado = 4 bytesl
íam-post-Ínt = 2 bytes;

Neste caso temos uma situação em que a altura da árz;ore-B+ é igual a da árvore-B'

Assim seguindo a idéia apresentada em 2.5:

h=i. = log.., 31igw = log.,,3000 = 1,6 + [1ogl., 4êigW] = 2

h;Li. = log.,, 4qál?g = log:,, 358,2 = 1, 1 7 ::> [1og.., ]1]#P] = 2

d«i« = 0:»(147y < 3000 $(147)' e(147y < 358 $(147y

h=., = log,, 3000 + 1 = 1, 86 + 1 ::» [1og,, 4êiga] = 2

hâ., = log,. 358, 2 + 1 = 1, 36 + 1 +' Flor,. ]i#PI = 2

d«- = 0:>(74): < 3000 $(74): e(74y < 358,2 $(74):

Descartado o perigo de um acesso extra, às vezes necessário nas á7'Dores-B+, e levando-se
em conta a independência da organização do arquivo, a altura, a uniformidade dos índices
primários e secundários, o favor de ocupação das páginas de dados e a rapidez do processo
de compactação das árvores de índices, concluímos pela escolha das ardores-B+

Propriedades árvore-.B+ árvore-B*
tam- emir-À
num-ua!-nó-h
nam-nos-À

fam-ua/+tam-paRI-dado = 24
..,IÍ'=;lZ... = :? = i34,5 :> 134
"«m-ual-,«.h = 3qgP = 358,2 :> 359

fam-reg = 192
:i# - 16, 8 :> 16
!êiPg - 3000

:.m-e«t,- (h- l)
-m- ««l- (h- l)
- m- «.l- nó- (h- l)
-m- nós- (h- l)

íam-ua/+tam-p07}t-int = 22
rnum-nós-à) - 1 = 3583
ê$? - 146, 72 + 146
..==:1=T=!;!Õ.2n = f: = 2, 4s ::> 3

22
2999
146

q:? = 20, 54 :+-p 21
lam- ente- (h- 2)
n u m- ua!- (h- 2)
-m- -t- nó- (h- 2)
num-nós- (h-2) 1:. 1:.
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Caso3 
num-reg-dados = 48.000 registros; 
tam-reg-dados = 1920 bytes; 
tam-nó = 3228 bytes; 
tam-val = 20 bytes; 
tam-pont-dado = 4 bytes; 
tam-pont-int = 2 bytes; 

Propriedades árvore-E+ 
tam-entr-h tam-val+tam-pont-dado = 24 
num-val-nó-h tam-no = 3228 = 134 5 :::} 134 

tam-entr-h 24 ' 
num-nos-h num-reg = 48.000 = 358 2 :::} 359 

num-val-no-h 134 1 

tam-entr-(h-1) tam-val+tam-pont-int = 22 
num-val-(h-1) (num-nós-h) - l = 3583 
num-val-nó-(h-1) 3228 = 146 72 :::} 146 22 ' 
num-nós-(h-1) num-val-(h-l) = 358 = 2 45 :::} 3 

num-va l-no-(h-1 ) 146 ' 
tam-entr-(h-2) 22 
num-val-(h-2) 2 
num-val-nó-(h-2) 146 
num-nós-(h-2) 1 
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árvore-E* 
tam-reg = 192 
3228 = 16 8 :::} 16 192 ' 
48.000 = 3000 

16 
22 
2999 
146 
2999 = 20 54 :::} 21 146 ' 
22 
20 
146 
1 

Neste caso temos uma situação em que a altura da árvore-E+ é igual a da árvore-E*. 

Assim seguindo a idéia apresentada em 2.5 : 

h* l 48.ooo ~ 1 3000 ~ 1 6 _._. r1 48.0007 - 2 min = ogl47 _1_6_ = ogl47 = ' ---,r I ogl47 -16- -

h";;,in = log147 
4~J~0 ~ log147 358, 2 ~ 1, 1 7 :::} f]og 147 

4~-f~ºl = 2 

dmin =O:::} (147)1 < 3000 _:S (147)2 e (147)1 < 358 _:S (147)2 

h':nax = log74 3000 + 1 ~ 1, 86 + 1 :::} f] og74 
48i~ººl = 2 

h!.ax = log74 358, 2 + 1 ~ 1, 36 + 1 :::} f] og 74 
4~-f~ºl = 2 

dmax =O:::} (74)1 < 3000 _'.S (74)2 e (74)1 < 358, 2 _'.S (74)2 

Descartado o perigo de um acesso extra, às vezes necessário nas árvores-E+, e levando-se 
em conta a independência da organização do arquivo, a altura, a uniformidade dos índices 
primários e secundários, o fator de ocupação das páginas de dados e a rapidez do processo 
de compactação das árvores de índices, concluímos pela escolha das árvores-E+. 
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P 6.3.2 Ponteiros à direita.
Uso de um ponteiro a mais em cada nó folha, apontando para o vizinho imediatamente à
direita, formando uma lista encadeada.

J 6.3.2 Aumentar a eficiência de buscas sequenciais ordenadas pelo índice e também para
compactação da árvore (v. P 6.9.3).

P 6.3.3 Ponteiros à esquerda.
O usuário pode especificar o uso de um ponteiro extra em cada nó folha, apontando
para o vizinho imediatamente à esquerda, formando com o ponteiro da direita uma lista
duplamente encadeada.

J 6.3.3 Aumentar a eficiência de buscas em ordem decrescente dos valores do índice
quando a frequência dessas consultas forem elevadas.

D 6.3.4 Um nó é considerado sabcarmgado quando sua ocupação é menor do que 50%

P 6.3.4 Adiamento de Concatenações.
A eliminação de valores de índices pode produzir um nó subcarregado. Nessa situação
propomos que não sejam feitas concatenações (v. 1 .4.3) imediatas. A técnica a ser seguida,
neste caso, será descrita em 6.6.

J 6.3.4 Segundo Lehman e Yao 1531, na prática o número de iemoções é menor do que
de inserções, portanto o número de nós subcarregados deve ser pequeno. Além disso, as
futuras inserções podem fazer com que os nós deixem de ser subcarregados. Em certas
situações são realizadas concatenações como especificado em 6.6.

P 6.3.5 Compressão de valores de Índices.
Para os índices formados por valores do tipo cadeias de caracteres o gerenciador deve
usar as técnicas de compressão frontal e posterior de caracteres. Para o tipo decinlal-
compactado propomos a eliminação de zeros à esquerda e o uso de compressão frontal.
No caso de cadeias de caracteres, sugerimos ainda a eliminação dos caracteres brancos à
direita dos valores do índice.

J 6.3.5 As técnicas de compressão de caracteres são as citadas por Wagner 1931 (v. 3.1)
e empregadas pelo sistema VIAM (v. 5.2) e MUN4PS j6S, 661 (v. 3.1). A compressão
posterior corresponde à árvore-/3 pre'-jzada de Bayer e Unterauer j121 (v. 2.6). Elas
permitem um naaior número de valores armazenados em cada nó e com isso possibilitana
uma diminuição na altura da árvore. Notemos que com isso cada nó da árvore passa a
ter um grau próprio; o critério de desdobramento é baseado no espaço ocupado e não no
número de valores armazenados.

P 6.3.6 Nós sujeitos a compressão
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P 6.3.2 Ponteiros à direita. 
Uso de um ponteiro a mais em cada nó folha, apontando para o vizinho imediatamente à 

direita, formando uma lista encadeada. 

J 6.3.2 Aumentar a eficiência de buscas sequenciais ordenadas pelo índice e também para 

compactação da árvore (v. P 6.9.3). 

P 6.3.3 Ponteiros à esquerda. 
O usuário pode especificar o uso de um ponteiro extra em cada nó folha, apontando 

para o vizinho imediatamente à esquerda, formando com o ponteiro da direita uma lista 

duplamente encadeada. 

J 6.3.3 Aumentar a eficiência de buscas em ordem decrescente dos valores do índice 

quando a frequência dessas consultas forem elevadas. 

D 6.3.4 Um nó é considerado subcarregado quando sua ocupação é menor do que 50%. 

P 6 .3.4 Adiamento de Concatenações. 
A eliminação de valores de índices pode produzir um nó subcarregado. Nessa situação 

propomos que não sejam feitas concatenações (v. 1.4.3) imediatas. A técnica a ser seguida, 

neste caso, será descrita em 6.6. 

J 6 .3.4 Segundo Lehman e Yao [53], na prática o número de remoções é menor do que 

de inserções, portanto o número de nós subcarregados deve ser pequeno. Além disso, as 

futuras inserções podem fazer com que os nós deixem de ser subcarregados. Em certas 

situações são realizadas concatenações como especificado em 6.6. 

P 6.3.5 Compressão de valores de Índices. 
Para os índices formados por valores do tipo cadeias de caracteres o gerenciador deve 

usar as técnicas de compressão frontal e posterior de caracteres. Para o tipo decimal

compactado propomos a eliminação de zeros à esquerda e o uso de compressão frontal. 

No caso de cadeias de caracteres, sugerimos ainda a eliminação dos caracteres brancos à 

direita dos valores do índice. 

J 6 .3.5 As técnicas de compressão de caracteres são as citadas por Wagner [93] (v. 3.1) 

e empregadas pelo sistema VSAM (v. 5.2) e MUMPS [65, 66] (v. 3.1). A compressão 

posterior corresponde à árvore-E pré-fixada de Bayer e Unterauer [1 2] (v. 2.6). Elas 

permitem um maior número de valores armazenados em cada nó e com isso possibilitam 

uma diminuição na altura da árvore. Notemos que com isso cada nó da árvore passa a 

ter um grau próprio; o critério de desdobramento é baseado no espaço ocupado e não no 

número de valores armazenados. 

P 6.3.6 Nós sujeitos a compressão. 
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Nos índices primários e secundários que são chaves a compressão deve ser realizada nos
valores localizados em todos os nós da árvore, a menos que o usuário opte pelo não uso
da compressão posterior nos nós folhas. No caso de índices não chaves não há compressão
posterior nos nós folhas. Nos arquivos-índices o gerenciador deve usar as duas técnicas de
compressão nos nós internos e apenas a compressão frontal nas folhas.

J 6.3.6 Devido à compressão posterior nos índice primários e secundários que são chaves
atamel

procurado através da recuperação de um registro. A opção pelo não uso da compressão
posterior nos nós folhas dos índices primários e secundários chaves permite uma maior
eficiência em consultas do tipo "existe (ou não) um certo valor do índice". Este é o único
tipo de consulta permitida nos arquivos-índices. No caso de índices não chaves não há
compressão posterior nas folhas, pois isso poderia forçar a leitura de vários registros até
que fosse encontrado o valor desejado.

P 6.3.7 Estrutura de dados de compressão.
Cada valor do índice comprimido é precedido por dois campos contendo: número de
caracteres eliminados pela compressão frontal (NCF) e número de caracteres armazenados
com o valor do índice (NCA). Cada um desses campos pode ter l ou 2 bytes. Se o primeiro
bate tiver o bit mais a esquerda com o valor 0 (1), o campo tem l só byte (tem 2 bytes),
indicando um comprimento de até 128 bytes (de até 32 1<bytes).

J 6.3.7 Esta técnica foi usada pelo sistema VSAM (v. 5.2) e MUMPS (v. 3.1), a menos
da configuração de bits.

P 6.3.8 Compressão opcional.
O usuário pode optar pelo não uso das técnicas de compressão

J 6.3.8 A existência de poucos caracteres repetidos nos valores de índices pode levar a
quantidade total de bytes economizados pelos métodos de compressão a ser menor ou
igual ao número total de bytes utilizados pelos campos NCF e NCA, não justificando o
emprego das técnicas.

P 6.3.9 NÓ filho subcarregado.
Deve-se reservar o primeiro bit de cada ponteiro para nós da árvore(nós descendentes) para
determinar se o nó para o qual eles apontam está (valor 1) ou não (valor 0) subcarregado.

J 6.3.9 0 uso dessa informação ficará claro quando abordarmos a técnica de concorrência
(«. P 6.6.7.1).
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Nos índices primários e secundários que são chaves a compressão deve ser realizada nos 
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P 6.3.8 Compressão opcional. 
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J 6.3.8 A existência de poucos caracteres repetidos nos valores de índices pode levar a 
quantidade total de bytes economizados pelos métodos de compressão a ser menor ou 
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(v. P 6.6.7.1). 
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6.4 Possíveis Estruturas para Os ]Nós da Arvore
.P

Quando a velocidade da CPU for muito alta relativamente à de transferência de dados do
disco, um valor pode ser buscada sequencialmente dentro de um nó; do contrário, reco-
mendamos uma busca binária para os casos em que não se usam a técnica de compressão
frontal, pois esta exige a varredura sequencial dos valores. Neste item apresentamos es-
truturas para esses dois tipos de busca, ficando a critério do implementador a escolha
final

As propostas seguintes usam campos como delimitadores, tamanho dos valores e pon
tenros para os valores, e aplicam-se apenas para os tipos cadeias de caracteres e decimal
compactado. Para os outros tipos de dados em nós internos, propomos as mesmas estru
Luras sem o uso desses campos, uma vez que possuem tamanho fixo com poucos bytes.

Para as figuras relativas a essa seção consideraremos que cada valor comprimido ij do
índice (l $ .j $ m) contém os campos NCF e NCA embutidos (v P 6.3.7).

P 6.4.1 Nós internos com busca sequencial.
Os nós internos devem possuir delimitadores para separar os valores, dos ponteiros. Pro-
pomos delimitadores com tamanho igual a un] byte, onde todos os bits têm valor 1. A
figura 6.1 ilustra o formato de um nó com essas características.

Po

Figura 6.1: Configuração de um nó interno com uso de delimitadores

J 6.4.1 Baseando-se na proposta de Bayer e Unterauer j121 (v. 2.6) usamos delimitado
res para identificar o final de uin valor do índice (eles não especificam o formato destes
delimitadores). Um byte formado por todos os bits l é suficiente, pois não existe nenhum
caractere ou configuração decimal-compactada cona essa representação. Não é possível re-
alizar buscas binárias em nós com essa configuração, pois algum ponteiro pj (0 $ j $ m)
poderia conter um byte com todos os bits l.

P 6.4.2 Nós internos com busca binária - l.
Para permitir buscas binárias em nós internos propomos o uso de delimitadores com
tamanho igual ao tamanho dos ponteiros, que en] geral deveria ter tamanho de 2 bytes,
com todos os bits iguais a l.

J 6.4.2 Não há ponteiros para outros nós da árvore com essa configuração. A busca
binária é realizada dividindo-se o espaço de buscas em metades sucessivas, procurando-se,
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Figura 6.1: Configuração de um nó interno com uso de delimitadores. 
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após cada divisão, o delimítador à direita ( ou à esquerda)

P 6.4.3 Nós internos com busca binária - ll.
Nesta configuração reserva-se uma área do nó contendo ponteiros de dois bytes para o
início da posição de cada valor do índice no nó e um byte com o número de valores do nó,
no final. A figura 6.2 ilustra o formato de um nó com essa configuração.

Área de Ponteiros

Figura 6.2: Configuração de um nó interno com uso de ponteiros para valores do índice

J 6.4.3 0 número de valores do nó serve para determinar o espaço ocupado pela "área de
ponteiros" . A busca binária é realizada nessa área comparando-se o valor referenciado por
um p(ij) (l $ .j $ m) com o valor sendo procurado. Notemos que é possível determinar
o final de um valor {j através do conteúdo de p({j+l), pois os ponteiros pj's têm tamanho
fixo. Observemos que essa configuração requer o mesmo número de bytes extras que a
apresentada em P 6.4.2, devendo ser mais rápida do que aquela.

P 6.4.4 Nós folhas de índices não cllaves com busca sequencial

P 6.4.4.1 Valores comprimidos ou com tamanho fixo.
Uma configuração possível para este caso está mostrada na figura 6.3. Paracada valor ij do
índice (l $ .j $ m) existe um campo cpj de tamanho de l byte, que armazena a quantidade
de ponteiros associados com ij. No caso de existir mais do que 256 ponteiros associados
com ij, repete-se esse valor quantas vezes for necessário, colocando-se em seguida de cada
um os próximos ponteiros.

Figura 6.3: Clonfiguração de um nó folha de um índice não chave com valores comprimidos
ou com tamanho fixo.

J 6.4.4.1 0 campo cpj serve para indicar o início do valor ij+i, pois os ponteiros para
os registros de dados têm tamanho fixo- Notemos que para os valores com compressão
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Figura 6.2: Configuração de um nó interno com uso de ponteiros para valores do índice. 

J 6.4.3 O número de valores do nó serve para determinar o espaço ocupado pela "área de 
ponteiros". A busca binária é realizada nessa área comparando-se o valor referenciado por 
um p(ij) (1 ::; j ::; m) com o valor sendo procurado. Notemos que é possível determinar 
o final de um valor Íj através do conteúdo de p(ij+i), pois os ponteiros pj's têm tamanho 
fixo. Observemos que essa configuração requer o mesmo número de bytes extras que a 
apresentada em P 6.4.2, devendo ser mais rápida do que aquela. 

P 6.4.4 Nós folhas ele índices não chaves com busca sequencial. 

P 6.4.4.1 Valores comprimidos ou com tamanho fixo. 
Uma configuração possível para este caso está mostrada na figura 6.3 . Para cada valor Íj do 
índice ( 1 ::; j ::; m) existe um campo cpi de tamanho de 1 byte, que armazena a quantidade 
de ponteiros associados com i1. No caso de existir mais do que 256 ponteiros associados 
com i 1, repete-se esse valor quantas vezes for necessário , colocando-se em seguida de cada 
um os próximos ponteiros. 

1 Ím CPm I P1 1 

Figura 6.3: Configuração de um nó folha de um índice não chave com valores comprimidos 
ou com tamanho fixo. 

J 6.4.4.1 O campo cpj serve para indicar o início do valor Í1+1 , pois os ponteiros para 
os registros de dados têm tamanho fixo . Notemos que para os valores com compressão 
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frontal não há necessidade de se guardar o tamanho de {j em um campo especial, uma
vez que este tamanho está contido no campo NCA. Por outro lado, não há compressão
posterior nas folhas.

P 6.4.4.2 Valores não comprimidos ou com tamanho variável.
Neste caso usa-se um campo 7j (l $ .j $ m), ocupando l ou 2 bytes, para armazenar o
tamanho do valor ij. O primeiro bit de Tj é reservado para indicar se há (valor 1 ) ou não
(valor 0) mais do que um ponteiro para os registros de dados. Em caso de multiplicidade
de ponteiros usa-se um campo cpj, logo após ij, contendo a quantidade destes ponteiros.
A figura 6.4 ilustra essa configuração para os casos em que (a) há mais de um ponteiro e
(b) há um só ponteiro.

'p- l p: P«

0

Figura 6.4: Configurações de um nó folha de um índice não chave com valores não com
primidos ou com tamanho variável.

J 6.4.4.2 0 uso do campo Tj (l $ .j $ m) serve para indicar o fim do valor íj, uma vez
que este não é comprimido (não contém o campo NCA) e pode ter tamanho variável. O
contador de ponteiros cpj é usado para determinar o início de TJ+l. Esse contador não é
necessário quando existir apenas um único ponteiro associado.

P 6.4.5 Nós folhas índices não chaves com busca binária.
Propomos uma configuração semelhante à apresentada em P 6.4.3, acrescentando-se a
cada campo pj (l $ .j $ m) l byte contendo o número de ponteiros associados a ij (cpj).

J 6.4.5 0 uso do byte adicional permite, juntamente com p(ij+l), o cálculo do tamanho
de i J

P 6.4.6 Nós folhas de índices chaves.
Sugerimos o uso de uma das configurações apresentadas em P 6.4.1, P 6.4.2 ou P 6.4.3,
pois nesse caso também haverá um único ponteiro para cada valor do índice.

P 6.4.7 Nós folhas de arquivos-índices.
Deve-se usar delimitadores entre cada valor, com tamanho de l byte, composto por bits
1, tanto na busca binária quanto na busca sequencial.
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Figura 6.4: Configurações de um nó folha de um índice não chave com valores não com

primidos ou com tamanho variável. 
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6.5 Alocação Física

P 6.5.1 Categorias de arquivos de dados.
O sistema prevê a existência de 2 categorias de arquivos de dados: arguidos eztemos, cri-
ados por outros sistemas e arguidos izzternos, construídos pelo gerenciador. Estes últimos

medo em um arquivo interno através de uma operação de carpa inicia/, que permite a
carga em bloco (isto é, com a execução de um único comando) produzindo, de uma vez,
a construção de todos os arquivos de índice.

J 6.5.1 Desejamos dar ao gerenciador a capacidade de construir árvores de índices para
qualquer arquivo externo. Pode-se usar uma rotina de conversão de externo para interno,
possibilitando maior eficiência no uso dos índices. Para os arquivos internos de tamanho
limitado o usuário deve prever o espaço máximo a ser ocupados essa categoria permite
maior eficiência nas buscas pelo índice.

P 6.5.2 Rotina de cálculo de endereçamento.
Quando os valores de um índice estão posicionados em campo fixo do registro de dados, o
gerenciador deve ser capaz de identificar a posição desses valores, a partir dos parâmetros
fornecidos pelo usuário para cada índice. Quando os valores de um índice não ocupam um
campo fixo no registro de dados é necessário usar uma rotina de cálculo do endereço da
posição do valor do índice, bem como o comprimento deste, para cada regístro de dados.
Esta rotina é fornecida pelo usuário para cada índice e para cada arquivo.

J 6.5.2 Com isso permite-se que o arquivo de dados tenha qualquer estrutura em seus
registros. Por exemplo, a compressão de dados produz campos de tamanho variável.
Uma proposta para registro de tamanho variável com campos compostos e múltiplos
(multa-valorados) pode ser encontrada em Setzer 1871. Nesse caso, a localização de cada
campo é feita pela ordem do mesmo dentro do registro, formando uma lista encadeada.
A rotina fornecida pelo usuário percorre a lista até chegar ao campo de número de ordem
correspondente, concluindo seu endereço e comprimento, os quais são passados para o
gerenciador.

P 6.5.3 Reserva de espaço para arquivos de tamanho limitado.
Quando o sistema operacional permitir, o gerenciador deve reservar uma área contígua
do disco para armazenar o arquivo de dados e todos os arquivos de índices associados ao
mesmo, cujo tamanho é deduzido a partir de informações fornecidas pelo usuário (v. P
6.1 0.7). Neste caso, deve-se usar nas folhas das ardores-Z?+, um número de página relativo
à página 0 inicial do arquivo para referenciar as páginas do arquivo de dados, formando
um ponteiro relativo.
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J 6.5.3 A vizinhança do arquivo de dados com as ardores-.B+ diminui a movimentação
do braço do disco ("seek-time"). Cremos que para microcomputadores ou super'micros
(estações de trabalho), um número de páginas ocupando 2 bytes é suficiente. Neste caso,
em um exemplo com páginas com tamanho de 2 Kbytes e registros de dados de 500 bytes,
ter-se-ia cerca de 250.000 registros.

P 6.5.4 Sobrecarga do espaço reservado.
Quando o espaço reservado para os arquivos de tamanho limitado atingir, por exemplo,
90% de sua ocupação (parâmetro a ser fornecido pelo usuário), o gerenciador insere uma
mensagem no "quadro de avisos" (v. 6.10) para informar ao usuário. O usuário deve
observar o quadro de avisos e executar as rotinas de reorganização (v. 6.8), compactação
(v. 6.9) ou utilizar uma rotina de cópia das informações para uma nova área maior do
que a primeira, com eventual compactação e reorganização. Caso o espaço torne-se 1 00%
ocupado as funções de inserção de registros retornam código de erro apropriado.

J 6.5.4 A alocução de novas páginas do disco não se adapta eventualmente ao ende
reçamento relativo.

P 6.5.5 Referências a arquivos externos e expansíveis.
Os ponteiros das (íruores-.B+ para os arquivos externos e expansíveis devem ser capazes de
referenciar todo o disco, não sendo utilizados ponteiros relativos (v. P. 6.5.3) para estes.

J 6.5.5 Não se reservam áreas do disco para esses arquivos, sendo alocadas páginas quando
necessário.

P 6.5.6 Arvore de espaço livre.
Para cada arquivo de dados existirá uma árvore de espaço /jure, organizada como uma
árvore-B+, contendo informações sobre os espaços não ocupados dentro de cada página
do arquivo de dados. Cada item de um nó folha da árvore de espaço livre é constituído
pelo par (endereço da página, espaço). Cada item de um nó não folha é formado pelo
endereço de uma página e um ponteiro para um nó descendente. Os nós folhas formam
uma lista encadeada com ponteiros para os vizinhos à direita. O usuário deve fornecer
como parâmetro o tamanho mínimo para os registros de dados (v. P 6.10.7), afim de
evitar que exista na árvore uma entrada para uma página que não contenha espaço livre
suficiente para armazenar um registro de dados.

J 6.5.6 Garantir uma melhor ocupação do arquivo de dados, tentando aproveitar áreas
livres dentro de páginas não totalmente ocupadas. Notemos que os nós não folhas servem
apenas para guiar a busca. O uso da mesma estrutura (árvore-B+) possibilita o reapro'
veitamento das operações com índices. O funcionamento desta estrutura ficará claro em
P 6.7.1 e P 6.7.2.
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P 6.5.7 Arquivos residentes.
O sistema deve permitir que o usuário solicite que arquivos de índices e/ou de dados e/ou
árvores de espaço livre fiquem residentes na mem(ária primária, sem ocasionar alterações
. n q fim,.Ãpa ll+ ;];an ,] ac

J 6.5.7 Permitir maior eficiência de acesso sem alterações dos programas de aplicação

11 6.ã.&Raiz residente.
As raízes das ardores-B+ não residentes devem passar a residir na memória primária, após
seu primeiro uso, desde que o sistema operacional o permita.

J 6.5.8 Como por hipótese inicial a memória principal é grande, o armazenamento dessas
raízes diminui um acesso no percurso das árvores. O primeiro acesso indica que o índice
é usado pela aplicação.

6.6 .d--H .+b eConcorrência

Apresentamos um novo método para permitir o uso concorrente de árz;ares-B e suas vara
ações, também válido para as (íruores-B+ sugeridas.

P 6.6.1 Princípios do método.
O método satisfaz 3 aspectos simples para as operações de busca, inserção, remoção e
compactação concorrentes da árvore: cada processo em execução bloqueia um número
pequeno de nós em cada instante; manutenção de um elevado fatos de ocupação na árvore
e consequente garantia de árvores com alturas baixas.

J 6.6.1 Permitir que um grande número de processos utilizem simultaneamente os índices
e os arquivos de dados com pouca interferência entre eles, devido aos bloqueios.

D 6.6.2 Denominamos de vetar de /azares de ocupação uma área da memória principal
reservada para conter o favor de ocupação de cada nível de uma árvore. Este favor é
calculado empregando-se somente os nós do nível.

P 6.6.2 Favor de ocupação por nível.
Para cada arquivo de índice aberto existe um vedor de fatores de ocupação

D 6.2.3 Denominamos de p{/Aa do camÍnAo AÍerárquíco uma área da memória principal
reservada para armazenar os endereços dos nós de um caminho de acesso de um processo
em execução.

P 6.3.2 Caminho de acesso
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Para cada processo em execução o gerenciador guarda uma pilha do caminho hierárquico

P 6.6.4 Tipos de bloqueios.
Utilizam-se 2 tipos de bloqueios: bloqueio-/ e bloqueio-c. O primeiro consiste dos bloquei-
os realizados nas operações de busca, inserção e remoção. O segundo é utilizado quando o
gerenciador faz uma compactação total da árvore. Os nós bloqueados por um determinado
processo podem ser lidos por outros, mas nunca atualizados.

J 6.6.4 A redução no número de tipos de bloqueios serve para simplificar o processo.
Conforme vimos no capítulo 4, existem soluções que utilizam vários tipos de bloqueios
como as de Bayer e Schkolnick jlll (v. 4.3), Miller e Snyder 1671 (v. 4.4), Kwong e Wood
lõ01 (v. 4.7) e Souza e Carvalho 1891 (v. 4.8). O bloqueio-c serve para permitir que seja
realizada a operação de compactação da árvore em concorrência com as demais operações-
Ele é diferente do bloqueio-./, pois possibilita que os nós à direita de um nó com bloqueio-c
sejam utilizados por outros processos (v. P 6.9.3).

D 6.6.5 Um nó é considerado completo(comparar com a definição correspondente na seção
1.2) quando não possui espaço livre ou não contém espaço suficiente para armazenar um
novo valor do índice, isto é, espaço igual ao tamanho máximo estipulado para os valores
do índice.

P 6.6.5 Pré-modificações.
A medida que um processo percorre a árvore-l?+ de cima para baixo, em qualquer ope'
ração, e encontra uin nó completo, o gerenciador tenta fazer uma redistribuição, através
do uso da técnica de overf]ow (v. 1.4.2) ou, se isso não for possível, um desdobramento
no nó (v. 1.4.2), aâm de deixar um espaço livre suficiente para anllazenar um novo valor
do índice. Por outro lado, se forem encontrados nós subcarregados (v. 6.3.4), tenta-se
executar concatenações (v. 1 .4.3) em nós vizinhos (compacÍação /Deão a ser explicada em
P 6.6.7.1

J 6.6.5 0 método que sugerimos baseia-se na idéia de pré-desdobramentos de nós de
Guibas e Sedgewick 1321 e nas soluções de concorrência apresentadas por Mond e Raz 1701
(v. 4.8). Diferentemente desses métodos o nosso executa, além dos pré-desdobramentos,
pré-redistribuições e pré-concatenações. Sagiv 1841 (v. 4.6) tambén] propôs reorganizações
em nós subcarregados executadas concorrentemente com as operações de busca, inserção e
remoção. No entanto, elas não são executadas quando a árvore é percorrida de cima para
baixo como no nosso caso. Os 2 primeiros evitam que modificações posteriores em um nó,
ou eventualmente en] seu irmão, produzam alterações nos ascendentes dos mesmos. Com
isso diminui-se o número de bloqueios executados por cada processo. As pré-concatenações
também permitem um aumento do fator de ocupação e diminuição da altura da árvore.

P 6.6.6 Mecanismo de bloqueio
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Durante a busca de um processo leitor-puro ou da fase de busca de um processo atualizador
(fase l definida em 4.1) bloqueiam-se, a partir da raiz, o nó corrente n e seu respectivo
pai. Antes de se bloquear o filho apropriado de rz libera-se o bloqueio do nó pai de n.

J 6.6.6 Evitar um número excessivo de nós bloqueados por cada processo (no máximo
2 são bloqueados por cada processo em execução em cada instante) e uma situação de
deadlock. Essa técnica baseia-se na apresentada por Mond e Raz.

P 6.6.7 0 Método.
Ao encontrar um nó n completo o gerenciador executa concatenações em nós filhos de n
adjacentes subcarregados, ou uma redistribuição entre n e alguns dos seus irmãos, ou um
desdobramento de n, afim de permitir que n contenha espaço livre para futuras inserções
e possa provocar desbloqueio de seu pai. A escolha de um desses 2 últimos depende do
favor de ocupação do nível do pai de n, guardado no vetou de favores de ocupação. Para
todo o método, vamos considerar P] o processo em execução e n o nó corrente de Pi.

P 6.6.7.1 Concatenação.
O procedimento consiste em examinar n verificando se existem 2 filhos subcarregados de
n, a uma "distância" de no máximo, por exemplo, 3 ponteiros adjacentes de n. Essa
informação é facilmente obtida observando-se o primeiro bit de cada ponteiro de n que
aponta para um filho (v. P 6.3.9). No caso em que existem nós filhos subcarregados
e estes não estão bloqueados (por outro processo), concateilam-se esses filhos através
de redistribuições, eliminando algum separador de n e desligando-se o primeiro bit do
ponteiro deste filho. Entretanto, se os nós filhos subcarregados estiverem bloqueados por
outro processo Pa, PI üca em estado de espera até que esses bloqueios sejam liberados.
Denominaremos essa técnica de compacÍação /oca/. Estas compactações locais devem ser
realizadas quando for possível obter, em cada nó, espaço suficiente para inserção de un]
novo valor. Se após esse procedimento n continuar completo, então, dependendo do caso,
sugerimos a aplicação de P 6.6.7.2 ou de P 6.6.7.3.

J 6.6.7.1 A concatenação de filhos de n elimina um separador em n, aproveitando para
realizar uma compactação local na árvore e com isso melhorar o favor de ocupação. O
uso do bit que indica subcarga evita a leitura do nó apontado pelo respectivo ponteiro.
Escolhemos uma distância máxima de 3 ponteiros pois acreditamos que uma distância
maior acarretaria grandes gastos com redistribuições. Notemos que não há necessidade de
se bloquear os filhos de n antes de se fazer as concatenações, pois neste instante nenhum
outro processo que ainda não passou por 7} poderá bloqueá-los, uma vez que n encontra-se
bloqueado. Com isso o processo bloqueia no máximo 2 nós a cada instante (n e seu pai).
Se existir um processo P2 bloqueando o nó n', onde n' é um filho de n, então n não é o nó
corrente em Pa, pois caso contrário n estaria bloqueado por Pa- Seja n", filho de n', o nó
corrente em P2. Afirmamos que as alterações executadas por Pa em n" e consequentemente
em n', não se propagam para n, pois por construção n' contém espaço livre para futuras
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inserções (P2 já visitou n'.). A figura 6.5 ilustra um trecho de uma árvore-B+ com essa
situação, onde ./'(Pj) indica um bloqueio-.f executado pelo processo PÍ.

/(a)
'(PI)

./(P2)

[:::] /(&)

Figura 6.5: Exemplo dos processos Pi e P2 em execução do método

P 6.6.7.2 Redistribuição.
Quando o nó n está completo e o fator de ocupação do nível de seu pai for maior do
que 85%2, por exemplo, o sistema tenta reservar espaço livre em n através da técnica de
overílow da seguinte forma. Se n tem pelo menos 2 irmãos à esquerda e/ou à direita,
o procedimento tentará fazer redistribuição entre os elementos de n e irmãos, olhando
primeiro os irmãos da esquerda e depois os da direitas ou seja, a redistribuição é executada
examinando-se no máximo 4 irmãos de n. Se algum desses irmãos estiver bloqueado por
um processo Pa, por exemplo, PI fica esperando até que seja liberado. No caso em que n
não possui 2 irmãos para algum dos lados, então examina-se para este lado a quantidade
existente. Quando não for possível empregar a técnica de overfiow para algum desses
irmãos de n, faz-se um desdobramento em n, como explicado em P 6.6.7.3.

J 6.6.7.2 Não há necessidade de Pi bloquear os irmãos de n, pois o pai de n encontra-se
bloqueado, impedindo o alcance desses nós por qualquer outro processo que ainda não
passou pelo pai de n. Dessa forma garantimos, a cada instante, o bloqueio de 2 nós
por cada processo em execução. Se um dos irmãos de n, por exemplo nl, encontra-se
bloqueado por um processo Pa, no momento em que Pi deseja executar a redistribuição,
garantimos que o nó corrente em Pa é um filho n; de ni, pois caso contrário, o pai de
n não estaria bloqueado por PI A figura 6.6 ilustra essa situação. Nesse caso, Pi deve
esperar até que P2 libere o bloqueio de nl. Notemos que não há problema de deadlock,
uma vez que ni contém espaço livre para inserção de um novo elemento (P2 já visitou
ni). Reduzimos a tentativa de redistribuição apenas para os nós irmãos de n e não para
os vizinhos, isto é, para os "primos" de n, afim de evitar problemas de deadlock. Cremos

20 limite de 85% para se executar um desdobramento ou redistribuição foi escolhido intuitivamente,
uma vez que não foi realizado qualquer tipo de simulação.
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que a tentativa de redistribuição dos elementos entre 4 nós é suficiente, pois um número
maior acarretaria muitos gastos com o tempo de verificação.

nP
/(a)

©
/(&) /(&)

«{
.f(P2 )

Figura 6.6: Exemplo dos processos PI e P2 em execução do método

P 6.6.7.3 Desdobramento.
Quando n está completo e o falar de ocupação do nível do pai de n for menor ou igual a
por exemplo 85%, ou for maior do que 85%, mas não foi possível realizar redistribuição
entre seus irmãos, ou a aplicação de concatenação não reservou um espaço suficiente em
n, então n é desdobrado. Faz-se um desdobramento 2 para 3 (v. 2.3), isto é, unem-se
os elementos de n e de um de seus irmãos adjacentes nl, dividindo-os em 3 nós. Se este
irmão encontra-se bloqueado por outro processo P2 (como na figuram.6), então PI aguarda
até que ni seja liberada. Após o desdobramento e a atualização do nó pai de n, executa-se
uma das seguintes ações, dependendo da localização do ponteiro pj para o próximo nó
filho a ser visitado: a) se pj está no nó que continha originalmente n, libera-se o bloqueio
de seu pai e realiza-se um bloqueio no nó apontado por p.Í; b) se pj está no novo nó que
contém parte dos elementos de n, libera-se o bloqueio de n, bloqueia-se este novo nó e
libera-se o bloqueio do pai de n nesta ordem. Em seguida bloqueia-se o nó referenciado
por pj, dando continuidade ao procedimento.Quando n for um nó folha deve-se atualizar
os ponteiros para os vizinhos à direita.

J 6.6.7.3 Com a técnica de desdobramento de 2 para 3 nós o favor de ocupação em cada
nó é de pelo menos 67% e em média de 81%(v. 2.3). As justificativas dadas em J 6.6.7.2
para o problema de deadlock, para o não bloqueio dos irmãos de n, para a espera do
processo PI quando um dos irmãos estiverem bloqueados e para o número máximo de 2
nós bloqueados em cada instante por um processo em execução aplicam-se também nesse
caso
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que a tentativa de redistribuição dos elementos entre 4 nós é suficiente, pois um número 
maior acarretaria muitos gastos com o tempo de verificação. 
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Figura 6.6: Exemplo dos processos A e A em execução do método. 
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P 6.6.8 Deadlock.
O método apresentado está livre de daeadlock

J 6.6.8 Além das explicações dadas em J 6.6.7.1, J 6.6.7.2 e J 6.6.7.3 o método apresentado
está livre de deadlock, pois os bloqueios são sempre executados seguindo-se uma ordem
correspondente à estrutura da árvore, isto é, de cima para baixo.

6.7 Operações

Nesta seção abordaremos com certo detalhe algumas operações especiais. As demais ope-
rações são aquelas típicas para gerenciadores de arquivos com ardores-B, ou com alguma
variação, como propostas por exemplo pelo sistema BTRIEVE (v. 5.1).

P 6.7.1 Inserção.
Devemos distinguir entre as operações de inserção e de carga inicial. A primeira consiste
na inclusão de um único registro de dados. A segunda diz respeito à carga em bloco como
visto em P 6.5.1. Para a operação de inserção propomos o uso da árvore de espaço livre
(v. P 6.5.6), tanto quando existir ou não arquivo de índice primário.

P 6.7.1.1 Sem índice primário.
Percorre-se a árvore de espaço livre para atingir o seu nó folha mais à esquerda. A
partir desse ponto visitam-se os nós folhas, da esquerda para direita, pelos ponteiros para
os vizinhos (lista encadeada), tentando localizar o endereço de uma página que contém
uma quantidade de espaço livre suficiente para armazenar o novo registro de dados. Se
este endereço existir, faz-se a inserção do registro nessa página do arquivo de dados e
atualizam-se os arquivos de índice e a árvore de espaço livre. Esta última atualização
é executada subtraindo do itens contendo o endereço da página o espaço utilizado pelo
novo registro, ou retirando este item da árvore, quando o espaço tornar-se menor do que
o tamanho mínimo do registro estipulado pelo usuário (v. P 6.10.3). No caso de não
existir nenhum endereço livre para se efetuar o armazenamento, usa-se uma nova página
do disco.

P 6.7.1.2 Com índice primário.
A inserção de um registro de dados en) um arquivo que contém um índice primário é
realizada percorrendo-se, inicialmente, a árvore do índice primário, para localizar a posição
de inserção J do valor do índice do novo registro, em um nó n (l $ J $ m). Ao se
determinar a posição .j, examinam-se os endereços das páginas que contêm os registros
com os valores vizinhos à esquerda e à direita de {j em n, afim de verificar a existência
de espaço livre nestas páginas. Isso é realizado buscando-se na árvore de espaço livre os
endereços desses vizinhos na seguinte ordem: endereço de íj-l,ij+l,ij-2,zj+2, . . . ,il,'m,
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até que se encontre uma página com espaço suficiente, ou se atinja o endereço da página
que contém i. e esta não possuir espaço. Nesse caso, procura-se o endereço de uma
possível página como em P 6.7.1.1. Ao se determinar a página, caso exista, onde o novo
registro será incluído, executa-se a inserção, atualizam-se os arquivos de índice e a árvore
de espaço livre. Quando não for encontrado nenhum endereço de página na árvore, utiliza-
se uma nova página do disco.

.} 6:7:+ O wo.da:,+wre de espaço Ihre tenta-mantnunLdevada falai-d&ocupação dcF

arquivo de dados. No caso do arquivo com índice primário verificam-se os endereços das
páginas dos vizinhos afim de preservar a contiguidade física. No entanto, para os arquivos
sem índice primário não há necessidade de se examinar os vizinhos.

P 6.7.2 Remoção.
Na remoção de um registro de dados localizado em uma página 'P do arquivo, atualizam-se
os arquivos de índices e a árvore de espaço livre associados. Quando existir um endereço
para 7' na árvore de espaço livre, soma-se ao campo espaço o tamanho da área ocupada
pelo registro. No caso de não existir entrada para T), insere-se uma nova.

P 6.7.3 Desdobramento Marginal.
Quando forem inseridos registros de dados com valores ordenados do índice primário, o
gerenciador deve identificar este fato. Nele caso é utilizada a técnica de desdobramento
marginal (v. 1.4.2) para incluir aqueles valores na árvore do índice primário. No entanto,
cada nó deve conservar um favor de ocupação de desdobramento marginal dado pelo
usuário (v. P 6.10.5).

J 6.7.3 A técnica de desdobramento marginal introduzida por Küspert l47j serve para au-
mentar o favor de ocupação da árvore e diminuir o número de desdobramentos. Notemos
que com um favor de ocupação de desdobramento marginal dado pelo usuário, maior ou
igual a 20%, não se justifica o uso dessa técnica, pois no caso médio temos uma ocupação
de 81% (v. 2.3). A existência do uso de um falar de ocupação de desdobramento marginal
em lugar de um valor proposto por Küspert, deve-se ao fato de estarmos trabalhando com
valores de tamanho variável. Para detectar a ordenação dos valores sendo inseridos, o ge-
renciador compara-os sucessivamente. Quando a ordem for perturbada encerra-se o uso da
técnica de desdobramento marginal até que seja detectada uma nova sequência ordenada.
Essas sequências devem ter no mínimo 3 elementos, isto é, esse tipo de desdobramento é
apenas avivado durante a inserção do terceiro elemento.

6.8 Reorganização do Arquivo de Dados

D 6.8.1 Dado um arquivo de dados Z), com um índice primário, considere pi,p2, ,p. a
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sequência de ponteiros das folhas da árvore-B+ desse índice. Dizemos que dois ponteiros
adjacentes pj e pj+i (l $ .j $ n) estão ordenados, se pj e pj+i apontam para um'
mesma página ou para páginas fisicamente consecutivas do arquivo de dados. O /atar
de ordenação de Z) é dado pela razão entre o número de pares de ponteiros adjacentes
ordenados e o número total de ponteiros menos l (n -- l). O /atar de ocupação de dados
de 'Z) é dado pela razão entre o espaço ocupado pelos registros de dados e o espaço total
de Z)

P 6.8.1 Motivos para reorganizar.
Existem 2 motivos para se fazer uma reorganização em um arquivo de dados Z); quando
1) possui um baixo favor de ordenação e/ou quando 1) possui um baixo favor de ocupação-

J 6.8.1 A existência de um índice primário implica ein certa frequência de busca ordenada
pelo mesmo. A desorganização do arquivo de dados segundo esse índice certamente produz
ineficiência. Por outro lado, um baixa favor de ocupação em Z) implica em desperdício
de espaço do disco, podendo gerar uma sobrecarga do espaço reservado para arquivos de
tamanho limitado (v. P 6.5.3 e P 6.5.4).

P 6.8.2 Tipos de reorganização.
O gerenciador deve efetuar uma reorganização do arquivo de dados de forma manha/ ou
awtom(ética, ordenando-o segundo os valores do índice primário. A reorganização manual
é requisitada pelo usuário, quando este, consultando o "quadro de avisos" (v. 6.11)
julgar necessário fazê-la, podendo ser imediata ou programada para certa data e hora. A
automática pode ser condicionada ou peHádÍca. A condicionada é executada quando o
fatos de ocupação e/ou de ordenação do arquivo atingir valor inferior a algum parâmetro
dado pelo usuário (v. P 6.10.1), e em períodos pré-fixados, como por exemplo todos
os domingos às 2:30 horas da manhã; todo dia primeiro de cada mês às 4:00 horas. A
periódica é efetuada também em "datas regulares", mas independentemente do falar de
ordenação ou de ocupação. As reorganizações são executadas de maneira que cada página
de dados tenha um favor de ocupação inicial igual a um parâmetro fornecido pelo usuário
(«. P 6.10.2).

J 6.8.2 Permitir que o arquivo de dados seja reorganizado quando o usuário achar neces
sário ou nos momentos em que, em geral, há baixa utilização do sistema.

6.9 Compactação Total

Como visto em 3.2, a compactação reorganiza uma árvore eliminando alguns espaços não
utilizados. Em P 6.6.7.1 vimos um caso de compactação local. Nesta seção trataremos da
compactação total, isto é, englobando toda a árvore.
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P 6.9.1 Formas de compactação.
De forma análoga à reorganização de um arquivo de dados (v. P 6.8.2) deve haver compac-
tações manuais, subdivididas em imediatas ou programadas e automáticas, subdivididas
em periódicas e condicionadas. Esta última é avivada quando o fatos de ocupação da
árvore (v. 1.6) for menor do que um parâmetro fornecido pelo usuário (v. P 6.10.3).

J 6.9.1 A existência de ardores-B+ com baixo favor de ocupação acarreta um número
desnecessário denós & canse(}uentementexnt aumeilt&lla. altura d;aàv(».

P 6.9.2 Método - Parte l.

O procedimento de compactação constrói a árvore-.B+ compactada em uma nova área do
disco, isto é, a árvore não é montada em cima da original. Após a construção, a nova
árvore é copiada para a área que contém a antiga. No final, libera-se o espaço onde a
árvore foi construída.

J 6.9.2 Baseando-se na idéia do algoritmo de compactação de N4iller et a1. 1681, optamos
pela construção em uma nova área para permitir que a compactação seja executada de
forma concorrente com as operações de busca, inserção e remoção, na árvore original, além
de possibilitar que os nós de um mesmo nível fiquem fisicamente contíguos.

P 6.9.3 Método - Parte ll.

O procedimento consiste em se visitar o nó folha nl mais à esquerda, fazendo um bloqueio-
c (v. P 6.6.4) neste nó. Em seguida percorre-se nl colocando-se seus elementos em uma
nova página PI do disco. Através do ponteiro para a direita (v. P 6.3.2) atinge-se o
vizinho imediato n2 de ni, executa-se um bloqueio-c em n2 e insere-se elementos de n2
em Pi, quando couber, ou em uma nova página Pa, fazendo PI apontar para P2. Esse
processo continua até que seja atingido o último nó folha, produzindo a última página
/)m. As páginas PI, - . . , .f3« passam a ser os nós folllas da nova árvore sendo construída.
A partir desse momento o procedimento constrói os nós do nível dos pais de PI , . . . , P,.,
percorrendo cada uma dessas páginas e colocando o último elemento de Pj como separador
de PJ e Pj+l (l $ j $ n} -- 1 ). 0 processo continua da mesma forma para os demais níveis
até que se construa a raiz da nova árvore. Após a r)contagem dessa raiz a nova árvore
é copiada para a área da antiga e todos os processos passam a utiliza-la. O falar de
ocupação inicial de cada página construída pela compactação é estipulado pelo usuário
(v. P 6.10.4). Observemos que os nós folllas ficam fisicamente à esquerda dos seus pais,
e assim sucessivamente. O uso do bloqueio-c permite que outros processos leiam os nós
bloqueados e possibilita que processos de atualização insiram e removem elementos nos
nós à direita dos nós com bloqueio-c. Notemos que durante a construção dos nós internos
da nova árvore só são executados procedimentos de leitura na antiga, pois todos os nós
folhas contêm blo(]ueios-c.

J 6.9.3 Garantir a contiguidade de nós de um mesmo nível na árvore (busca eln largura)
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P 6.9.2 Método - Parte I. 
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até que se construa a raiz da nova árvore. Após a montagem dessa raiz a nova árvore 
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J 6.9.3 Garantir a contiguidade de nós de um mesmo nível na árvore (busca em largura). 
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Ao se percorrer uma árvore, estando em um nó de um nível 1, o próximo nó a ser visitado
estará no nível J + 1. Se todos os nós do nível / + l estiverem fisicamente contíguos aos
nós do nível /, o tempo de movimentação do braço do disco deverá ser menor.

P 6.9.4 Método - Parte lll.
Associada a cada árvore sendo compactada deve-se usar um indicador de compactação
para informar se a árvore está (valor 1) ou não (valor 0) em processo de compactação.
Quando um processo de atualização detetar um nó folha contendo um bloqueio-c, ele deve
ser interrompido e ficar examinando o indicador de compactação. No momento em que o
valor deste indicador for 0, o processo deve recomeçar na raiz da nova árvore, tentando
efetuar a operação desejada.

J 6.9.4 Contrariamente ao bloqueio-.f (v. P 6.6.4), os procedimentos que encontram um
nó n com bloqueio-c, não podetn ficar em estado de espera até que n seja liberado, pois
após a compactação a árvore deverá provavelmente ter sido alterada e o nó a ser usado
pode nem ser o n.

6.10 Parâmetros Fornecidos pelo Usuário

Esses parâmetros devem ser fornecidos pelo usuário na operação de criação dos índices e
de um arquivo de dados ou, se este último já existe, deve-se fornecer as suas especificações.
A ausência de qualquer parâmetro descrito abaixo produz a utilização de um valor padrão.
Notemos que deve haver possibilidade dos parâmetros serem fornecidos para cada arquivo
ou globalmente para todos.

P 6.10.1 Falares de ocupação de dados e de ordenação

J 6.10.1 v. P 6.8.2

P 6.10.2 Favor de ocupação inicial de dados para reorganização e carga inicial

J 6.10.2 Impedir que logo após uma reorganização ou carga inicial, uma operação de
inserção acarrete uma desorganização do arquivo.

P 6.10.3 Favor de ocupação da árvore para compactação

J 6.10.3 v. P 6.9.1

P 6.10.4 Falar de ocupação inicial para compactação

J 6.10.4 Evitar que após uma compactação da árvore cada nó tenha 100% de ocupação,
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e com isso qualquer atualização acarrete desdobramentos nos nós da árvore, destruindo a
contiguidade física.

P 6.10.5 Fatos de ocupação de desdobramento marginal

J 6.10.5 v. P 6.7.3

P 6.10.6 Tipo de reorganização (compactação), período, data e hora

J 6.10.6 Necessário para efetuar reorganizações (compactações) manuais programadas e
automáticas(v. P 6.8.2(P 6.9.1)).

P 6.10.7 Parâmetros diversos

l Número esperado de registros de dados;

2. Tamanho médio e mínimo dos registros de dadosl

3. Para cada índice

(a) Tipo de índice (primário, secundário, arquivo-índice);
(b) Características como: unicidade, modificável, valor nulo, tipo(s) de compressão

utilizada(s) ;

(c) Tatnanho máximo do valorl

(d) Tamanho médio do valor;

(e) Multiplicidade média dos valores (caso de índices que não são chaves)l

(f) Tamanho de cada nó;

J 6.10.7 Permitir que o gerenciador: (1, 2) reserve espaço para os arquivos de dados de
tamanho limitadojunto com os arquivos de índices associados(v. P 6.5.2);(3c) determine
a quantidade de espaço livre a ser deixado em cada nó da árvore após uma concatenação,
redistribuição ou desdobramento (v. D 6.6.5); (1, 3d, 3e, 3f) estipule o tamanho dos
ponteiros para os nós da árvore, tamanho dos delimitadores usados em P 6.4.2 e do
campo T (v. P 6.4.4.2). O tamanho mínimo dos registros de dados serve para controlar
a presença de um endereço de página na árvore de espaço livre, como visto em P 6.5.5.

P 6.10.8 Tipo de arquivo (interno, externo ou expansível)

J 6.10.8 Permitir a determinação de endereçamentos relativos ou absolutos para os re
gistros de dados e tamanho dos ponteiros.

P 6.10.9 Arquivos residentes

6.10. PARÂMETROS FORNECIDOS PELO USUÁRIO 177 

e com isso qualquer atualização acarrete desdobramentos nos nós da árvore, destruindo a 
contiguidade física. 

P 6.10.5 Fator de ocupação de desdobramento marginal. 

J 6.10.5 V. p 6.7.3. 

P 6.10.6 Tipo de reorganização (compactação), período, data e hora. 

J 6.10.6 Necessário para efetuar reorganizações (compactações) manuais programadas e 
automáticas (v. P 6.8.2 (P 6.9.1)). 

P 6.10.7 Parâmetros diversos. 

1. Número esperado de registros de dados; 

2. Tamanho médio e mínimo dos registros de dados; 

3. Para cada índice: 

(a) Tipo de índice (primário, secundário, arquivo-índice); 

(b) Características como: unicidade, modificável, valor nulo, tipo(s) de compressão 
utilizada(s ); 

( c) Tamanho máximo do valor; 

(d) Tamanho médio do valor; 

(e) Multiplicidade média dos valores (caso de índices que não são chaves); 

(f) Tamanho de cada nó; 

J 6.10.7 Permitir que o gerenciador: (1, 2) reserve espaço para os arquivos de dados de 
tamanho limitado junto com os arquivos de índices associados (v. P 6.5.2); (3c) determine 
a quantidade de espaço livre a ser deixado em cada nó da árvore após uma concatenação, 
redistribuição ou desdobramento (v. D 6.6.5); (1, 3d, 3e, 3f) estipule o tamanho dos 
ponteiros para os nós da árvore, tamanho dos delimitadores usados em P 6.4.2 e do 
campo T (v. P 6.4.4.2). O tamanho mínimo dos registros de dados serve para controlar 
a presença de um endereço de página na árvore de espaço livre, como visto em P 6.5.5. 

P 6.10.8 Tipo de arquivo (interno, externo ou expansível) . 

J 6.10.8 Permitir a determinação de endereçamentos relativos ou absolutos para os re
gistros de dados e tamanho dos ponteiros. 

P 6.10.9 Arquivos residentes. 



178 CAPnUL0 6. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

J 6.10.9 v. P 6.5.6

6.11 Quadro de Avisos (Informações para o Usuário)

Para cada arquivo de dados ou arquivo-índice deve existir um quadro de au sos para que
o usuário possa tomar conhecimentos, em geral estatisticamente, do estado do arquivo e
de suas árvores de índices.

P 6.11.1 Mensagens de sobrecaraga de espaço

J 6.11.1 Informar que o espaço do disco reservado para os arquivos de tamanho limitado
atingiu 90% de ocupação (v. P 6.5.3).

P 6.11.2 Estatísticas.
O sistema mantém rotinas estatísticas para indicar o favor de ocupação da árvore, o favor
de ocupação e ordenação do arquivo de dados, a altura da árvore, o percentual de valores
removidos e o percentual de ganho de espaço cona o uso das técnicas de compressão (v. P
6.3.5)

J 6.11.2 Orientar o usuário em sua decisão de disparar manualmente compactações totais
nas árvores e reorganizações nos arquivos de dados, eventualmente com ativação/desativação
de compressão ( v. P 6.9.1 e P 6.8.2).
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Conclusão

O trabalho contém uma resenha completa sobre ardores-.B mencionando provavelmente
todos os trabalhos sobre a área até o monaento, discorrendo sobre cada um com razoável
detalhe. Ele pode, portanto, servir como ponto de partida para qualquer pesquisa na área

servir de referência para cursos de estruturas de dados, gerenciamento de arquivos e de
bancos de dados em nível de graduação e pós-graduação.

Pelo fato da árvore-B ser usada em provavelmente todos os gerenciadores de bancos
de dados modernos esta estrutura tem uma grande importância prática. Dessa forma,
o trabalho permite a realização de um estudo aprofundado nessa área e possibilita aos
profissionais a obtenção de informações detalhadas, em uma abordagem homogénea sobre
o assunto.

O trabalho apresenta contribuições originais expostas a seguir. 1) Um novo método
de solução de concorrência para ardores-B e suas variações, utilizando apenas um único
tipo de bloqueio na operações usuais de acesso (leitura, inserção, remoção e atualização),
inclusive com o uso de valores de índice com tamanho variável, que permite realizar as
operações usuais de acesso e de compactação da árvore de forma simultânea. 2) Um novo
algoritmo de compactação da árvore, o qual garante um bom favor de ocupação e uma
contiguidade física, dos nós por nível e de níveis consecutivos. 3) Uma nova proposta
de implementação de um gerenciador de arquivos destinado a usuários programadores,
abrangendo inúmeros aspectos essenciais. 4) Nesse gerenciador temos: a) uso de árvore-
B+ que permite independência entre os arquivos de índice e de dadosl b) um tipo de índice,
denominado de arguido-:hdice, o qual possibilita consultas do tipo "existe ou não um certo
valor do índice"; c) diferentes estruturas para os nós da árvore dependendo do tipo de
valor e de busca a ser realizada, juntamente com especificações de como implementar
os delimitadores que separam os valores de tamanho variável dos ponteiros dentro de
um nól d) utilização de uma nova (íruore de espaço /cure que contém informações sobre
os espaços não ocupados dentro de cada página do arquivo de dados; e) possibilidade
de reorganização, manual ou automática, de um arquivo de dadosl f) fornecimento de
informações aos usuários através do que denominamos "quadro de avisos" . 5) Comparação
entre as alturas da, árvore-l?* e árvore-Z?+. 6) Um trabalho de "engenharia reverso" em
um sistema comercial de gerenciador de arquivo que utiliza a estrutura árvore-B.

Este trabalho abre as seguintes possibilidades para futuras pesquisas: 1) simulações
do método para determinar favores limites de desdobramento ideal, de ocupação dos nós
após uma compactação e para disparo automático da compactação; 2) extensão do método
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para evitar desdobramentos prévios e concatenações adiadas nos nós localizados próximos
à raiz, uma vez que o número destas operações nestes nós superiores é muito baixa em
relação aos nós próximos às folhas; 3) simulações para comparação com outros métodos;
4) uma pesquisa sobre interface com usuários, através de levantamento de campo do que
estes gostariam de receber como informações no "quadro de avisos" , bem como a maneira
deles fornecerem os parâmetros necessários para o funcionamento do sistema.
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B-Trens, pares 1 6--28. Springer, Veneza, marcli 1990.

Sugere uma nova técnica de overflow denominada de técnica íÜustáueZ de ouerPow,
a qual opta por desdobrar ou redistribuir um nó folha de uma árvore-Z3 com várias
páginas. No final faz uma comparação entre todas as técnicas de overflow existentes.

[7] R. Bayer. Binary B-trees for virtual memory. 4(:a/ S/GF/DET Workshop, pages
219-235, 1971.

Este artigo não foi localizado, no entanto seu conteúdo foi abordado por Wirth
1961 e Ziviani j1001.

l81 R. Bayer. Symmetric Binary B-trees data structure and maintanance algorithms.
,4cta /7z/ormatica, 1(4):290-306, 1 972.

Aborda uma classe de árvores binárias que permite fazer as operações de busca,
inserção e remoção em tempo O(logo), onde n representa o número de nós da
arvore.

l91 R. Bayer and.E. NlcCreigllt. Organization and maintenance of large ordered ande
xes. .4cÍa /n/ormaÍica, 1:173--189, 1972.

Primeiro artigo a abordar sobre a estrutura de árvore-B, definindo-a, propondo
e analisando os algoritmos de busca, inserção e remoção para um valor de índice e
mostrando alguns resultados experimentais.

j101 R. Bayer and J.K. Metzger. On the encipherment of search trees and randon access
files. ,4CÃ/ Traí sactá07 s OI Z)atabase Systems, 1(1):37 52, marca 1976.

Propõem um método criptográfico para as ardores-B denominado de cAazie de pág na
rpage-key).

jlll R. Bayer and M. Schkolnick. Concurrel)cy of operations on B-trees. .4cía /lz/orma-
íica, 9(1):1-21, 1977.

Sugere 4 soluções para o problema de concorrência nas (íruores-B*, as quais fazem
uso de 3 tipos de bloqueios.

li21 R. Bayer and 1<. Unterauer. Prefix B-tree. .4CJ7W Tra7}sactions or} Z)atabase S3/stems,
2(1):12-26, march 1977.

Apresenta o conceito de árvore-B com pré-fixação simples e não simples, juntamente
com os algoritmos para estas estruturas.
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Sugere urna nova técnica de overflow denominada de técnica ajustável de overflow, 

a qual opta por desdobrar ou redistribuir um nó folha de uma árvore-E com várias 

páginas. No final faz uma comparação entre todas as técnicas de overflow existentes. 

(7] R. Bayer. Binary B-trees for virtual mernory. A CM SIGFIDET Workshop, pages 

219-235, 1971. 

Este artigo não foi localizado, no entanto seu conteúdo foi abordado por Wirth 

(96] e Ziviani (100]. 

(8] R. Bayer. Symmetric Binary B-trees data structure and maintanance algorithms. 

A cta lnformatica, l ( 4) :290-306, 1972. 

Aborda uma classe de árvores binárias que permite fazer as operações de busca, 

inserção e remoção em tempo O(log n), onde n representa o número de nós da 

árvore. 

(9] R. Bayer and _E. McCreight. Organization and rnaintenance of large ordered inde

xes. Acta lnformatica, 1:173-1 89, 1972. 

Primeiro artigo a abordar sobre a estrutura de árvore-E, definindo-a, propondo 

e analisando os algoritmos de busca, inserção e remoção para um valor de índi~e e 

mostrando alguns resultados experimentais. 

[10] R. Bayer and J .K. Metzger. On the encipherment of search trees and randon access 

files. AC.M Transactions on Database Systems, 1(1):37-52, march 1976. 

Propõem um método criptográfico para as árvores-E denominado de chave de página 

( page-key). 

[11] R. Bayer and M. Schkolnick. Concurrency of operations on B-trees. Acta Jnforma

tica, 9(1):1-21, 1977. 

Sugere 4 soluções para o problema de concorrência nas árvores-E*, as quais fazem 

uso de 3 tipos de bloqueios. 

[12] R. Bayer and K. Unterauer. Prefix B-tree. A CM Transactions on Database Systems, 

2(1):12-26, march 1977. 

Apresenta o conceito de árvore-E com pré-fixação simples e não simples, juntamente 

com os algoritmos para estas estruturas. 
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j131 J.L. Bentley. Multidimensional bynary search trees used for associatíve searching
Commu7zÍcatíons o/ tAe .4CB/, 18(9):509-517, september 1975.

Aborda uma estrutura de dados que consiste de uma generalização da árvore de
busca binária (/(Z)-Trem). Esta estrutura armazena registros com /{ campos e per-
mite buscas com campos múltiplos.

[14] J:L-Ben+ley aild &H-Fkied:n:mn-Da;tm;s+n:tctwes fot range searching-aompuhng
Su egs, 11(4):397--409, december 1979.

O artigo contém uma resenha sobre várias estruturas de dados que permitem con
sultas com campos múltiplos.

jlSI W. Boswell and A.L. Tharp. .4duaüces in C'ompuí ng and /n/ormafion, volume 468
of Lecture Arofes {n Computer Science, chapter Alternatives to The B+-Tree, pages
266--274. Springer, may 1990.

Exemplifica 2 estruturas de arquivos para aplicações que requerem acesso sequencial
e direto: Bounded Z)isorder e ,4daptÍue .f/ashíng. Faz uma análise comparativa entre
estas estruturas e a árvore-.B+

j161 M.R. Brown. A storage for height balanced trees
232, august 1978.

/IÚ Process ng Leífers, 7(5):23 1

O autor sugere uma representação do fator de balanço das árvores AVL, usando
um bit em cada nó. Quando o nó não tem filhos, o favor é 0. Quando o nó tem um
filho, o favor é (+,-)l. Quando o nó tem 2 filhos, então cada filho guarda seu fator
de balanço e os dois juntos formam o fatos do pai.

j17) F.W. Burton, J.G. l<ollias, D.G Matsakis, and V.G. Kollias. Implementation of o-
verlapping B-trees for time and space eílicient representation of collections of similar
files. The CompKter Joumta/, 33(3):279--280, 1990.

Apresenta, de forma resumida (short note), alg.oritmos para manipular á7'Dores-B
que possuem arquivos com conteúdos similares, isto é, arquivos com várias versões.

li81 J.H Chu and G.D. Knott. An analysis of B-trees and their variante.
Systems, 14(5):359-370, 1989.

Injormation

Analisam o fatos de ocupação médio e o comprimento do caminho médio nas áruores-
B e em algumas de suas variações, através de equações de recorrência no número de
nós com determinados tamanhos, apresentando verificações experimentais.
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[16] M.R. Brown. A storage for height balanced trees. lnf. Processing Letters, 7(5):231-
232, august 1978. 
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um bit em cada nó. Quando o nó não tem filhos, o fator é O. Quando o nó tem um 
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[17] F.W. Burton, J .G. Kollias, D.G Matsakis, and V.G. Kollias. Implementation of o
verlapping B-trees for time and space efficient representation of collections of similar 
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Apresenta, de forma resumida (short note), algoritmos para manipular árvores-E 
que possuem arquivos com conteúdos similares, isto é, arquivos com várias versões. 

[1 8] J.H Chu and G.D. Knott. An analysis of B-trees and their variants. lnformation 
Systems, 14(5):359-370, 1989. 

Analisam o fator de ocupação médio e o comprimento do caminho médio nas árvores
E e em algumas de suas variações, através de equações de recorrência no número de 
nós com determinados tamanhos, apresentando verificações experimentais. 
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j191 D. Comer. The Ubiquitous B-tree. Computing Sumeys, 11(2):121-137, 1979

Este artigo é uma resenha (survey) abordando de forma sucinta muitos dos tópicos
relacionados com o tema árvore-B.

1201 T.H. Cormen, C.E. Leiserson, and R.L. Reivest. /ntroductlon to .4/gorÍtàms.
MIT Press and McGraw Hall Book Company, New York, 1990.

The

Consultados em aspectos gerais sobre tipos de árvores de busca

j21] J.O. Costa. Utilização das árvores-B na administração de arquivos com inde-
' ' pendência de dados. Mister's thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recite,

1980

Tese de dissertação de mestrado cujo objetivo é desenvolver um sistema gerenciador
de arquivos que permite a independência de dados através do uso das ardores-B.

1221 C.J. Date. Bancos de Z)aços - Tópicos .4uançados, volume 2. Editora Campus, Rio
de Janeiro, 1984.

Consultado em aspectos gerais de concorrência e criptografia em sistemas de banco
de dados.

1231 G. Diehr and B. Faaland. Optimal pagination of B-tree with variable-length items
OommunicatÍ07zs o/ fAe ,40/W, 27(3):241--247, marca 1984.

Apresentam um algoritmo de paginação para ardores-13 cona elementos de tamanho
variável que gasta tempo O(nlog n) e um algoritmo para construir uma árvore-B
de altura mínima em tempo O(n3 log n), onde n é a quantidade de elementos.

1241 E.W. Dijkstra. The structure of the multa-programming system
o/ tAe .4a/l/, pares 341-346, 1968.

CommunícaZáons

Introduz a noção de será/aros para manipular os problemas de concorrência

1251 J.R. Driscoll, N. Sarnak, D.D. Slator, and R.E. Tarjas. Making data structure per
sistent. JoumlaZ o./ Compuíer alta Systems Science, 38(1):86 124, february 1989.

Abordam as estruturas de dados denominadas de persistentes, isto é, que mantêm
várias versões dos dados, necessárias para detenninadas aplicações.

1261 B. Eisenbartll, N. Ziviani, G.H. Gonnet, K. N4ehlhorn, and D. Wood. The theory of
fringe analysis and its application to 2-3 trees and B-trees. /71/armation and Contra/,
55:125-174, 1982.
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Introduz a noção de semáforos para manipular os problemas de concorrência. 

[25] J .R. Driscoll, N. Sarnak, D.D. Slator, and R.E. Tarjan. Making data structure per
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Introduziram o método de /Tinge ana/ysis para determinar estimativas para o favor
de ocupação, número médio de nós, probabilidade de ocorrer um desdobramento e
altura das ardores-2-3e ardores-B, com ou sem o uso da técnica de overflow.

1271 C.S. Ellas. Concurrent search and insertion in 2-3-trees
86, 1980.

,4cta /7gormatica, 14(1):63

Apresenta 2 algoritmos que permitem um alto grau de concorrência nas ardores
2-3 sem ocasionar deadlock (Bloqueio-2-3 e Pipeline-2-3).

1281 R. Fagin, J. Nievergelt, N. Pippenger, and H.R. Strong. Extendible hashing - a fast
access method for dynamic files. .4 (JJt/ T7'a7 sacti07ts ozz Z)atabase Sg/stems, 4(3):31 5-
344, september 1979.

Introduz e analisa o método de hashing extensível

1291 D.E. Fergunson. Bit-tree: A data structure for fase file processing.
a/ Ihe .4C;À4, 35(6):114 120, jure 1992.

Commwnácaíiozzs

Esta variação caracteriza-se por usar a técnica de pré-fixação nos nós não folhas
e o método de ó t de d sí nção nas folhas, aumentando a quantidade de elementos
em cada nó.

1301 R.A. Finkel and J.L. Bentley. Quad-trens - a data structure for retrieval on compo
site keys. ,4cta /7z/armaíica, 4(1):1-9, 1974.

O artigo trata sobre uma estrutura de dados que permite armazenar informações que
serão recuperadas usando-se campos múltiplos. Os algoritmos de busca e inserção
apresentados permitem recuperar dados com 2 dimensões.

j311 1. Gagliardi and D. Merelli. Minimum boundary-length problem in B'-tree: A case
study. /IÚ Processi7}g Leífers, 16(5):559 564, 1991.

Analisaram o uso dos algoritmos de Dierh e Faaland 1231 em um sistema com árvore
B denominado de DOMINO.

1321 L.J. Guibas and R. Sedgewick. A dichromatic framework for balanced trees. In
Proa. /9íÀ 4nztua/ SymposÍum Foundation o/ CompuÉer ScÍe7?.ce, pares 8 21, 1978.

Abordam unia técnica de coloração para binarizar árvores e torna-las sempre balan-
ceadas. Propõem também um novo algoritmo de atualização para ardores-.B, o qual
executa pré-desdobramentos nos nós durante a fase de busca.
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Introduziram o método de fringe analysis para determinar estimativas para o fator 
de ocupação, número médio de nós, probabilidade de ocorrer um desdobramento e 
altura das árvores-2-3 e árvores-E, com ou sem o uso da técnica de overflow. 

[27] C.S. Ellis. Concurrent search and insertion in 2-3-trees. Acta lnformatica, 14(1 ):63-
86, 1980. 

Apresenta 2 algoritmos que permitem um alto grau de concorrência nas árvores-
2-3 sem ocasionar deadlock (Bloqueio-2-3 e Pipeline-2-3). 

[28] R. Fagin, J. Nievergelt, N. Pippenger, and H.R. Strong. Extendible hashing - a fast 
access method for dynamic files. A CM Transactions on Database Systems, 4(3):315-
344, september 1979. 

Introduz e analisa o método de hashing extensivel. 

[29] D.E. Fergunson. Bit-tree: A data structure for fast file processing. Communications 
of the A CM, 35(6):114- 120, june 1992. 

Esta variação caracteriza-se por usar a técnica de pré-fixação nos nós não folhas 
e o método de bit de distinção nas folhas, aumentando a quantidade de elementos 
em cada nó. 

[30] R.A. Finkel and J .L. Bentley. Quad-trees - a data structure for retrieval on compo
site keys. Acta lnformatica, 4(1) :1 -9, 1974. 

O artigo trata sobre uma estrutura de dados que permite armazenar informações que 
serão recuperadas usando-se campos múltiplos. Os a lgoritmos de busca e inserção 
apresentados permitem recuperar dados com 2 dimensões. 

[31] I. Gagliardi and D. Merelli. Minimum boundary-length problem in B *-tree: A case 
study. lnf. Processing Letters, 16( 5) :559-564, 1991. 

Analisaram o uso dos algoritmos de Dierh e Faaland [23] em um sistema com árvore
E denominado de DOMINO. 

[32] L.J. Guibas and R. Sedgewick. A dichromatic framework for balanced trees. ln 
Proc. 19th A nnual Symposium Foundation of Computer Science, pages 8-21, 1978. 

Abordam uma técnica de coloração para binarizar árvores e torná-las sempre balan
ceadas. Propõem também um novo algoritmo de atualização para árvores-E, o qual 
executa pré-desdobramentos nos nós durante a fase de busca. 
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1331 G.K. Gupta and B. Srinivasan. Approximate storage utilization of B-trees.
Process ng Letters, 22:243 246, april 1986.

.rn/.

Aponta 2 falhas na demonstração de Leung 1541 para determinar o favor de ocu-
pação médio das ardores-B.

1341 G. Hem and M. Stonebraker. B-trees re-examined. Oommunications o/ the .4(;À/,
21(2):139--143, february 1978.

O artigo propõe o uso de estruturas dinâmicas em sistemas de banco de dados
e aborda problemas como concorrência, crescimento da altura e atualização dos
índices.

[35] E. Horowitz and S. Sahni. Fu71dame7}taZs o/ l)ata St ctures.
Press, Rockville, Maryland, 1976.

Computer Science

Consultado em aspectos gerais sobre tipos de árvores de busca.

[36] S. Huddleston and K. Melhora. RoZPust Ba/azlcing {n B-Trens, volume 104 of Lecture
/Vates in aomputer ScÍe7ice, pares 234-244. Springer, Berling, 1981.

Propõem uma técnica para manter os custos de balanço assintoticamente linear.

1371 IBM-SC26-4749-0. /B.4/ - .4/yS/Z)F'P - Using Z)aZa Sets. Version 3 - Release 3, 5th
edition, marca 1991.

Manual do sistema VSAM que aborda principalmente a estrutura de dados

1381 IBM-GC26-4151-5. /B.114 - .4/1,/S/EzÍe7tdcd 4rcÀ fectttre
GKÍde. Version 2 - Release 4, 6'h edition, september 1989

US,4 À/ .4 dmí7zÍsiraíÍon

Manual do sistema VIAM que trata basicamente da arquitetura.

1391 IBM-GG24-1563. /B.44 - VS,4.A/ PrÍmer /or the /OT' (;ala/ogae Faca/áíy in MVS
Enuáronment.

Manual do sistema VSAM

1401 T. Johnson and D. Shasha. A framework for the performance analysis of concurrent
B-trees algorithms. In Proa. 9'A Symposíum 07} POZ)S, 1990.

Não foi possível localizar este artigo.

j411 D.G. Keehn and J.O. Lacy. VSAM data set design parameters. /BJI/ Sg/stenzs tour.
7zaZ, 30(3):186 212, 1974.
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Notes in Computer Science, pages 234-244. Springer, Berling , 1981. 

Propõem uma técnica para manter os custos de balanço assintoticamente linear. 

[37) IBM-SC26-4749-0. IBM - MVS/DFP - Using Data Sets. Version 3 - Release 3, 5th 

edition, march 1991. 

Manual do sistema VSAM que aborda principalmente a estrutura de dados. 

[38) IBM-GC26-4151-5. IBM - MVS/Extended Architecture - VSAM Administration 

Cuide. Version 2 - Release 4, 6th edition, septernber 1989. 

Manual do sistema VSAM que trata basicamente da arquitetura. 

[39) IBM-GG24-1563. IBM - VSAM Primer for the ICF Catalogue Facility in MVS 

Environment. 

Manual do sistema VSAM . 

[40) T . Johnson and D. Shasha. A frarnework for the performance analysis of concurrent 

B-trees algorithms. ln Proc. 9th Symposium on PODS, 1990. 

Não foi possível localizar este artigo. 

[41) D.G. Keehn and J.O. Lacy. VSAM data set design parameters. IBM Systems Jour

nal, 30(3):186-212 , 1974 . 
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Descreve o sistema VIAM da IBM

1421 h'l.A. Keller and G. Wiederhold. Concurrent use of B-trees with variable-length
entries. Sigmod Recorda, 17(2):89-90, june 1988.

Propõem uma solução para o problema de concorrência em ardores-B com velo
res de tamanho variável.

1431 T.M. Klein, K.J. Parzignat, and A.L. Tharp
sina Zetíers, 16(2):239-243, 1991.

Optimal B-tree packing Inj. Proces

Apresenta um algoritmo para construir ardores-B ótimas em termos de ocupação de
espaço.

D.E. Knuth. 7'Àe .4rf Combater Programming; Soding a d SearcAlng, volume 3
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, l\4assachusetts, 1 973.

Aborda várias das estruturas apresentadas

1451 H.F. Korth and A. Silberchatz.
New York, 1986.

Z)aíabase System C'oncepts. Mc. Graw Hall Inc.,

Consultado em aspectos de organização, implementação, projeto e seleção de ar.
quivos utilizados em banco de dados, em particular para os arquivos indexados.

1461 H.T. Kung and P.L. Lehman. Concurrent manipulation of binary search trees
Transacfions ozl Z)alaóase Sysíems, 5(3):354-382, september 1980.

Trata de concorrência em árvores de busca binária

l47j ]<. Kuspert. Storage utilization in B
,4cZa /7z/ormatica, 19(1):35-55, 1983.

trens witll a generalized overflow technique

Define a técnica de desdobramento maré 7 a/ (marginal split) e analisa o fatos de
utilização de espaço nas (íruores-B*, construídas por inserções aleatórias e que fa-
zem uso da técnica de overflow nas folhas.

1481 Y.S. Kwong and D. Wood. /n Proa. ]t/F'CS, volume 88 of Z,ecÍure motes ín Computer
Scíence, chapter Approaches to Concurrency in B-Trees, pages 402-413. Springer,
1980

Expõem os problemas de concorrência com ardores-B e analizam algumas soluções
existentes.
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Descreve o sistema VSAM da IBM. 

[42] M.A. Keller and G. Wiederhold. Concurrent use of B-trees with variable-length 
entries. Sigmod Records, 17(2):89-90, june 1988. 

Propõem uma solução para o problema de concorrência em árvores-E com valo
res de tamanho variável. 

[43] T.M. Klein, K.J. Parzignat, and A.L. Tharp. Optimal B-tree packing. Inf. Proces
sing Letters, 16(2):239-243, 1991. 

Apresenta um algoritmo para construir árvores-E ótimas em termos de ocupação de 
espaço. 

[44] D.E. Knuth. The A rt Computer Programming: Sorting and Searching, volume 3. 
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts , 1973. 

Aborda várias das estruturas apresentadas. 

[45] H.F. Korth and A. Silberchatz. Database Systcm Concepts. Me. Graw Hill lnc., 
New York, 1986. 

Consultado em aspectos de organização, implementação, projeto e seleção de ar
quivos utilizados em banco de dados, em particular para os arquivos indexados. 

[46] H.T. Kung and P.L. Lehman. Concurrent manipulation of binary search trees. A CM 
Transactions on Database Systems, 5(3):354-382, september 1980. 

Trata de concorrência em árvores de busca binária. 

[47] K. Kuspert. Storage utilization in B *- trees with a generalized overflow technique. 
Acta lnformatica, 19(1):35-55 , 1983. 

Define a técnica de desdobramento marginal (marginal split) e analisa o fator de 
utilização de espaço nas árvores-B*, construídas por inserções aleatórias e que fa
zem uso da técnica de overflow nas folhas. 

[48] Y.S. Kwong and D. Wood. ln Proc. MFCS, volume88 of Lecture Notes in Computer 
Science, chapter Approaches to Concurrency in B-Trees, pages 402-413. Springer, 
1980. 

Expõem os problemas de concorrência com árvores-E e analizam algumas soluções 
existentes. 
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1491 Y.S. Kwong and D. Wood. .ín Proa. .4th /nternationai Symposium Progmmhing,
' volume 83 of l,ectum .Vates in Computer Scíence, chapter Concurrent Operations

in Large Ordered Indexes, pares 208--221. Springer, 1980.

Apresentam soluções para o problema de concorrência nas ardores-B* e propõem
uma nova estrutura denominada de árvore-T (uma árvore de árvores).

1501 Y.S Kwong and D. Wood. A new method of concurrency in B-trees
sactions on So.Êware EngineeHng, SE-8(3):211 222, may 1982.

IEEE Traí,

Propõem uma solução para o problema de concorrência em ardores-B', fazem uma
comparação das várias soluções existentes e tratam o caso de concorrência dentro
de um nó.

IÕll L. Lamport. Concurrent reading and writing.
20(11):806-811, november 1977.

Communications o.f the ACM,

O autor exibe vários algoritmos para o problema de concorrência. Todos estes algo-
ritmos permitem o compartilhamento dos dados, pois fazem uso da técnica de ler
os dados em um sentido e escrevê-los em outro.

lõ21 S. Lanka and E. Mays. Fully persistent B+-press. /n Proa. o/ tAe /99/ .4(JM S/a.
' ' À/OI) /rzternatíona/ Con/erence on /Wa7zagement o./ l)ata, 20(2):426--435, 1991.

Apresenta variações da árvore-B*, que permitem manter diferentes versões do banco
de dados. Para isto utizam as técnicas de método do lló gordo, me'todo do campo
gordo e método do bloco de versão pura.

1531 P.L. Lehman and S.B. Yao. Efhcient locking for concurrent operations on B-tree.
.4CB/ TransacÍions Oll l)aíaóase SysÍenzs, (5(4):650-(570, december 1981.

Propõem uma solução de concorrência para as ardores-l?' fazendo unia ligeira mo-
dificação na estrutura e garantindo o bloqueio de um único nó em cada instante de
um processo em execuçao-

IÕ41 C.H.C Leung. Approximate storage utilization of B-trens
generalization. /n/. Process ng Letters, 19:199-201, 1984.

A simple derivation and

Demonstra de uma maneira simples que o favor de ocupação médio das (íruores
B é de 69,3% e da ardores-Bo é 81%.

lõ51 W. Litwin. Linear hashing: A new tool for file and table addressing
' ' Con/erence or} VeW Z,arde Databases, pares 212-223, N'lontrea1,1980.

In Proc. 6th
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um processo em execuçao. 

[54] C.H.C Leung . Approximate storage uti lization of B-trees: A simple derivation and 
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Introduz o método de hashing linear

lõ61 W. Litwin and D.B. Lomet. A new method for fase data searches with keys
7ransactÍons on So/!zoare EngineeHng, pares 16-24, march 1987.

IEEE

Aborda uma variação da árvore-B que permite a existência de várias páginas em
caxla-ni} â)Içar reullilldl> eES vi3bn+;aeen&Mx árvores indexada.s e dü método de liashiug

lõ71 D.B. Lomet. Multa-table search for B-tree files. d (l;A/ S/G.A/OZ) (.;olz/ere7zce, pages
35-42, 1979.

Consiste de um técnica para ser usada com as árz;ares-B que contêm valores com-
primidos, na qual os dados são organizados em tabelas, pelo tamanho dos mesmos.
Dessa forma, há uma redução na ocupação de espaço. O algoritmo de busca proposto
é competitivo com os demais existentes no que diz respeito ao tempo de execução.

IS81 D.B. Lomet. Digital B-tree. In Proa. o/ ZÀe 7fA C'07z/erence on Ve7' l,arde Z)aíaZpa.
ses, pares 333-343, Cannes, September 1981.

Retrata uma variação da árvore-B que permite um aumento no número de infor-
mações nos nós através da existência de várias páginas em cada nó. Baseando-se no
método de hashing extensível é possível recuperar uma única página para cada nó
visitado, durante uma operação de busca.

lõ91 D.B. Lomet. Partiam expansions for files organizatíons with an index
sactiozls oz} Z)afaz,asc Sg/sZenzs, 12(1):65 84, tllarch 1987.

,4 (JA/ Trará

Sugere o uso de expansões dos nós para arquivos organizados como um índice, ao
invés de desdobra-los, permitindo cona isso um aumento no favor de ocupação médio
do espaço.

1601 D.B. Lomet. A simple bounded disorder file orgailization with good performance
,4(J7M Transactíons on DaZaZ,ase Sysfems, 13(4):525--551, december 1988.

Retrata uma organização dos dados em nós da árvore-B permitindo a existência
de várias páginas em um único nó folha. Em cada operação de busca apenas uma
página é recuperada através da técnica de hashing linear.

j611 D.B. Lomet and B. Salzberg. The hB-tree: A multiattribute indexing method with
good garanteed performance. ,4 C;'M Transacfions ozt Z)aZaóase Sysiems, 15(4):625
658, december 1990.
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Estrutura de dados que permite buscas com campos múltiplos possuindo algumas
características das ardores-B.

1621 D. Maier and C. Salveter. Histerical B-trees. /lz/. Process ng Letters, 12(4):199-202,
august 1981.

Retrata uma variação da árvore-B, permitindo nós com um mínimo de /{ -- p valores
do índice, onde /{ é a ordem da árvore e p $ !Ç?. Com isso é possível reduzir o
número de desdobramentos e concatenações na árvore, a um valor linear no número
de inserções e remoções realizadas.

[63] K. Maruyama and S.E. Smíth. Analysis of design alternatives for virtual memory
' indexes. Oommanications o/ tAe .40/1/, 20(4):245-254, april 1977.

Propõem uma forma de organização de índices similar às ardores-B, analisando
o desempenho da mesma para vários tipos de operações de busca com ou sem o uso
de técnicas de compressão nos valores.

1641 E.M. McCreight. Pagination of B'-trees witll variable length records. Commurzica-
tions o/ tAe ,4o/, 20(9):670-674, september 1977.

Apresenta um algoritmo de paginação para árz;ares-B com elementos de tamanho
variável, isto é, para reorganizar a árvore em tempo O(n log n), onde n é o número
de elementos a serem distribuídos.

l6õl MEDIDATA Informática Tecnologia S.A. .4/a7tuaJ do Usuário dos Sistema JMUÀ/PS
com ,4ruore Ba/anceada. Documento 41-02011-1, Rio de Janeiro, 1981.

Manual do sistema fvTUN'lPSda MEDIDATA.

1661 MEDIDATA Informática Tecnologia S.A. À/UMAS Caía do Usuário. Editora N'lc
Graw Hall LTDA, Rio de Janeiro, 1986.

Livro que aborda a linguagem MUN{PS.

l67j E.R. Miller and L. Snyder. h'lultiple access to B-trees. In Proa. C07z/erence /7z/or-
' mation Scie7zces and S3/sÍems, pares 400--407, John Hopkins Uníversity - Baltimore,

march 1978.

Tratam do problema de concorrência em ardores-B sugerindo unia solução na qual
os nós bloqueados estão a unia distância pequena daquele que sofrerá modificação.

1681 E.R. h4iller, N. Pippenger, A.L. Rosemberg, and L. Snyder. Optima1 2-3 trees. fiam
Jouma/ o/ Computing, 8(1):42 59, february 1979.
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Os autores propõem um algoritmo de tempo linear para construir ardores-2-3 de
espaço ótimo, isto é, baixas, a partir de um conjunto de itens e da determinação de
um perfil para este conjunto. O algoritmo é facilmente adaptável para as ardores-B.

1691 Y. Mond. Concurrency control in Z?+-trees databases based on preparation opera-
tions. Mister's thesis, The Technion - lIT, Haifa, 1984.

Não tivemos acesso a esta tese

1701 Y. Mond and Y. Raz. Concurrency contrai in B+-trees databases using preparatory
operations. In Proa. o/ tÀe lhA /nte7'naÉÍona/ (:olz/erence on MeT' Z,arde Database,
pares 331--334, Stockholm, 1985.

Propõem um controle de concorrência para as ardores-.B* evitando um número ele
vado de nós bloqueados por cada processo ein execução, através do uso de operações
preparatórias que garantem a segurança dos nós para inserções e remoções.

j711 S. Nagayama. Tabelas de decisão e implementação de gerador l-M-E. Manter's
thesis, Instituto de Matemática e Estatística - USP, São Paulo, 1990.

Contém extensa resenha sobre tabelas de decisão, bem como a implementação do
gerador de aplicações l-M-E.

1721 T. Nakamura and T. Mizoguchi. An analysis of storage utilization factor in block s-
plit data structuring schemes (SUF). In Proa. 4'h /7}fernatÍona/ C072/erence 07z Verá
l,Urge l)atabase O07z/erezzce, pares 489-495, Berlim, 1978.

Através de um diagrama de transição probabilística os autores determinam equações
de recorrência no número de nós da árvore-Be provam que o favor de ocupação médio
nesta estrutura é de in 2 = 69, 31%.

l73j J. Navon. Concurrency and recovery for a sinlple database system
The Technion - lIT, Haifa, 1984.

Mister's thesis,

Não tivemos acesso a esta tese

l74). Novela, Inc. Development Products Division
Fatiga Manual.

BTRIE VE Refemnce MctnKal / Ope

Manual de referência e de operação do sistema BTRIEVE de organização de ar
quivos de índices usando ardores-B.

l7õl O. Nurmi, E. Soisalon-Soinien, and D. Wood. Concurrency control in database s
tructures with relaxed balance. /n Proa. ,4 C'B/ POZ.)S, pares 170-176, march 1987.
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Não foi possível localizar este artigo

1761 Y. Ohsawa and h4. Sakauchi. The BD-tree: A new n-dimesional data structure with
' highly eMcient dynamic characteristics. /li/. Processing Letters, 83, 539-544 1983.

Propõem uma estrutura de dados que permite a realização de consultas com campos
múltiplos possibilitando eficiência de tempo e de espaço. A estrutura é organizada
por um método de particionamento com uma zona díscHmínante.

[77] J.A. Orestein. Multidimensional tries used for associative searching
Z,etters, 14(4):150-157, 1982.

Inf. Processin,g

Baseando-se na árz;ore-/{Z), foi proposta uma estrutura k-dimensionar para reagi
zar consultas com campos múltiplos. Esta estrutura possui um bom desempenho
para as buscas e atualizações.

1781 J.R. Parr. An access method for concurrently slaaring a B-tree index. Technical
Report 36, University of Western Ontario, Departament of Computer Science, april
1977

Artigo não ]oca]izado (citado em ]84]).

1791 K.H. Quitzow and M.R. Klopprogge. Space utilization and access path length in
B-trees. /7z/ormatíoz Sys ems, 5:7-16, 1980.

O artigo descreve um modelo determinista para calcular o favor de ocupação de
espaço e o comprimento dos caminhos nas (íruores-B. O modelo pode ser adaptado
para os casos em que se utilizam as técnicas de overflow, concatenação, redistribuição
e desdobramento.

1801 J.T. Robinson. The KDB-tree: A searcll structure for large multidimensional dyna-
' mic indexes. P7'0c. ,4Ca/ Sigmod C071/ere7tce Ol} A/a7iagement o/ Z)ata, 14(2):10 18,

pune 1984.

A referência citada não está correra, impossibilitando a localização do artigo (ci
Lado em 1601).

j811 A.L. Rosenlberg and L. Snyder.
pages 43 51, 1979.

Compact B-tree. SIGMOD CowferelLce Bastou,

Definem a noção de árvore-B compactada e propõem uin algoritmo para construir
esta árvore a partir de uma não compactada.
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