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]ltesumo

Os sistemas de data zoareAouse comerciais (SDWCy disponibilizam técnicas de arma-

zenamento de dados para acesso eficiente e facilidades de consultas para o usuário final.

As aplicações de SDWC possuem operações clássicas de sincronismo de dados, que não

exigem uma atualização imediata dos dados replicados. Entretanto com a evolução da

representação semântica dos dados em ambientes de banco de dados operacionais , as aná-

lises realizadas no SDWC requerem novas necessidades de sincronismo. Assim, existe um

crescente interesse em SDWC que possam absorver rapidamente as atualizações do banco

de dados operacional sem comprometer o processo de consulta aos dados armazenados no

ambiente analítico. Com esses novos sistemas, o tempo de atualização dos dados entre

o ambiente analítico e o ambiente operacional deve ser reduzido. Nossa pesquisa obje-

tíva a caracterização dos limites dos algoritmos síncronos e assíncronos para atualização

de dados em SDWC. Tal caracterização gerou subsídios para a criação de um processo
simplificado de propagação dm atualizações no SDWC.

Abstract

The Commercial Data Warehouse Systems (CDWS) avail storage techniques for eHicient access

and consultation facilities to end user. CDWS applications have got classic data synchronism

operations that do not request an immediate replicated data update. Hence with the semantic

representation evolution of data in the operacional database environment, the accomplished

analysis in CDWS request new synchronism necessities. As suco, there is a growing interest

in CDWS which can rapidly absorb the operational database updates without compromising

the consultation process to data storage in an analytic environment. With theses new systems,

data actualization time between the analytical environment and operacional environment musa

be reduced. Our research aims at the characterization of the synchronous and asynchronous

algorithm limits for data updating ín a CDWS. Such characterization has generated subsidies

for the making of simplified update propagation process in the CDWS.

'Termo em inglês amplamente utilizado em português como sinónimo de um ambiente computacional para armazena.mento de um grande
volume de dados históricos
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l Introdução

1.1 Objetivo

A dissertação de mestrado, objetiva numa primeira etapa, avaliar os algoritmos para consis-

tência de atualizações de dados em Z)aZa WareAoztse. Por meio da caracterização dos limites dos

algoritmos de atualização síncronos e assíncronos existentes, pretende-se gerar subsídios para a

construção de um& nova classe de algoritmos que tentem minimizar os problemas encontrados.

Entre as aplicações de SDWC, muitas possuem operações de atualizações de dados nas quais o

domínio da aplicação existente não exige uma atualização rigorosa dos dados usados nos SDWC.

Porém, com a evolução da representação semânticaa dos dados em ambientes transacionais, as

análises realizadas no data wareAouse passaram a ter outras necessidades de atualização. Dentre

alguns problemas que justificam essa nova necessidade, pode-se citar a globalização das compa-

nhias, que não permitem que o SDWC fique indisponível por uma grande janela de tempo. Por

isso existe um crescente interesse em SDWC que possam absorver as atualizações do ambiente

transacional3 sem interromper o processo de consultas aos dados no ambiente analíticos. Nesse

trabalho objetivo-se caracterizar os limites dos algoritmos existentes para atualização dos dados

entre o ambiente analítico e o ambiente operacional e ainda apresentar umã sugestão de um

algoritmo para a propagação de atualizações ocorridas no ambiente operacional para o analítico.

1.2 Organização deste trabalho

O primeiro capítulo aborda a caracterização do problema de atualizações de dados cin data

wareàouse. Complementariamente descreve, de maneira resumida, o processo de carga conven-

cional de data wareàouse e quais os problemas decorrentes de se tornar este processo síncrono.

O segundo capítulo descreve algoritmos para atualizações síncronas de dados que tratam o
problema de inconsistência dos dados

O terceiro capítulo descreve algoritmos para atualizações assíncronm ou pseudoassíncronas

de dados . Esse capítulo traz também um resumo das soluções assícronas e síncronas.

O quarto capítulo apresenta as contribuições do trabalho. Nele são apresentados parâmetros

que interferem no processo de atualizações de dados e a proposta de uma alternativa para agua.
Regra.s de associação entre os dados.

Quando falamos em ambiente transe,cional estamos nos referindo ao banco de dados transacional junta.mente com o distem

que alimenta este banco de dados. Neste ambiente ocorrem as alterações, inserções e eliminações de dados.

Ambiente analítico refere-se ao h.anca de dados analítico juntamente com o sistema de consultas existente sobre ei

2

3
a, de informação

e
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lizações assíncronas de dados. O quinto capítulo traz a conclusão que é uma comparação entre o

algoritmo assíncrono proposto com um importante algoritmo assíncrono apresentado no capítulo
três

1.3 Introdução e caracterização do problema

Um data wareào?lse é um repositório de informações integradas de fontes distribuídas, autó-

nomas e normalmente heterogêneas para consultas e análises eficientes IZGMW981. Um data

wamAouse é um conjunto de bases de dados orientadas a conteúdo, integradas, variantes no

tempo e não voláteis. O termo orientado a conteúdo indica que as informações no wamÀou$e

estão dispostas de acordo com a área de negóciosÕ da organização que o utiliza. O termo

nintegrado"refere-se ao fato que o wamãouse integra dados derivados de vários sistemas fun-

cionais diferentes da organização e provê uma única e consistente visão de toda a situação da

organização. O termo "variante no tempo"significa que o wareàouse é capaz de representar evo-

lucão temporal dos dados, e as consultas podem ser baseadas em períodos de tempo. Os dados

são quão..voláteis" , considerando que eles sempre são incluídos no wareãouse e rai'agente são eli-

minados do mesmo, mantendo todo o histórico da organização IMSRK98]. O conteúdo do aula

wareAouse pode ser uma réplica, total ou parcial dos dados de uma ou mais fontes6 ]SMKK99].

Desta maneira um data wareÀouse pode ser visto como um conjunto de visões materializadas

das fontes de dados. A arquitetura de um SDWC é descrita pela figura l.

Em cada fonte de dados um wrapperr colete os dados e os envia para o wareÀouse. Os

wruppers são responsáveis por identificar as mudanças ocorridas nas fontes, transforma-las, filtrá-

las e envia-las ao integrador. Se a fonte possui gatilhos relacionais (programas que são executados

quando ocorre um evento), os wrappers podem simplesmente repassar os dados. No SDWC o

integrador recebe os dados das fontes, executa as devidas conversões e traduções e adiciona

informações extras como rótulos de tempo para análises históricas. O integrador combina os

dados enviados pelas diferentes fontes, resolvendo os conflitos entre eles e mantendo-os na forma

consistente. Finalmente os dados são enviados para o pala mare/house. Como efeito, o pala

wareãouse armazena uma visão materializada ( l/À4) das fontes ]ZGMW98] . Nessa arquitetura

considera-se que o vaza wareÀouse é constituído por visões materializadas das fontes de dados. É

5Setor do mercado onde a. empresa agua.

"Fontes de dados são os sítios que contêm as informações necessárias & serem ana,ligadas em um data, wa,rehouse

' Pode-se traduzir wrappel' como monitor. Porém, no texto será, usado o termo em inglês por causa de sua ampla divulgação.
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Gerado
Relatórios

Ferramentas usuário final

etvidorMOLAP/RO
Banco de Serüdor OLAP

WamJlouse Sistema gerenciador
dah w/arebause

Ferramentas Software para
seleciünar, transformar, integrar,
limpar e copiar dados.

Ambiente operacional
de dados

Figura 1: Arquitetura básica de data wareãouse

sobre este aspecto de construção que o dada wareAouse será tratado durante o resto do trabalho.

O mefadado contém informações adicionais sobre criação, gerenciamento e uso do wareÀouse. Os

dados do wareAouse também podem ser acessados pelo servidor OZ.4P para dispor os dados como

uma estrutura multidimensional para as utilização de aplicações de usuários finais 8 tais como

ferramentas de análise, gerador de relatórios, planilhas eletrânicas, ferramentas de mineração

de dados. O servidor OZ.ÁP interpreta as consultas dos clientes e converte.-as em consultas

SQL que são necessárias para acessar os dados no pala wareàause. Quando as consultas são

respondidas, as ferramentes O-L.AP passam visões multidimensionais dos dados para as aplicações

dos usuários finais e essas ferramentas formaram os dados de acordo com as necessidades do

usuário [SMKK99].

Após o processo inicial de carga do wal'eÀozzse, ou sda, seu povoamento, mudanças ocorrerão

'As aplicações de usuários finais são conhecidas como /I'ont-end.
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nm fontes e as visões materializadas do wareAouse ficarão desatualizadas em relação às fontes

de dados. Para manter, de forma eficiente, as visões materializada do wamAouse em relação às

de dados nas fontes, as atualizações devem ser feitas de forma incremental IGMSj.

A manutenção de visões materializadas difere da manutenção de visão tradicional, pois a

definição da visão e as bases de dados estão desacopladas ]ZGMHW95]. Usualmente as mudanças

nm fontes de dados são propagadas periodicamente para as visões IQW97]. O processo de carga,

segundo IAV08], é o favor de maior complexidade no wareÀouse. Na maioria dos sistemas de

wareAouse comerciaiso todas as alterações ocorridas nas fontes são acumuladas e periodicamente

propagadas para o wareãouse (por exemplo, diariamente). Essas alterações estão contidas em

uma grande transação de atualização em lote (óatcA) chamada de transação de manutenção, que é

tipicamente a única transação de atualização para as visões do wareÀouse IQW97]. Os wareÀouses

comerciais se concentram em oferecer técnicas de armazenamento de dados para acesso eficiente

e facilidades de consultas para o usuário final. Dessa maneira, devem executar as consultas e a

transação de manutenção a fim de não gerar dados inconsistentes e uma não bloquear a outra.

Para evitar esses problemas quando se executa a transação de manutenção, o wamàoztse fica

indisponível para consultas (oW-lide) e as fontes ficam indisponíveis para atualizações de dados

IZGMW081. Com a finalização do processo de carga (manutenção da visão), o wareAoase conterá

todas as atualízações geradas nas fontes de dados.

1.3.1 Manutenção de visão síncrona de dados

De forma diferente da solução apresentada acima, em que o SDWC fica indisponível pma

consulta, uma outra forma de manter as visões é a propagação imediata das transações após sua

confirmação nas fontes de dados. Quando os dados no ambiente transacional sobem alterações,

o aGIa wareàozise precisa ser atualizado de acordo com t;ais mudanças. Conforme descrito ante..

dormente, o processo de atualizar a visão materializada em resposta às mudanças nas fontes de

dados é chamado de manutenção de uísão. A atualização de dados em ambientes distribuídos faz

com que apareçam inconsistências entre os bancos analítico e transacional. Essa inconsistência

é causada pelas formas de propagação das transições ocorridas nas fontes de dados ISMKK091.
Para não gerarem inconsistências, as formas de atualização de dados devem considerar os

seguintes passos:

1. Propagação das mudanças das fontes de dados para o data wareAozise para garantir que
PChama-se de sistema de data. warehouse comerciais o$ que estão disponíveis e sendo usados no mercado.
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cada visão represente um estado consistente da base de dados

2. Atualização das visões em resposta a essas mudanças ocorridas, usando o estado das fontes

cm que foi propagada a atualização.

3. Instalação das atualizações na visão no data wareAozzse na mesma ordem em que as mu.

danças ocorrem nas fontes.

As inconsistências irão aparecer no wareÀoase desde que as mudanças nas fontes sejam aleatórias

e dinâmicas. Antes que o wamãouse esteja pronto para computar a atualização da visão para

mudanças já ocorridas, o estado das fontes pode ter mudado o que pode causar inconsistência
nos dados.

A complexidade das atualizações on-fine e o problema de inconsistência dos dados são nus.

irados nos itens 1.3.2 e 1.3.3 descritos em IZGMW98) e baseados no algoritmo de IBLT86j
Por simplificação assume»se que todas as fontes utilizam o modelo relacional e a visão materia-

lizada mantida no wareÀouse contém as chaves participantes de cada relação. Cada atualização

é tratada como uma transição em cada uma das fontes de dados.

1.3.2 Atualização de Warehouse com única fonte

Sejam as relações na fonte

w x
ri 1 2

X Y
r2

Seja a visão definida por I'' = aw(ri N r2). Inicialmente, temos a visão materializada

VM = 0.

1. 0 mare/house recebe a atualização UI insere (r2j2, 3])

2. O wareAouse envia a consulta Q] V< UI >= n-..,(rl M l2, 31)

3. O wa7eÀouse recebe U2 insert (ri [4, 2])

4. O wareÀouse envia Q2 n..(]4,2] N r2) para fonte

12



5. O warehouse recebe a resposta a consulta Q] que é Ai = ([11, 141) que foi obtida sobre o

estado corrente das relações

ri = ([1, 21, 14, 2]) e r2 = (12, 3j). Então ele atua]iza a visão fazendo VM] u Ai = (j1], ]41).

6. O wareÀouse recebe A2 = 141 e atualiza a visão fazendo VM u A2 = (j1], ]4], l41)

O resultado da visão está incorreto

Fonte

Q. =7tw(ri »q ([2, 3])

U,= insen (r.([4, 21)

Q, : 7t w Í[4, 2]>d r. )

U. = inseít (r2t2.3J) Z)afa +yare/ioase

v = 7t w(ri >4 rz)

At = ([1], [4])

A: ([4])

-:@
lll:l:l,.@a

5

Figura 2: Visão Anómala de Warehouse com única fonte

1.3.3 Atualização de warehouse com múltiplas fontes

Soam as relações nas fontes

X

A B

ri 1 2 r2

Y
B C

Z

C D

r3 3 4
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S4a a visão da fonte definida por y = n(rl N r2 N r3). Onde ri, r2 e r3 são três relações
residentes nas fontes X, y,Z Inicialmente a visão materializada VM = 0

1. 0 wareàouse recebe Ui = insere (r2j2, 3])

2. O wareAouse gera consulta Qi = V< C/i >= a-(r] N l2, 31 [u r3). Pala executar Qi, o
mareÀouse primeiro envia Qi = ri N l2, 31 para fonte X.

3. O wareàozzse recebe A} = j1, 2, 3] da fonte X.

4. A consulta Q? = j1, 2, 3lx r3 é enviada para fonte Z.

5. O mare/house recebe U2 = delete(rij1, 21) da fonte X. Como a visão corrente é vazia,

nenhuma ação é tomada para a remoção.

6. O mareÀouse recebe Af = j1, 2, 3, 41 da fonte Z.

7. Como não há consultas pendentes, então o wamÀouse atualiza VM aplicando A? a

VMI ::j1, 2, 3, 4] . A visão anal é incorrera.

Fontes

3]) de Y

. Qi = 7c( [2, 3Jw r: paraX

Af= [1, 2, 3] de X

. Qz = ]t ( [1) 2) 3] >'a r3) para Z

U2 = delele (rl [1, 2])
Como visão corrente é vazia
nada é feito

A?= [1, 2, 3, 4] deZ
Como não existem consultas

pendentes aplique AÍ a VNI

q)(i) Avisãoflnalestá incorrera.
ti,2,3,4t(g)

U. = insere (r.[2 ®
©
®
@

©
®
a
®

Data \Varehotlse

V= 7t( rl >< r2 >< r3)

VRI

Figura 3: Visão Anõmaja de Warehouse com mútiplas fontes
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1.3.4 Abordagens para se prevenir a inconsistência de atualizações de dados
em data warehouse

Para se prevenir a inconsistência de atualizações dos dados anualmente são usadas três abor-

dagens diferentes:

A primeira abordagem consiste em fazer as atualizações baseadas em uma carga geral dos

dados. Nesse tipo de atualização, o SDWC fica indisponível para uso. Nesta abordagem podemos

incluir as seguintes técnicas:

As cargas são realizadas de maneira convencional nos data wareÀouse comerciais, onde

todo o SDWC fica parado durante o processo de carga. Existem intervalos fixos de tempo
para essa atualização.

Incorporação nas visões materializadas, de uma característica de automanutenção IGM95,

GMSj, ou seja, elas fazem sua própria manutenção sem que haja comunicação instantânea

com as fontes de dados. Uma das técnicas para alcançar esse objetivo é fazer com que a

manutenção da visão se torne local ao wareãouse. Para isso, é necessário armazenar cópias

de todas as relações no warehouse. Dessa maneira as atualizações poderiam ser feitas

diretamente no warehouse. Essa técnica possui uma série de desvantagens: o espaço de

armazenamento no wareàouse para guardar todas as relações seria muito alto e poderia.m

aparecer inconsistências por causa da redundância dos dados. Além disso, dependendo

do tipo de dados armazenados, como os dados de companhias, o wareàozise teria que

armazenar os dados de todas as companhias do mundo, pois se fossem copiadas apenas

as companhias de interesse no momento, futuramente seria difícil responder uma consulta

sobre uma nova companhia. O wamÀouse teria também que incorporar os dados de todas

as fontes, e não somente os dados que Ihe são interessantes.

Um exemplo desta abordagem seria a folha de pagamento de uma empresa. Como este evento

acontece de forma periódica e bem definida, a atualização de acordo com a primeira abordagem

é bmtante adequada.

A segunda abordagem consiste em fazer as atualizações baseadas em atualizações síncronas e

incrementais de dados. Nesse tipo de atualização, os sistemas ficam disponíveis para uso, porém

é necessário tratar os problemas decorrentes de atualizações on-Zune, tais como inconsistência dos

dados. Nesta abordagem podemos incluir as seguintes técnicas:
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Cada atualização e todas as ações necessárias para a sua incorporação incremental no

wareÀouse são feitas através de uma transição distribuída envolvendo o wa7-eAouse e todas

as fontes de dados com quem se relaciona. Contudo transações distribuídas requerem um

mecanismo de controle de concorrência global envolvendo todas as fontes, e tal mecanismo

pode não ser plausível. Mesmo que este mecanismo exista, as fontes devem estar preparadas

para tolerar os atrasos que aparecem em virtude do controle de corlcorrência global.

Executar as atualizações de forma incremental síncrona, ou seja, no momento em que as

atualizações ocorrem nas fontes elas são propagadas para o wareàouse. Como mostrado an-

teriormente, essa abordagem pode gerar inconsistências nâs atualizações dos dados. Cada

atualização que ocorre no sistema transacional deve ser repassada para o data warehouse de

forma que refeita os estados das fontes de dados e que não sejam afetadas por atualizações

concorrentes IZGNiW08, ZGMHW95, AASY97, QW97, CCZR01).

Um exemplo desta abordagem seria um sistema formado por poucas relações onde a atua-

lização de dados fosse crítica. Este processo pode se tornar crítico para um número maior

de relações, devido a um grande número de atualizações interferentes.

A terceira abordagem consiste em fazer as atualizações baseadas em atualizações assíncronas

e incrementaís de dados. Neste tipo de atualização os sistemas ficam disponíveis e as atualizações

são passadas de acordo com a necessidades do SDWC e, principalmente, evitam-se os problemas

de inconsistência de dados. Nesta abordagem podemos incluir a seguinte técnica:

A propagação das atualizações das fontes de dados para o wareãouse divide.-se em duas

fases: a de propagação, em que os dados das fontes são tratados para poderem scr incorpo..

rados ao data wareAouse e a de aplicação, na qual os dados são passados para o wamAouse.

l)essa maneira, o processo é feito assincronamente, sem a dependência entre as fontes e o

data wareãouse.

Um exemplo desta abordagem seria um sistema onde a atualização fosse crítica, porém

não é viável um atualização síncrona. Desta maneira, assim que as condições do sistema

permitissem os dados seriam atualizados. Um destes casos seria um sistema de compra e
venda com avaliações diárias.

Neste trabalho foi adorada para a proposta de uma nova solução a abordagem assíncrona,

pois através de suas características pode-se minimizar os problemas encontrados em atualizações

de dados e contemplar o fato de não $e poder aplicar soluções síncronas em todos os casos.
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2 Algoritmos síncronos para atualizações de dados em

datct uctrehou,se

2.1 Descrição geral dos algoritmos

Neste capítulo serão apresentadas quatro famílias de algoritmos que visam manter a consis-

tência de atualízações de dados no vaza mareàouse de forma síncrona.

A família .D(114io ]ZGNÍHW05] foi projetada para ambiente centralizado. O algoritmo ECA

e suas extensões executam cada atualização H como uma transição. Todas as atualizações que

ocorrerem até a incorporação de U à visão serão tratadas como atualizações concorrentes. Dessa

maneira, após a atualização U ser executada para trazer os dados relevantes à visão e antes

dela ser incorporada à visão do wa7eãouse esta deve ser compensada para reftetir os efeitos das

atualizações concorrentes. Esta compensação é feita por meio de consultas às fontes de dados.

A família Slroóeii [ZGNIW98] foi projetada para ambiente distribuído e evoluiu a partir da

família .BOH. A família Stroóe trata cada atualização P dependendo do ambiente transacional

em que ele está inserida. Analogamente ao ÉIOZ o Stroóe trata todas as atualizações que ocor-

rerem até a sua incorporação à visão como atualizações concorrentes. Dessa forma, antes que a

atualização D s4a incorporada à visão do wareàouse, ela deve ser compensada para refletir os

efeitos das atualizações concorrentes. Um outro favor importante da família Sfroóe é que alguns

de seus algoritmos necessitam que a visão do mamàouse possua as chaves primárias das relações

das fontes de dados que compõem a visão.

A família Sweepi2 IAASY97j também foi projetada para ambiente distribuído. Baseia-se

numa varredura em todas as fontes de dados. As fontes estão sempre numeradas, e quando se

fala "a esquerda de uma fonte"trata-se das fontes de numeração inferior à fonte que gerou a

atualização e, "a direita de uma fonte"refere-se às fontes de numeração superior. A varredura

é feita nas fontes à direita da fonte que gerou a atualização e depois nas fontes à esquerda da

fonte geradora da atualização. As atualizações que chegarem antes que uma atualização H seja

totalmente executada e incorporada na visão materializada, são colocadas em uma fila de espera

e depois compensadas localmente de acordo com a fonte que enviou a resposta. É importante

lembrar que, quando falamos em ambiente distribuído, para uma atualização ser executada e

tuSigla que, em português, significa. algoritmos de compensação Ansioso
' 'Sigla que, em português, significa algoritmos estroboscópicos.
''Sigla que, ©m português, significa algoritmos de varredura.
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incorporada ã visão, as fontes envolvidas na definição da visão devem ser consultadas e é nesse

intervalo que aparecem as atualizações concorrentes

A família 7'a;n Wrapi3 IJCR021 utiliza tabelas temporárias nos wrappers para manter as atum.

lizações geradas pelas fontes para o data wareÀouse. Essas atualizações, ao serem armazenadas

no wrapper, são rotuladas segundo a transação que as gerou. Isso garante que o algoritmo não

precisará fazer compensação para transições interferentes. Cada atualização é feita por uma

transação de alto nível que integra tanto a transação de atualização da fonte quanto sua corres-

pondente transação de manutenção de data wareÀouse.

á..L..i i.rçiiiiiç\]t:D uiJD ç(Jiiçt:ib(JS i]d.sic(JS ct]i]iuiis fios }jig'o]'ltmí)g

Os conceitos básicos que serão aqui descritos podem ser comuns a todos os algoritmos, ou

a pares deles. Quando se referirem a gntpos de dois ou mais algoritmos os nomos dos mesmos
serão ilustrados

As visões consideradas pelos algoritmos são formadas por um conjunto de Se/eção-Proa%ão-

JunçâorSP/9 de forma geral }' = (natHóutosPmy'eção (aatdóatasSeleçã.(ri N r2 N

r«)). Na família Stroóe as listas de projeções contêm os atributos-chave para cada uma
dna rolnpÃnn

As atualizações consideradas pelos algoritmos são de dois tipos: inserções e remoções. As

alterações podem ser modeladas como remoções seguidas de inserções.

Nas famílias .E(;H e Sweep é adorada uma técnica similar à descrita em IBLT86j. São

utilizados sinais paras as duplas onde: + denota uma atualização de inserção e - denota

uma atualização de remoção. Os sinais das duplas são propagados por meio de operações
relacionais com as mesmas.

Os algoritmos pressupõem que para fazer a manutenção de visão é utilizada a técnica de

atualização imediata. Após a atualização ser confirmada na(s) fonte(s) de dados ela é

repassada imediatamente para o aGIa wareáouse.

Todas as atualizações executadas atomicamente na(s) fonte(s) de dados são enviadas como

uma única unidade da(s) fonte(s) para o data wareÀouse.

toO nome desse algoritmo faz referência à transição de atualização a,rmazenada no wrapper.
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Uma seqüência de operações que ocorre no mesmo sítiot4 é considerada um evento. Existem

dois tipos de eventos em cada fonte:

1. a fonte executa uma atualização e envia uma notificação para o wamàouse.

2. a fonte de dados executa uma consulta usando suas relações e retorna a resposta para
o warehouse.

Também há dois tipos de eventos no ware#ouse

1. 0 warehouse recebe uma atualização e gera uma consulta para ser respondida pelas
fontes.

2 O wareAouse recebe a resposta de uma consulta e atualiza suas visões materializadas

A comunicação entre a(s) fonte(s) de dados e o data wareAouse é uma Fila (FIFO). As

atualizações são entregues na ordem em que são enviadas.

As atualizações da(s) fonte(s) de dados são processadas pelos algoritmos na ordem de

chegada no data wareÀotzse.

A(s) fonte(s) de dado(s), no caso dos algoritmos Sfroóe e Sweep são independentes umas

das outras, ou sqa, não existe comunicação entre elas e estas não são coordenadas.

A complexidade para se desenvolver algoritmos de consistência de atualizações para wareàouse

está vinculada à heterogeneidade nas fontes de dados. Quanto maior a heterogeneidade

gerada pelas fontes de dados, mais complexo o algoritmo se torna. As famílias Stroóe e

Sweep partem do pressuposto que existem três tipos de cenários transacionais:

1. Unica atualização por transação: é o mais simples dos ambientes, no qual cada

transição compreende uma única atualização e é notificada para o wamAouse.

2. '1Yansações locais na fonte: é uma seqüência de atualizações executadas na mesma

fonte (lue, juntas, formam uma única transação. O objetivo é reíietir todas essas

ações atomicamente no wareAouse. É assumido que cada fonte tem um escalonador

serial local para todas as suas transações locais. Os lotes de atualizações que são

passados juntos para o wareàouse, são considerados nos ambientes de transações de

fontes locais como uma transação única.

x'lSítio é a, tra,dução para 8 palavra site que se refere ao local onde as atum,lizacões são executam asçoes s U
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3 'lYansações globais: neste cenário existem transações globais que contêm ações que

são executadas em múltiplas fontes. É pressuposto que existe uma ordem de seri-

ação global para as transições globais. O objetivo é refietir as transações globais

atomicamente no wareàouse. Dependendo da quantidade de dados que se tem sobre
a transição, o objetivo pode ser alcançável.

O estado de uma fonte após um evento sej é sq, o estado do wareàouse após o evento wei
é wsi.

No gare/lousa, o estado de uma visão materializada ( y71/) após um evento mei é dado por
V7usi/, em que V' é a definição de visão.

São assumidos níveis de consistência para as visões materializadas do mareãouse. Cada

nível (1, 2, 3 e 4) descrito abaixo inclui o grau de consistência de seu anterior:

l Convergência: para todas as finitas execuções l//ws.f/ = y7ssç/. Tem-se que y7ws.f/

é a visão do estado final do warehouse, ou seja após todas as atualizações cessarem.

y7ssç/ é a visão do estado anal das fontes de dados. Então, após a última atualização

e após todas as atividades terem cessado, a visão é consistente com a(s) fonte(s) de
dados.

2. Consistência fraca: para todas as execuções e para todo wsi existe um vetou de

estado de fonte ssj tal que y7wsi/ = y/ssj/. Além disso, para cada fonte z existe

um escalonador serial de transições 7:, .R :: TtJ'-...,Tk tal que resta/tadoéR)/Ir7 :=

ssj/Irg. Isso significa que cada estado do wamAouse refiete um estado válido de fonte.

Assim, existe um escalonamento seriável local em cada fonte que garante esse estado.

Porém, cada fonte pode refietir um escalonamento seriável diferente e o wareAouse

pode refietir um conjunto diferente de transições confirmadas em cada fonte.

3. Consistência forte: existe um escalonador serial R e um mapeamento m dos estados

do wareAouse nos estados das fontes tal que: (a) O escalonador serial -R é equivalente à

execução anual das transições nas fontes. (b) Para todo wsi, mÍwsi,) = SO para algum

j e y/wsí/ = y7sq/.(c) Se si < wsk, então mÍwsí) < mfwsk,). Isso significa que

cada estado do wamhoztse reflete um conjunto válido de estados de fonte, refietindo o

mesmo escalonamento serial global, e a ordem dos estados do wareÀouse é a mesma

das anões das fontes.
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4. Consistência completa: para todo ssj definido por R existe um wsi tal que mÍws{.) :=

ss3 , ou seja, existe uma completa preservação da ordem mapeada entre os estados da

visão e os estados das fontes.

2.2 Detalhes do algoritmo de compensação ansioso

(Eager Compensation Algorithm)

O algoritmo ECA [ZGMHW951 is evita recomputar todas M visões materia]izadas e ârm&-

zenar cópias das relações nas fontes de dados no wareAouse. A idéia básica do algoritmo com

seu pseudocódigo presente em 2.2.3 e ilustrado em 2.2.4, é adicionar às consultas enviadas para

as fontes consultas de compensação para corrigir a atualizações concorrentes. Nesta solução

assume-se que as mensagens são entregues em ordem, ou seja, quando uma atualização chega ao

wareAouse e são necessárias informações adicionais dm fontes, como por exemplo se existirem

junções nã visão, o algoritmo contido no lado do wareÀouse gera uma consulta para as fontes

que contêm as informações necessárias. Essas consultas têm precedência de criação e envio sobre

novas atualizações que chegam ao wareAouse. Dessa maneira, o algoritmo consegue detectar as

anomalia que irão ocorrer caso outra atualização chegue antes da resposta à consulta. É também

assumido que as fontes tratam pedidos feitos pelas consultas automaticamente.

2.2.1 Definições dos conceitos básicos

O algoritmo explora o conceito de visões relacionais para garantir um certo tipo de con-

sistência sem o uso dos bloqueiost6 tradicionais. Em IBGMIS92j encontram-se trabalhos
relacionados ao assunto.

A notação utilizada para os eventos de fonte e do warehouse são

S. up: a fonte executa uma atualização H e envia notificação de atualização para o
warehozse.

S. qu: a fonte executa a consulta Q usando o estado corrente das relações nas fontes

base e envia a relação resposta .A para o wareÀouse.

H'' up: o wareàouse recebe uma atualização #, gera uma consulta Q e a envia para

a fonte onde será executada.

'"Será, usada 8 sigla. em inglês em razão de seu conhecimento e de sua disseminação

"'Termo usado cm controle de concorrência que significa que um r©curso encontra-se reservado para uma determinada transição.
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l,y ans: o wamàouse recebe a relação resposta .A da consulta Q e atualiza a visão

baseada em ..4.

Um evento arbitrário é denotado por e. Um evento de fonte é denotado por se. Um
evento de warehouse é denotado por we. Tipos de evento são subscritos para indicar um

evento específico, por exemplo: S. tipo, Pr u;y . Para cada evento e, informações relevantes

sobre o evento são denotadas por consuifare,), atuaZizaçãore,) e resposlare9 que denotam,

respectivamente, consulta, atualização e resposta associada a este evento. Se o evento e é

causado por outro evento, então gatil/core,) denota o evento que disparou e. O estado dos

dados após um evento é denotado por esfadore,).

Existe um operador binário de evento "<"que significa precede a

Nas fontes, Q/ss{/ é a resposta encontrada para uma consulta Q nas relações bases exis-

tentes após o evento sei.

O estado final no data warehouse é denotado por wsq O estado final das fontes é denotado

por $%

Existem dois operadores binários "+" e "--" que operam sobre as relações com sinais nas

duplas. Os operadores são comutativos e associativos. O produto cartesiano z é distributivo

sobre "+" e " --"

Para manter a visão sobre as relações, o algoritmo ECA gera consultas que contêm uma

coleção de termos na seguinte forma:

T zp-j(a-a(fi N f2 N .f«»

em que fi com í rí,2 ... n,), é uma relação r ou uma dupla de atualização fi de ri.

A consulta é formada pelo somatório dos termos:

Q ::: > :*i

Nos algoritmos desta família as consultas sempre derivam de consultas que já estão sendo

processadas e ainda não foram respon(Lidas e/ou da definição da visão no data Mare/lousa. Abaixo

temos uma expressão de álgebra relacional que pode ser gerada em uma consulta

Z

Q ap,.j(a-«Ó(ri N l2, SI N r3)) + r,-j(a-,ü(--l1, 21 N l2, 3j N r3))
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2.2.2 Descrição do Algoritmo ECA

O algoritmo ECA com seu pseudocódigo presente em 2.2.3 e ilustrado em 2.2.4, é um al-

goritmo de manutenção de visão incremental baseado no algoritmo de manutenção de visão

centralizada de IBLT86j. O algoritmo ECA antecipa as anomalias que aparecem por causa do

desacoplamento entre as atualizações das fontes de dados base e a modificação da visão, efetu-

ando compensações para as anomalias a fim de garantir a correra manutenção da visão. Neste

algoritmo, o mare/lousa possui um "conjunto de consultas pendentes'ique é definido a seguir.

Quando um evento we é processado no wareÀouse, seja HQSÍwe) (unanswered quem set) o

conjunto de consultas não respondidas de we, ou seja, o conjunto de todas as consultas que foram

enviadas pelo wareãouse antes que we ocorresse, mas cujas respostas não foram recebidas antes

que we chegasse ao ware#ozise. Quando o wareÀouse receber uma atualização [/] e o conjunto

UQS não for vazio, esta atualização pode causar o resultado incorreto das consultas QJ que estão

em POS aguardando resposta. Essa incorreção aparece, pois as consultas QJ deveriam ter sido

computadas antes de t4, porém serão computadas depois de [4. Dessa forma todas as consu]tas

em PQS vão i'enxergar"um estado de fonte que jú reliete [/]. Para corrigir esse possíve] prob]ema,

o algoritmo ECA incorpora uma "consulta de compensação"para cada consulta contida em ÜQS.

Essas consultas compensatórias corrigem os efeitos da atualização [/i nas consu]tas existentes em

U(2S. A utilização de consultas compensatórias tem uma importante conseqüência: os resultados

de uma consulta só podem ser aplicados à visão quando o resultado da mesma e de todas as

consultas compensatórias tiverem sido recebidas. O -BOLA colete as respostas intermediárias em

uma relação temporária chamada aO-Z;.Cear, e apenas atualiza a visão quando todas as respostas

das consultas em PQS tiverem sido recebidas, ou seja, PQS = 0. Dessa maneira, ele previne
estados inválidos de visões.
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2.2.3 Algoritmo ECA

[ZGMHW95]

Na fonte:

S. api: executa [4

Envia Ut para o wareÀouse

Dispara evento }r upÍ no wamAouse

S. g%: recebe a consulta Qi

Faz .Ai = Q,]ssi] (onde ssí é o estado corrente das fontes)

Envia .Ái para o wareàouse

Dispara evento Ty an% no wareàouse

{

}

No wareAouse:

IV upi: recebe ai

Faz Qi = y<Hí> - >= Qj € u s j<Hí>
Envia Qi para a fonte

Dispara evento .S. g% na fonte

}y an$Í: recebe resposta da consulta .4i

Fm COLLECT = COLLECT -F Ai

Se PQS = 0, então

{

{
VM - VM + COLLECT
COLLECT -$

}

senão não faz nada

}
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2.2.4 Exemplos

O algorítmo ECA garante a consistência forte, porém não é completo, pois a consistência

completa descrita na seção 2.1.1 requer que todo estado de fonte seja refletido em algum estado

da visão. Mas, no algoritmo, alguns estados das fontes podem ser perdidos enquanto o algoritmo

i-ecolhe as respostas das consultas.

1) Soam as relações nas fontes

w x
r] 1 2

X Y
r2

Y Z

r3

Sda a visão da fonte definida por V' = a..,(ri M r2 N r3).
Inicialmente a visão materializada ( l/À/) = 0 e COZE-EaT = g

1. 0 wareAouse recebe UI insere(ri, l4, 21)

2. O wareÀouse envia QI V< Ui > = ««(-- [4, 2] N rz N r3)

3. O wareÀouse recebe U2 insere(rs, [5, 3]) --, UQS = Qt

4. O mare/lousa envia Q2 = V< U2 > Qi < m3 > ' a'w( rl N r2 N ]S,3])

-- n-. ( ]4,2] N r2 N IS,31)

5. O wareÀouse recebe U3 insere (r2, ]2, 5] --, UQS QI,Q2

6. O mareàouse envia Q3 = V< H3 > -- (?1 < [/3 > < {/3 > = rw(rl D,q l2,SI M r3

«-« ( ]4,21 N ]2,S] N r3) - n-« ( ri ]4,21 N [2,5] N ]S,31)

7. O wareÀouse recebe Ai [4]. COLLECT 0 + (141) (14]) --- UQS = Q2, Q3

8. O wareãouse recebe A2 [1]. COLLECT [41 + 1i] (14], 111) --- UQS

9. O wareÀouse recebe Aa 0.COLLECT ([41, 1t]) + 0 ([41, [il) --, UQS

10. 0 wareàouse atualiza a visão: VM COLLECT +0 (li], l41) que está correio
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U.=insert(ri,[4, 2]) (D.

Qt: 7tw( [4, 2Jm !Z N rl ) (ã)
UZ= insere (rl, [5, 3]) (3)

9,=7tw(ri N rz N [5, 3D -7\.([4, 2] N r, N [5, 3])
U, = insere(r21 [2, 5]) (i) .

Q.=7ttv(rl c>a12,5] c"] rj- 7tw ([4.2] >a [2,5] [>.a r3)
. -7tw«rf]42] c-a]2,q >-a[5.3]) (Ê)

A. ! [4] ':<2)

A*!nl@

g
'. 'e (Z)
'. ®
'> (g

UQS= al

QIQ2Q3
QIQ2

COLLECT

Data \Varehouse

[i[, [4] (iÕ

Q
Al= [4]

A2n [4 ]. [1]

A3u [4], [1]

@
®
©

Figura 4: Algoritmo ECA - I' exemplo

2) Sejam as relações nas fontes:

w x
ri 1 2

4 2

X Y
r2 2 3

Seja a visão da fonte definida por V'' = n-w(rl N r2). Inicialmente, a visão materializada

(yM) l41, 1il) e COLLECT = 0.

1. 0 wczreàouse recebe Ui = delete(rl, ]4, 2])

2. O wareÀouse envia QI =V< UI > = r« ( -- ]4, 2] N r2) --, UQS = Qi

3. - O wareÀouse recebe U2 = delete(r2, l2, 31)

4. O wareÀouse envia (22 :: V< il/2 > Ql< [/2

«-« ( [4, 21 N - ]2, 31) --, UQS = Qi,Q2

5. O wareÀouse recebe Ai = 0. CIOLLECT = 0 + Ai = g --, UQS = Qu

r«( rl '« [2,3])>
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6. O wareAouse recebe A2 = (-- 141, --jl]). CIOLLECT = 0 + (-- 14], [11) = (--141, --jl]) --,

UQs-0

7. O mareÀouse atualiza a visão: V'M = VR'l + CIOLLECT = ([1],14]) + (--j1], --]41) = 0 que
está correio.

U. = de]ete(Ki , - [4,2])

Q. =7tw(' [4,2] c'a r2)

U,= delete(rzp '12,31)

Q2 = v<u2> -Qi<U z>'

7tw (5 t--r2, 31Jgtu (t [4.2]Dpq (-[2. 3

«.: Q ©
A, = (' [4) , - [iD (D'

Como UQS= (> MV=MV+COLLECTG)
COH,ECT: (>

(-[4],-1i]) G)

2.

3

Data
Warehouse
y = 7tw ( rl E'4 ri)

VM :([4] , [1])

([4j , [1]) + ( -[4], -11]
UQS=Qí

QI Q:
Q,
@

0
®

Figura 5: Algoritmo ECA 2' exemplo

O algoritmo ECA possui algumas variações que estão descritas em ]ZGMHW95] e não serão

abordadas no escopo deste trabalho.

2.3 Propriedades da família ECA

São incrementais, ou seja, cada atualização no wareAouse é baseada numa atualização da

fonte em vez de recomputar toda a visão do wareàouse.

Eles não adicionam carga extra à fonte como bloqueios e rótulos de tempo

Quando a freqüência de atualização é baixa, o algoritmo ECA comporta-se da mesma

forma que o algoritmo incremental de visão materializada de IBLT86j pois as consul-

tas compensatórias são usadas apenas quando a resposta de uma consulta ainda não foi

recebida antes que a próxima atualização ocorra nas fontes.
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2.4 Família de Algoritmos Estroboscópicos (.Strobe .AZgodtÂms

FamiZg/)

[ZGMW98]

2.4.1 Definições dos conceitos básicos

Os algoritmos da família Strobe receberam este nomo por causa das luzes estroboscópicas,

pois eles periodicamente "congelam"m constantes mudanças das fontes em umã visão
consistente no wareàouse.

A visão materializada ylM de uma visão y é o estado corrente de V' no wareAouse yíws).

Quando uma visão é de6nida sobre múltiplas fontes, uma atualização em determinada

fonte pode gerar uma consulta a múltiplas fontes. Como não se pode assumir que as fontes

vão cooperar para responder a essa consulta, o warehouse deve decidir para onde enviar

primeiro a consulta.

Em transações g[obais, as atua]izações podem ser entregues de (diversas maneiras: o sítio

que confirma a transação pode recolher todas as atualizações e envia-las ou cada sítio pode

enviar suas próprias atualizações uma vez que saibam que a transição global tenha sido
confirmada.

Pressupõe-se que duas mensagens enviadas por uma fonte são entregues nü ordem em que

foram enviadas. Porém, não há restrição para a ordem de entrega de mensagens de fontes

diferentes, ou seja, as fontes não são coordenadas.

Se duas mensagens são enviadas por rotas diferentes, o aspecto crucial não é que as men-

sagens cheguem em ordem, mas que elas sejam processadas em ordem. Para garantir esse

aspecto, são adicionados números seqüenciais para todas as mensagens de cada uma das

fontes. Dessa forma, o mare/house pode detectar a falta de uma mensagem e espera.la antes

de processar as outras mensagens que já chegaram ao wareAouse.

Cada estado do wa7'ehouse s representa o conteúdo do wareAouse em um dado momento.

O estado do wareÀouse muda sempre que a visão é atualizada. Sqjain wsi ....,ws/ estados

do wareAouse, pressupõe-se que existe um estado final do wareàouse ws/ quando todas as
atividades cessam.

28



Seja u o número de fontes identificadas unicamente por um identificador a; tal que

(l $ z $ u). O estado das fontes ss é um vedor que contém # elementos e representa o

estado de cada fonte em um dado momento.

O estado de uma fonte z é dado por ss/z7. Pressupõe-se que as atualizações da fonte são

executadas de forma seriável por meio de todas as fontes, ou sqa, existe um escalonados
aoT'jal (% nBiâ ponB'AaQn+a n zavf)nllnna fino rx+llnlB-,nnnAa
D--i&cu u qu\' L\'l/Evau JLuu a UAçbuyav uclo auuaiiz'ayvçD-

O estado final das fontes depois que S termina é denotado por ssq 1''6ss) é o resultado de

computar sobre a visão V o estado de fonte ss.

Cada transição confirmada em uma fonte a leva de um estado consistente para outro.

Para algum escalonados serial -R, usa-se resuifadoéRJ para referir-se ao vetou de estado das

fontes que resulta da sua execução.

Pressupõe-se que a visão do mareÀause é inicialmente sincronizada com o estado da fonte,

russo,) = yíwso). Os níveis de consistência descritos na seção 2.1.1 definem o que sig-

nifica o algoritmo ser consistente em um ambiente no qual as atividades das fontes são

desacopladas das visões do wareAotzse

Dada uma consulta C? que necessita de resposta, a função proãma-/onferQ9 retorna o par

éz,C7,) no qual z é a próxima fonte a ser contatada e Q' é a porção da consulta Q que

será executada em z. Quando Q estiver completa, o valor de z é nÍ1. .4i será a resposta

recebida no wareAouse em resposta à subconsulta Q. Para consultas do tipo Pro/eção-

Seleção-Junção, o procedimento prozíma-/ante sempre irá escolher a relação com a qual

pode ser efetuada a junção com a parte conhecida da consulta.

Dada uma consulta Q, o procedimento Qual a-/ante será o procedimento responsável por

computar toda a consulta, ou seja, ele determina a próxima porção da consulta (subcon-

sulta) e a computa até que a resposta final da consulta seja calculada. O procedimento

auaiáa-/ante pode retornar uma resposta incorrera quando existem transações concorren-

tes nas fontes que interferem na evolução da consulta. A ideia chave do algoritmo Sfrobe

é armazenar as atualizações que ocorrem durante a evolução da consulta e mais tarde

compensa-las.
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..4ualÍa-Fonter09: retorna resposta a uma consultam

inicio

i= 0; WQ = Q; .Á' = a " WQ é a consulta corrente ( a subconsulta)"

6z, Q:)--- p««{m.-/onde( n'Q);

Enquanto g é diferente de nÍI

Faça i :: i + l;

Envie Q' para a fonte z;

Quando r retornar .A{, faça WQ = }t'Q< ..4{ >

Faça(z, ©+:) ---proxima-/onlerm'Q);

Retorne (.A:);

hm

O conjunto de consultas não-respondidas (a(2S) é o conjunto de todas as consultas que o

wamAouse enviou para alguma fonte, mas que ainda não recebeu resposta.

A operação remove-cAaueÍR, [4,) remove da re]ação R todas as tup]as cujos atributos...chave

tenham os mesmos valores que [4.

V< P > denota a expressão da visão V com a dupla U substituída pelas relações de P.

2.4.2 Descrição do algoritmo Strobe

O algoritmo Sfroóe descrito em 2.4.3 e ilustrado em 2.4.4 processa atualizações na ordem em

que elas chegam, enviando consultas para as fontes quando for necessário. Essas atualizações

não são executadas imediatamente na visão materializada r'yJW). Em vez disso, é gerada uma

lista de ações (.4.Z;) para ser executada na visão. A l/M só é atualizada quando se tem certeza

que se pode aplicar todas as ações de (-A.L), como umà única transição no wareÀouse. Isso levará

o wareAouse para um estado consistente. Este processo ocorre quando não existem consultas

pendentes de respostas, e todas as atualizações recebidas foram processadas.

Quando o wareÀouse recebe uma remoção, a parte do a]goritmo Stroóe localizada no data

mare/cause gera uma ação de remoção para as duplas correspondentes, que tem o mesmo valor de

chave, na yM. Quando uma inserção chega, o wareÃouse precisa gerar e processar uma consulta,

usando o procedimento afazia-/onlerQ;. Enquanto a consulta Q está sendo respondida pelas
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fontes, outras atualizações podem chegar ao wareào?zse. Dessa maneira, a resposta da consulta

obtida pode estar incorreta.

Para fazer uma compensação, existe um conjunto de pendências pendángrQy que contém as

atualizações que ocorrem enquanto a consulta Q é processada. Quando a resposta de Q chega

ao wareàouse, ela é totalmente compensada. Feito esse processo, uma ação de inserção é gerada

para l/M e é colocada na lista de ações (.Á-t).

O algoritmo Strobe garante consistência forte para ambiente no qual cada atualização é uma

transação

2.4.3 Algoritmo Strobe

Em cada fonte:

{

Após executar a atualização [4 envie C/i para o wareAozise

Se receber a consulta Qi, compute a resposta .A{ sobre ss/ITJ

(estado corrente de n)

Envie .Á' para o wareAouse.

No warehouse:

Inicializa .4.[ como conjunto vazio <>

Quando receber uma atualização Hí

Se [4 for um& remoção

V QÍ c POS adicione ZI(, para pendizzgrQj,);

Insira renque-cÀauerylA/, Hi) em .A.Z;;

Se Hi for uma inserção

Faça Qí = V< ZI/, > e faça pena ngrQi) = 0;

Faça .4i = avalia-/onfert2{);

V [G C peridingrQ 2, ap]ique remove-cÀaue(Ai, Uj);

Adicione {nsert( ylM, Ai) a .A-Z);

Quando UC?S = g, aplique .4.L a yM como uma única transação sem duplas repetidas

Zelar .4Z = g;

}

{

}
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2.4.4 Exemplos

1) Soam as relações nas fontes

A B

ri 1 2

B C C D

3 4r2

Seja a visão da fonte definida por }'' = n'(ri N r2 N r3) em que n , r2 e r3 são três relações

residentes nas fontes .X, y,Z. Inicialmente a visão materializada ( l/IM) = 0 e .A.Z) = 0.

1. 0 wareAouse recebe Ut insere(r2, ]2,3])

2. O wareÀouse gera consulta Qi = V< U] > = a-(rl m]2,3] N r3). Para executar Qi, o

wa7eàouse primeiro envia Qt = ri N l2, 31 para a fonte X.

3. O wareÀouse recebe A} j1, 2, 31 da fonte X

4. A consulta Q? j1, 2, 3] b,a r3 é enviada para a fonte Z

5. O wareÀotzse recebe U2 = delete(ri, j1, 21) da fonte X. Ele primeiro adiciona U2 a
perzdíngr'Oi) e então adiciona remove-chave(VM, U2) para AL. A lista de ações resultante

é igual a <remove-chave(VM, U2)>

6 O wareAoílse recebe A? j1, 2, 3, 41 da fonte Z

7. Como pendingr'Qi) não é vazio, o wareáouse aplica remove-chave(AÍ, UZ) e a resposta é

A? = g. Nada é adicionado à AL.

8. Como não há consultas pendentes, então o wareAouse atualiza V'M aplicando

AL = <remove-chave(VM, U2)> na visão materizaliada, resultando em Vh1 = 0. A visão

final é corneta e possui consistência forte com as fontes de dados.
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Fontes

Ui: insert(ra, [2, 3]) deY (Í).

Qi: 7t( [2, 3] [>a r2) para X (12)'

A{ = [1, 2, 3] de X (3)

Qi1 7t ([1, 2, 3]x r3) para z (ê)
U : delete(ri, [1, 2]) de X (3)

A?= [1,2, 3, 4] de z (ê)

Aplique pending Q l a Af= (P (2)

Aplique AL a VM (8)

Peiiding(QI)=U2 (ã)

tome-chave(MV, 1;) (18)

Data Warehouse

V =7t (FI [x] r2 [>'< r3)

AL : +
remove-chave(VM, l; ) (5)Q

AI
Q

Figura 6: Algoritmo Strobe - I' Exemplo

2) Sejam as relações nas fontes

A B

ri 1 2

B C
r2

C D

3 4

Sqa a visão da fonte definida por y = a(rl N r2 N r3) em que rl , r2 e r3 são três relações

}sidentes nas fontes X. y,Z. Inicialmente, a visão materializada ( yÀ/) = 0 e .4-E = 0

1. 0 wareAozise recebe Ui = insere(r2, ]2, 3])da fonte Y

2. O wareAouse gera consulta Qi =V< Ut > = n' ( rl M l2,

toareÀouse primeiro envia Oi = ri M l2, 31 para a fonte X

3. O wareAoase recebe A} = j1, 2, 3] da fonte X.

4. A consulta Q? :: j1, 2, 31 N r3 é enviada para a fonte Z

31 '< r3) Para executar Qi, o
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5. O wareÀouse recebe U2 insere (ri [S, 2]) da fonte X

6. O wareAouse gera consulta Q2 = V< U2 > = T ( l5, 21 N r2 N r3). Para executar Q2, o

mareÀouse primeiro envia Q] = 15,2] N r2 para fonte a Y.

7. O wareãoase recebe Us = delete(ri, j1, 21) da fonte X. Primeiro adiciona U3 a pe7zdingr'Qi)

e pendíngrQ2,) então, adiciona remove-chave(VM, U3) à AL.

8. O wareÀouse recebe Ai = 15, 2, 3] da fonte Z. O wareAouse primeiro envia

Q! = 15,2,31 N r3 para fonte Y.

9. O wamàouse recebe AÍ = 15, 2, 3] da fonte Z. Cromo pena rigrQ],) não está vazio, aplique

remove-chave(AÍ, U3) = 0. Nada é adicionado a AL.

10. 0 wareÀouse recebe A8 = IS, 2, 3, 41 da fonte Z. Como perzdingrQ2,) não está vazio, aplique

remove-chave(AB, Us) = 15, 2, 3, 41. Então insira insere(MV, Ag) em AL.

11. Como não há consultas pendentes, então o wareÀouse atualiza VM aplicando AL

<remove-chave(VM,U3), insere(MV, A!)>

A VM = [5, 2, 3, 41 final é correra e com consistência forte com as fontes de dados.

2.5 Algoritmo Estroboscópico Completo (Complete Strobe Algorithm)
Um problema com os algoritmos da família Sfroóe é que, se existem atualizações constantes,

os algoritmos podem não encontrar um estado onde UC?S (conjunto consultas pendentes) é vazio

para que a visão materializada possa ser atualizada. Para resolver esta questão, existe um quarto

algoritmo da família Sfroóe chamado a.Stroóen, que pode atualizar o wareAouse após alguma

atualização da fonte ou um lote de atualizações.

Para forçar uma atualização da ylA/ após uma atualização [é chegar ao wareàouse, é ne-

cessário compubar a visão resultante, porém outras atualizações concorrentes nas fontes podem

complicar o problema. Por exemplo: se a atualização Zlt, for uma inserção para computar a

próxima l/M, o wareAouse tem que enviar uma consulta Qi para as fontes.

Enquanto a resposta .4{ da consulta não é calculada, outras atualizações podem chegar ao

areÀouse e deverão ser compensadas para manter a resposta .4i correra. Se essas atualizações

l ' Será usada 8 sigla, ©m inglês em razão de seu conhecimento e sua disseminação.
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Fontes ®
Ui - insere(r2 ,l2,3J) da fonte Y

Q'í = ( ri >q [2.3J}.p!!t fonte X

A[ !U. 2.]} da fnntex ::. (3)

Qi?(li.2,3J F'4 q) paria a fonte Z(4)
tb = insm(r., is, 2J) da forre X . (S)

Q : ]S. 2] >'arz pwa farte Y (ã)

U,= delete(r.,[1, 2]) da fonte XL(7)
Ab:(IS-2, 3J)dafonlcY . (8)

Q} : IS, 2. 3J >q b pma fonte Z (9)

Ai = (IJ:z,3. 4J) da ímle z - aplique pending(Q. ) (311)

Ai = ([5. 2, 3. 4J) da fonte . aplique pending(Q,) (ii)
Como UQS = $
Aplique AL[;ma MV '> MV = ]S.2,3.4] pending(Qi) = U, (2)

UQS= Q. (2) pending(q):Us (Z)

Q . Q. 6)

8

house
Data
Ware

V = ( ri }< rl E'q r,)

AL=remove-chave(VM, U3) Q)
hscrl(VM, Ai) (Íi)

Figura 7: Algoritmo Strobe 2' Exemplo

forem inserções, deve-se apenas remover as duplas correspondentes de .Ái. Se a atualização for

uma remoção, o mareAouse pode necessitar adicionar duplas à resposta .Ái. Mas, para computar

essas duplas, uma nova consulta será gerada para as fontes.

Quando a resposta para as consultas intermediárias chegarem ao wareàouse a visão pode ser

materializada. A descrição completa desse algoritmo e de outras variações do algoritmo Sfroóe

estão descritas em IZGMW98j

2.6 Família de algoritmos de varredura (Sweep AZgoMthm FamÍZg9

2.6.1 Definição dos conceitos básicos

[AASY97]

No algoritmo Sweept8 é adorado o modelo de data wareAouse apresentado em [ZGMW96,

HZ96a, HZ96b]. Nesse modelo, as atualizações ocorrem nas fontes de dados e são classificadas

como mostrado na seção 2.1.1. Nos algoritmos descritos, pressupor-se-á que as atualizações

tratadas pelo data wareÀouse compreenderão os ambientes de Ühica anual cação por transição e

'oSerá, usada. 8 sigla, em inglês. por s©r mais conhecida e disseminada
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n'ansações locais na /ante podendo ser estendidos para o ambiente de 7}a7zsações Glosa s

A arquitetura do wareAouse consiste de n saios para fontes de dados e um sífÍo para
armazenar e manter a visão materializada do data areàouse.

A comunicação entre cada fonte de dados e o wareÀouse é pressuposta como sendo uma

ryFOi9 confiável, ou sqa, mensagens não são perdidas e são entregues na ordem em que

são enviadas. Nenhuma suposição é feita sobre a comunicação entre fontes.

O modelo de dados pressuposto para cada fonte é o modelo relacional, e cada umã pode

armazenar qualquer número de relações, mas conceitualmente pressupõe-se uma relação

única & para cada fonte i.

Cada fonte executa suas atualizações de maneira independente, ou sqa, não são sincroni-

zadas, sendo que cada uma dessas atualízações é executada atomicamente e monitorada.

Todas as atualizações executadas atomicamente nas fontes de dados são enviadas como

uma unidade atómica da fonte para o pala wareÀouse.

Nenhuma hipótese é pressuposto sobre as relações-base conterem os atributos-chave

Cada dupla na visão materializada possui um contador que indica de quantas maneiras

diferentes a mesma dupla pode ser derivada da definição da visão dada e das relações

fonte.

2.6.2 Descrição do Algoritmo Sweep

O algoritmo Sweep descrito em 2.6.3 e 2.6.4 e ilustrado em 2.6.5 é bmeado em correção

de erros síncronos, isto é, ele elimina os efeitos das atualizações concorrentes logo que elas são

detectadas pelo data wareAouse. Esta técnica é utilizada para atualizar a visão materializada do

aGIa wareÀozzse incrementalmente para cada abualização das fontes de dados.

A visão materializada é atualizada na ordem das atualizações que são confirmadas nas fontes

de dados e que chegam ao data mare/lousa. Dessa forma, para uma atualização u, o algoritmo

garante que o efeito de todas as atualizações que chegarem ao data wareAouse antes de u serão

i9Fi]a - Estrutura de dados onde a ordem de retirada dos e]ementos é a igual o ordem de inserção dos
mesmos.
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refietidas na visão materializada, mas nenhuma das atualizações que chegarem depois de u serão

refietidas nessa visão. Dessa maneira o algoritmo garante consistência completa.

Cada fonte de dados possui um componente servidor de consulta para facilitar a manutenção

de visão incremental no data wareAouse. O servidor essencialmente provo serviços para tratar

as atualizações ocorrendo nas fontes de dados e para responder consultas incrementais iniciadas

no data wam/lousa. O módulo servidor é composto basicamente de dois processos Ít#readsJ

correspondendo aos dois tipos de eventos de entrada que podem ocorrer nas fontes:

l TT.n n+..âl manar /\ 12 nBir) nnrlr) nr'nprar nn T'alar;A J?1. vlllCL (buu(LllZlalyClv x..xal qu\) l/v\.LU vvvJLJ \3x JLc& l x(x\CI / b

2. Uma requisição para computar uma nova visão incremental A y.

Pressupõe-se que as requisições ao servidor são processadas seqüencidmente, isto é uma

requisição é completamente executada antes de se executar a próxima. O servidor processa o

evento interno A..R enviando a atualização para o wareAouse. Uma solicitação de consulta do

data wareàouse é computada fazendo a junção da relação nas fontes de dados .R com a resposta

parcialmente computada A }' incluída na consulta. O resultado da Junção é enviado de volta

para o data warehouse.

Deve-se observar que a .junção na fonte de dados deve ser sincronizada com as atualizações locais

que estão ocorrendo nas fontes. Para fazer a manutenção da visão, o aGIa wareAause usa um

módulo de software .Mudanças são. A função principal desse módulo, que é chamado por cada

atualização rAR, 0 recebida no data marehouse, é garantir que a mudança da visão irá refietir

todas as atualizações nas fontes de dados até rA-n,0, mas não refietirá nenhuma das atualizações

que chegarem após ela. Inicialmente, a mudança na visão y. denotado por A y é inicializada

por A-R. Então, a computação incremental da visão é realizada consultando as fontes de dados

à esquerda de i, uma de cada vez. A seguir, A y é computada incrementalmente consultando as

fontes à direita de {, uma por vez, Esses dois laços correspondem à computação interativa ou

S eep (razão pela qual o algoritmo tem este nome).

Em cada interação, A y é expandida consultando as fontes de dados j. A resposta A V é compen-

sada no pala wareàouse de algum erro que aparece por causa das atualizações concorrentes (a.R,

j9. A detecção de atualizações concorrentes é feita verificando se a Fá/a.A/ensagens.ÁfuaZdzação20

tem atualizações da fonte J Anj que chegaram ao aGIa wareàause antes deste receber a res-

posta de A }' da fonte de dados j. Se existem múltiplas atualizações interferentes encontradas

gorila de Mlensagens é uma fila que contém todas as atualizações que chegaram ao data warehouse
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n& Fila.A4ensagens.Anual zaçâo vindas de Rj, elas podem ser agrupadas em uma única a..Rj neste

ponto do algoritmo. Após consultar todas as fontes de dados, exceto i, a mudança na visão A V'

= R] N ... A.ZÜ N R. é retomada.

O módulo do data gare/house emprega dois processos para lidar com as mudanças na visão.

O processo Histórico.,41uaZizações (descrito na seção 2.6.4) recebe as atualizações de várias fontes

de dados sobre um canal de comunicação e anexa-os a uma fila de mensagens para futuro proces-

samento. O outro processo, .4fuaZização14são (descrito na seção 2.6.4) remove uma mensagem

de atualização (A-R, í) da fila de mensagens e chama a função .A4udançayisão para A/?i.

O processo .4fuaZízação14são incorpora a mudança na visão lr e procede para remover a próxima

mensagem na fila de mensagens. Se não existem novas mensagens, o processo bloqueia,..se até que

a fila de mensagens tenha novamente mensagens. Pressupõe-se que a visão é inicializada com o
valor correio.

2.6.3 Módulo -AtuaZizaçâo8.Seruád07'Consulta

CONSTANT

.A/ylndez = í;

PROCESSO .Envia.41zializacoes;

INICIO

REPITA

RECEBE Arde.Ri
ENVIA(A-R, My/ndez) para Z)afa mareÀouse;

ATÉINFINITO

FIM .ERMA.Atum/ãzacoes;

PROCESSO Processam;orzsulfa ;

INICIO

REPITA

RECEBE A }'' do data wareAouse

A I'' «.p«talun«.(Ay.-R);
ENVIA a. }''' para data wareÃouse;

ATÉINFINITO
FIM ProcessaOonsulfa
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INICIO /4'lnicialização+/

IniciaProcess o(EnuiaA tualizacoes)

IniciaProcess o(Pl"ocessQ Consta lta)

FIM ..4tua/ázacao8$eruidorOansu/ta.

2.6.4 Mlódulo data warehouse

DADOSGLOBAIS

V: Relação; /I' Inicializado com a visão correra

Fila.4/ensagens.AlziaZização: FILA inicialmente g

FUNÇÃO .A/udancal/isco(AR: RELAÇÃO; .ÁluaZizaRonle: INTEIRO): RELAÇÃO
VARIÁVEIS

A lr, lasaoTemporada: RELAÇÃO;

/:INTEIRO
INICIO

Compita a parte esquerda do resultado são incremental para A-R'K/

Para 0 = .Alma/êza -l; j?i;j --) faça

UisaaZemparaHa = A V;

Envie A V' para a fonte de dados j;

Recebe A y da fonte de dados j;

/4: Remove o erro que aparece para alguma atualização concorrente se existir

Se ] Anj C .li%laJWensagens.Afia/ázacao, então A }'' = A y' -- A.Rj M VãsaoTempomHa;
FimIF

FimPara

Computa a parte direita do resultado da visão incremental de A.R

Para ( j = .AtualizaHonfe+l; J$n;j ++) faça

VisaoTemporaHa = AV

Envie A V para a fonte de dados j;

Recebe a. V da fonte de dados J;

/# Remove o erro que aparece para alguma atualização concorrent.e se exist.ir
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Se ] A-Rj c .FílaÀ/ensage7zs.4fua/doação então A V
FimIF

FimPara

RETORNOÍAy);
FIM .A/udancaylsao

A-Rj N yisaoTemporada;

PROCESSO #isfoMco..4tua/àzacoes

INICIO
]:REPITA

]liECEBE A.R da fonte de dados {;

ANEXErlAR{,0 para Fá/aÀ/ensagens.Atuaíizacao

ATÉINFINITO

FIM HlsloHco.,4fuaJÍzacoes;

PROCESSO ..4tua/ázacaoVisao

INICIO

REPITA

REMOVA (A-R,t) da .F'lZaA/ensage7zs.Atam/izacao;/I'bloqueia se a fila esta vazia*/

}' M«dan« m«.(AR,0
ATÉINFINITO;

FIM ..4{tzalàzacao Visão

INICIO /'Klnicia o processo no data wareÀouse'F/

In iciaProcess o(HistodcoA tua lixa does) \

/nÍcíaProcesso éa tuaZázacao 14sao,) ;

FIM data wareÀouse

40



2.6.5 Exemplo

1) Sejam as relações nas fontes

A B
Ri 1 3

2 3

C D

R2 3 7

E F
R3 5 6

7 8

Seja a visão da fonte de6nida por V = (RI lii;f R2 Zt;E R3). Onde Ri, R2 e R3 são três relações

residentes nas fontes .X, y, Z Inicialmente a visão materializada( l/M) = (7,8)l21

1. 0 wareAouse recebe a atualização a.R2 de R2.

2. O processo À4udancaVãsao é iniciado e, como ARU - +(3, 5) ele é removido da fila de

atualizações. Como resultado da varredura à esquerda Ri N +(3, 5) é enviado para Ri.

3. O wczrehouse recebe a atualização ARs de R3 na fonte Z.

4. O wareAouse recebe a atualização ARi de Ri.

5. O wareAouse recebe a resposta Ai de Ri = +(1, 3, 5).

6. Como existe, na fila de atualizações uma atualização que chegou da relação RI antes da

resposta da consulta feita a ela, esta resposta deve ser compensada em relação à atualização

da fila de atualizações. Então, a compensação será -- (2, 3) N (3, 5) = -- (2, 3, 5)

7. A resposta à consulta a Ri e sua compensação são adicionadas a mudança parcial da visão

A}'' 3, 5),(2, 3, 5).

8. A mudança parcial de visão AV'' é enviada pa

processo MudancaVisao em beneficio de AR2.

9. Quando a resposta é obtida de Ra, ela inclui os efeitos de AR3 e é (1, 3, 5, 6),(2, 3, 5, 6).

10. 0 resultado é compensado para o termo de erro (1, 3, 5)(2, 3, 5) N (7, 8) que é 0.

ll. Incorpora AV para VM = (5, 6)[21, (7, 8)12]

12. Como a próxima mensagem de atualização é a.R3, a varredura à esquerda é iniciada, então

ê enviada a consulta R2 N (7, 8) para R2

a RS durante a varredura à direita dor r r
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13. A resposta da consulta é enviada ao data wam/lousa e é igual a: (3, 7, 8)

14. A vai'reduza à esquerda continua e a mudança parcial de visão é computada enviando a

consulta RI N --(3, 7, 8) para RI.

15. A resposta da consulta é enviada ao data gare/house e é igual a: -(1,3,7,8) que reílete os
efeitos de ARi.

16. A compensação local é gerada como sendo (2, 3) M -(3, 7, 8) (2, 3, 7, 8)

17. A dupla de remoção é adicionada a AV fazendo com que Ay

-(2, 3, 7, 8).

(1, 3, 7, 8),

18. A visão parcial Ay é incorporada a VM (5, 6)]2]

19. A próxima mensagem de atualização é ARi. A varredura à direita é iniciada, então é

enviada a consulta R2 N (2, 3) para R2

20. A resposta da consulta é enviada ao data ware#ouse e é igual a: (2, 3, 7), - (2, 3, 5)

21. A varredura à direita continua, e a mudança parcial de visão é computada enviando a

consulta R3 N --(2, 3, 7), --(2, 3, 5) para R3.

22. A resposta da consulta é enviada ao data wareàouse e é igual a: --(2, 3, 5, 6) que reíiete

os efeitos de ARi. A resposta da consulta é incorporada a a.}' = (2, 3, 5, 6)

23. A visão parcial AV' é incorporada a VM = (5, 6)jl].

2.7 Algoritmo Varredura Aninhado ( .Nestes Stoeep ..4Zgodthm,)

O algoritmo Sweep incorpora o efeito de cada atualização uma por vez Dessa forma, quando

um conjunto de atualizações concorrentes ocorre, elas são tratadas seqüencialmente, incorpo-

rando o resultado de cada nova atualização no data mare/lousa, antes de proceder à próxima

atualização. Assim, mesmo que uma atualização concorrente possa ter ocorrido, o algoritmo,

conservativamente, elimina os efeitos desses termos de erro e coloca-a na fila de mensagens para

ser executada posteriormente
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Notou-se que as atualizações subseqüentes podem estar habilitadas a dividir componentes dos

resultados da consulta incremental da atualização corrente. Este fato pode ser explorado adici-

onando consultas para as novas atualizações no topo das consultas iniciadas para a atualização

corrente. Contudo, consultas resultantes de uma atualização concorrente não podem simples-

mente ser /ígadas em uma consulta existente antes que aquela consulta já tenha incorporado a

evolução parcial das atualizações resultantes de uma atualização corrente. Essas características

tratadas pelo Algoritmo de Varredura .4nínÀado estão descritas em [AASY97].
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.41.LStPUIL®
Q=(Ri>q'K3,s» para R. (g)

.3

.©

Data Warehouse

B::C D:E
[A,B] c,< R,[C,D] >,< R.[EJ])

ÂR,= {-(71 8)} de R,

v: (R.

Al= (1, 3, 5) alicionn para AV={(J , 3, S» ($)
Gera compensação = {- (2, 3)E>q( 3, 5) ) = {-(2,3,S»( 6 )

Adiciona compensação para Av={(i, 3, 5) ,(2, 3, s)l(i)
=( AVE':aRJ para B! ($)

A.=1(1, 3, 5, ó)),(2, s, 5, ó»(!)

Gera compensação ;{(1l 3p s), (2, 3, 5)}bq {- (7) 8) } = Q Q100

Incorpom AV para a VA4 = {(5, 6)12] p (7, 8)121)(l i)

Fila Atualizações

AR,
ARCAR.

(D
(D
©(7,8)[2]

(S,6)[2] , (7,8) [2]

Figura 8: Algoritmo Smeep Exemplo

Incorpora para a VM = «s,íi)]z] p (7,8)[2]) (ij)

g=!!,p-""'--T -; ® ' '.""«."'"-'' B:C l)=Z

A=1 (&7.8)1 dE RI = G3) V' ( RIJA.BIE-3RI[C.D]} IR]E.F})

Q=jRi>a -(3, 7p8)}pan R. (ii)

R=( -]i. s. 7. 8]) de Ri+av.t - (] . \ 7, 8)} (i!)
--..!...---'l Gera Compensação =1-(2, 3)Fq (& 7p s» =1-(2. 3. 7. 8)Kiê)

c D l AUci'na canpcinção nra Azul-(iJ,7#) fa,3,7,B)}(i?)
; É ç112.J l-no-po'' Àvparaa VM={(5,õ)[z]) (iÕ '

K:j-(2,3.7)..(as,s)}dcn, .(ê!)
Q:tK. R, (êi)

R=t -(2p 3, s, 6» de RI'>aVn1 -(2. 1ts, íi)i(êê)

Incorpora Av para a vm=«s,õ)riJ)(ê)

R

AK,
FILA Atuallzações= AR, AR.

AK.
$

vhí = (7,S)IZI ,--.
(s,ó)[21.(7.8)]z] (1=9

(5,Ó)[2](18'1
(S#)[i](23'

Figura 9: Algoritmo Sweep Exemplo Continuação
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3 Algoritmos Assíncronos

3.1 Algoritmo 'llknWrap

[JCR02]

Uma das tarefas importantes do sistema gerenciador do data wareàouse é manter as visões

materializadas sob as mudanças das fontes, dado que atualizações freqüentes são comuns para a

maioria das forltes. Entretanto, além das atualizações de dados, as mudanças de esquemas são

bastante corriqueiras para as aplicações modernas.

Uma mudança de esquema pode ocorrer por inúmeras razões durante o ciclo de vida de um

software: erros de projeto, redefinições durante as fases iniciais do desenvolvimento do banco

de dados, adição de novas funcionalidades e também novos desenvolvimentos no domínio da

aplicação, tais como novas leis de taxas e óug do ano 2000. Além disso, em ambientes distribuídos,

as fontes de dados tipicamente pertencem a diferentes provedores e suas funcionalidades são

independentes umas das outras. Isso implica que elas irão atualizar seus esquemas de dados

autonomamente, sem qualquer conhecimento de como podem afetar as visões materializadas

definidas sobre elas, causando então as chamadas anomalias de manutenção de data wareàouse.

O 'lknwrap descrito na seção 3.1.14 é um algoritmo de tratamento de atualizações não só dos
dados, mas também do esquema de dados

3.1.1 Anomalias de manutenção de data warehouse

Existem três tarefas de manutenção de data wareãouse: Manutenção de Visão (MV), Sin-

cronização de Visão (SV) e Adaptação de Visão (AV). MV mantém a visão do data wamhouse

sob as atualizações de dados das fontes. SV tem por função reescrever a definição de visão do

data wareÀouse quando existem mudanças nos esquemas de dados. Por fim AV incremental.

mente adapta a extensão da visão para novamente estar compatível com as recentes mudanças
da definição de visão.

Se não existe concorrência entre atualizações das fontes, ou seja, se a manutenção corrente do

data wareAouse é completada antes que a próxima atualização ocorra, então MV incorpora cada

atualização de dado enquanto SV e AV, juntos, incorporam a mudança de esquema das fontes no

data wareÃouse. Contudo, as fontes autónomas podem submeter atualizações concorrentemente

causando as anomalias de manutenção.

Existem dois tipos de problema de anomalias:
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e Anomalia de duplicação: aparece quando se faz uma consulta a uma fonte e uma nova

atualização acontece. Essa atualização está refletida na resposta da consulta. Mais tarde,

quando essa atualização for processada pelo dela mare/lozlse, essa dupla pode ser inserida
na visão novamente.

e Anomalia de quebra de consulta: aparece quando se faz uma consulta a uma fonte e esta

sofre uma mudança de esquema. Dessa maneira, a consulta não poderá ser mais processada

e uma mensagem de oiro é enviada para o data mare/lousa.

Uma atualização de dados concorrentes pode resultar em um resultado incorreto da con-

sulta às fontes, enquanto uma mudança de esquema concorrente pode resultar em uma

quebra de consulta, isto é uma mensagem de erro é retomada.

3.1.2 '1kansação modelagem transacional da manutenção de data
warehouse

O processo de manutenção de data wal'e/zozise envolve leituras de fontes individuais para

calcular as mudanças e atualizar a extensão do aGIa wareÀouse. Enquanto isso, as fontes podem

continuar a confirmar várias atualizações. Conseqüentemente, pode ocorrer concorrência entre

esses dois processos. Essa anomalia de manutenção é similar à que existe nos SGBD's: pressupõe-

se que uma junção é definida sob duas relações de fonte. Se não houver controle de concorrência,

atualizações de dados concorrentes ou mudanças de esquemas nessas duas relações durante a

computação do processo de junção, pode câus&r um problema de concorrência. Isto é similar à

anomalia de manutenção de data wareàouse.

Um SGBD tradicional trata esse problema com três passos:

1. Aplicando um modelo transacional para encapsular todas as operações que necessitam ser

executadas atomicamente em uma transação.

2. Usando estratégias de controle de concorrência para garantir as propriedadades ACID de
cada transação.

3. As propriedades ACID garantem a visão consistente do dado dentro de cada transação,
portanto resolvendo o problema.

Similarmente, no contexto de data wareÃouse, o processo de manutenção pode ser visto como uma

série de operações de leitura sobre fontes que devem ser executadas atomicamente, enquanto as
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atua[izações das fontes são operações de escrita independentes. Existem conflitos entre leituras

e escritas, dado que as fontes são autonâmas.

3.1.3 l)ansações em um ambiente de data warehouse

Cada processo de manutenção de data wareÀozise é composto de duas transações

1. Uma transação de atualização de fonte em alguma fonte de dado DSí é confirmada, dente..

fada como TnS. = toÍDSI,)cÍD-S.,) em que wrZ)St) signi6ca a atualização em .Z)Si e { é o

índice da fonte de dado, c(D&) denota a confirmação.

2 l.Jma transição de manutenção de data wareÀouse computa os efeitos causados pelas atua-

lizações das fontes a fim de atualizar o data wareAouse. Durante esse período, pode ser

necessário enviar consultas de manutenção para investigar diferentes fontes de dados. No

final, o data wareÀatzse atualiza a extensão da visão. Isso é denotado como Tnw

réDSi,)réDS2) ... rÍDSnlwéD W9cÍD W), em que r(DSi) denota leitura da fonte DS{, w(DW)

denota escrita ou atualização do data wareAouse e c(DW) denota a confirmação.

Contudo, esses dois tipos de transações não são completamente independentes, ou seja, cada

transação de atualização da fonte pode disparar uma transição de manutenção de data wa7ehause.

Além disso, essa transação de manutenção de data wareÀotise é necessária para enxergar um

estado consistente de todas as fontes, não para conflitar com outras transações de atualização
de fonte.

De qualquer maneira, as anomalias podem ocorrer. Essa observação é a base para notar-se

a necessidade da criação de uma transação de alto nível que integra ambas as subtransações.

As propriedades ACID desta transição de alto nível podem resolver os conflitos entres essas

subtransações: transações de manutenção de data wareÀouse e transações de atualizações das
fontes

3.1.4 Um modelo transacional : transação SGDW

É modelada uma transação de alto nível que integra tanto a transação de atualização da

fonte como a sua correspondente transação de manutenção de pala wareÀouse.

Cada transação.SGDW T começa após a confirmação local, com sucesso, de uma transição

de atualização de fonte de dado Tns: e confirma após o banco de dados do data gare/house ter
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sigo toLaimente atuanzaao, isco e, a connrmaçao Qa transaçao de manutenção de data warehouse

Tnw. Então isso é denotado por:

"r = ros. Tow = t«(O&)c(OSi)r(OSI)r(DS2)...r(OSn)to(-OW)c(DH'') ".

Com o conceito de transação GDW, a manutenção anómala de data are/house pode ser
reformulada como o bem conhecido problema de leitura de dados incoerentes pela transação. Com

uma solução apropriada de controle de concorrência para garantir as propriedades ACID de tal

transação.SGDW, os conflitos entre as transições.SGDW, podem naturalmente ser resolvidos.

3.1.5 Escalonamento de transações SGDW

Dois tipos de escalonadores de transição GDW são possíveis: seqüencial e paralelo.

Um escalonador seqüencial não permite que outra transição GDW sda processada até

que a corrente tenha sido completada. A maioria dos algoritmos de manutenção emprega este

escalonamento seqüencial para manutenção de data areÀouse mesmo que eles não utilizem a

terminologia de transações.

O escalonador paralelo é mais complexo, haja vista que a falta de ordem do processo de

manutenção de data wamAouse introduz conflitos adicionais.

3.1.6 Conflitos entre transacões SGDW

Existem três operações básicas de leitura e escrita dentro de uma transição SGDW chama-

das de wZ)Si, rZ).Si e wéDWI). Também há três tipos de conflitos entre essas operações. Primeiro

alguma operação de escrita uil)Si em uma transação SGDW Ti conHita com w21)Sí em outra

bransação.SGDW T2. Segundo acontece quando alguma operação de escrita wl(1)1,}') em uma

transação.SGDW TI confiita com %(Z)w) em outra transação T2. É claro que tais
conflitos de escrita com escrita podem ser resolvidos pelo gerenciador local de dados tanto das

fontes quanto do pala wareAouse. O terceiro conflito é do tipo leitura-escrita, tal que rDSi em

uma transição.SGDW Ti pode ler algum resultado inconsistente de consulta escrito por wDSi

em outra transação GDW T2.

Lema l IJCR02j A anomalia de manutenção de data wamÀouse aparece durante os contitos

de leitura-escrita da transação SGDW.

3.1.7 Serialização das transações SGDW

O lema 1, cuja prova esta em IJCR021 mostra uma estratégia para se resolver os coníiitos,

48



ou sqa deve-se garantir a serialização das transações.SGDW.

[rborema l IJCR02j Uma história de transações.SGDW

algum escalonamento serial S' de algumas transações

O escalonamento serial das transações.SGDW S' pressuõe que a atualização da fonte e o

processo de manutenção ocos rem um após o outro. Nesse caso, a atualização da fonte e o processo

de manutenção não conflitam um com o outro e, conseqüentemente a anomalia de manutenção
de pala wareàaztse não ocorre

S é seriável se é equivalente ae V

3.1.8 Algoritmo de controle de concorrência de multiVersão para trança.
ções SGDW

Para garantir a seriação de transições tradicionais, geralmente dois tipos de algoritmos de

controle de concorrência são usados: baseados em bloqueio e baseados em multiversões.

O algoritmo tradicional baseado em bloqueio é descrito em IBHG87]. Ele é muito restritivo

para o escalonador de IYansações.SGDW, pois se sabe que uma 'lYansação irá ler sobre

todas as fontes, então um bloqueio de leitura seria necessário sobre todas elas. Contudo, as fontes

são autónomas no ambiente de dela waleÀouse e não são permitidos bloqueios de agentes externos
as fontes.

No algoritmo de controle de concorrência multiversão tradicional IBHG871, a transação de

manutenção do data arehouse irá ler uma versão mais antiga do que está sendo escrita pelas

fontes de dados e, dessa maneira prevenindo conflitos. Esses algoritmos de multiversão podem

ser divididos em duas categorias: os de versão finita, como mostrado em [QW97j; e os de versão

ilimitada como mostrado em IAS89]. Nos algoritmos de multiversão ilimitada, as fontes de dados

podem sempre criar uma nova versão dos dados a serom escritos e as transições de manutenção

do data wareàouse podem procurar as versões que elas necessitam a qualquer instante. Nenhum

bloqueio entre operações de escrita e leitura irá ocorrer.

Com base no funcionamento dos algoritmos citados, foi escolhido um algoritmo de multiversão

ilimitada para o desenvolvimento do data wareAouse. Primeiro é necessário que a versão que a

transação de manutenção necessita não se expire antes que o processo de manutenção tenha

sido completado, caso contrário o data wareàouse pode ficar inconsistente. Em segundo lugar

a atualização da fonte não deve sür sincronizada com o processo de manutenção DW. Por esta

razão, o algoritmo de multiversão ilimitada foi escolhido. Note que como as 'lYansações

irão ler uma versão crescente e monotânica dos dados em vez de alguma antiga randêmica, a
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npeza ae versão pode ser ehcientemente realizada.

Desta forma pode-se criar um algoritmo de multiversão ilimitado, chamado SÀadow Mrap. A

principal ideia desse algoritmo é estender as funcionalidades dos wrappers além da comunicação

entre fontes e o data wareÃouse, ou soja, o wrupper é responsável por armazenar as versões

geradas durante as atualizações nas fontes e responder a alguma consulta de manutenção do .DI.r

usa*ndo a intórmação versionada

li]

3.1.9 Materialização dos wrappers

O wrapper de cada fonte é estendido para conter relações com versões das fontes de dados,

chamadas de relações wrappers. Uma simples replicação total dos dados das fontes para os

wrappers pode garantir que o urapper responderá a uma consulta de manutenção sem nenhum

outro acesso à fonte. Esse fato pode ser melhorado utilizando as definições da visão para filtrar
dados desnecessários.

São também adicionados dois novos atributos em cada relação wrapper: 1/. Sfad e y .End

para denotar o tempo de vida de cada dupla. y otan denota a versão inicial da dupla (por

inserção), e 1(.. End denota a versão em que a dupla se 6nahza (por remoção).

As duplas na re/anão urapper são inicializadas com y Staff = 0 e y .End = oo. Isso
garante que todas as duplas iniciais serão visíveis para todas as fransações.SGI)IV. É criada

uma metarelação no wrapper para o versionamento do metadado da fonte. Essa metarelação

contém seis atributos: Re!, -Áffr, ReJ', .Atar', y Staff, t/. End. O par de atributos ReZ, átlr

descreve o metadado da fonte. O par de atributos J?eZ', .Álfr' indica o novo nome de um atributo

em particular ou de uma relação. O par de atributos l/..Staff, V -End denota o ciclo de vida

dos atributos, isto é, o número da versão em que eles foram criados, renomeados ou removidos

A seguir temos um exemplo de uma relação wrapper.

Mrapper para uma /onde Relação F'
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MetaRelação

3.1.10 Gerenciamento de versão

Basicamente existem três classes de operações de versão que o wrapper pode realiza

e A criação de versões sempre que uma atualização é enviada por uma fonte;

e A leitura de uma versão apropriada pai'a responder cada consulta de manutenção.

e A limpeza de qualquer versão que não for mais necessária para uma fra7zsação. SGI)IV.

3.1.11 Criação de versão no wrapper

As atualizações enviadas pelas fontes podem ser categorizadas como atualizações de dados

(inserção, remoção e alteração), ou mudança de esquemas(inserir, remover, renomear um atributo

ou criar, remover e renomear umâ relação).

Para criar versões, cada fransação.SG.Z)W será associada a um número de versão baseado

na sua transação de atualização de fonte correspondente. As criações de versão correspodente

são listadas a seguir:

1. Remover uma dupla f: atualizelC.End para i(número da transação).

2. Inserir uma dupla t: insere a dupla, atualízey Staff para i, atualize V: End para (x)

3. Alterar uma dupla t: trate como uma remoção seguida de uma inserção.

4. Remover um atributo: atualize o atributo }':,End para { na metarelação.

5. Inserir um atributo: insira o atributo na metarelação, com y' Sfarf = ie y

r

End
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6. Renomear um atributo: na met relação atualize os atributos ReZ', -4ffr' do atributo antigo

para seu novo nome, atualize y .End para {. Então adicione o atributo renomeado pai'a a

metarelação.

7. Remover uma tabela: trate como uma remoção de todos os atributos

8. Adicionar uma tabela: adicione todos os atributos para a metarelação

9. Renomear uma tabela : método similar a renomeação de um atributo, mas realizado sobre
todos os atributos.

3.1.12 Leitura de versão no w7'apper

A leitura de versão acontece quando uma tm7zsaçâo. SG-D}V quer consultar uma fonte. Em

vez de s©rem processadas pelas fontes, M consultas são reescritas pelo wrapper e executadas lendo

a versão apropriada do esquema do wrapper e suas relações.

A fransação. SG.D W' necessita ver um estado consistente de todas as fontes. Então, m versões

criadas posteriormente, devem ser invisíveis para essa tmnsação. SGI)WI. Para garantir isso, a

consulta de manutenção original é reescrita colocando em seus argumentos as condições de versão

P/.4ATD y:Staff $ { .4]VD á < y .End". Essa nova consulta será executada na relação wrapper

e não na relação da fonte anual. Define-se { como o número da versão desta Im7zsação.SGDI/r.

3.1.13 Limpeza de versão no wrapper

E necessário limpar as versões que não são mais necessárias para as fmnsações. SG-Z)}r. Para

um escalonador serial essa tarefa é simples. Após a completa execução de uma fransação. SG.D l/P

com número de versão {, todos os dados com V.End menor que { serão removidos desde que

não sejam mais visíveis nem requeridos por alguma transação de manutenção. Para garantir esse

fato, na metarelação, será executada uma atualização como /'de/efe # /rom nela-re/acho wAere

lr.. .Bnd $ {" e a execução das operações correspondentes nestes atributos na relação wrapper.

Então também são removidas as duplas na relação wrupper com 1(.. Elzd $ í.

3.1.14 '11knWrap : um algoritmo multiversão para manutenção de DW

1. Primeiro o wrupper inicializa seus esquemas e relações
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2. Uma vez que uma determinada fonte confirma uma transição de atualização local e en-

via esta atualização para o wrapper, este pega uma identificação de versão de trunsa-

ção. SGZ) }r única e global e a usa para criar as versões. Após isso ele noti6ca o wamàouse
sobre as atualizações.

3. Quando o wrappe7 recebe uma consulta de manutenção do SG.Dly, ele reescreve a consulta

de manutenção de acordo com a correspondente identificação da fransação. SGD}V e a
executa sobre as re/anões-wrapper.

4. Uma vez que uma fransação. SGZ)}t'' é confirmada no data wareàouse, a limpeza de versão

começa. Essa limpeza pode ser feita por um processo ativo em memória.
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3.2 Algoritmo de propagação de rolagem

[SBCLOO]

A atualização on-/íne21 é bastante desejada em vários casos. Porém as aplicações on-Zune

devem estar atentas para deixar a visão materializada em um estado intermediário de consistência

transacional. A menos que as tabelas soam muito pequenas ou as mudanças muito rápidas, é

necessário atualizar a visão incrementalmente. Em muitos casos não é possível, ou necessário,

manter um processo de atualização totalmente on-Zune. Dessa maneira pode-se aplicar uma

técnica ortogal mostrada em ]CGL+96]. Essa técnica divide a computação de atualízação em

duas fases: a fase de propagação e a fase de aplicação.

Durante a fase de propagação, as mudanças de visão são computadas e armazenadas. Mais

tarde, durante a fase de aplicação, M atualizações armazenadas são usadas para atualizar o data

wareàouse. O algoritmo descrito em ]SBCL00] utiliza a técnica de atualização de visão em duas

fases. Ele é chamado de rolagem da propagação da junção (roJ/áng jo n propagation) e endereça

tanto o problema de transações longa como o problema de sincronização de atualizações. Para

esse algoritmo existem três característica significativas:

1. A propagação da visão delta (visão intermediária) é assíncrona;

2. A propagação da visão delta é tratada como um processo contínuo (por meio de uma série

de pequenas transações ao invés de uma única transição longa;

3. As mudanças armazenadas na visão delta são rotuladas para indicar quando elas podem

ser aplicadas à visão. Rótulos de tempo facilitam o controle do tamanho das transações

de propagação e permitem manutenção incremental (point-in-time)

A técnica de rolagem da propagação usa processos separados para propagação e aplicação. Os

dois processos são completamente independentes. Cada processo ou ambos pode ser suspenso

durante períodos de alta carga no sistema, ou por outras razões. Em determinado tempo, a tabela

visão delta contém uma completa cobertura rotulada do intervalo da visão corrente materializada

até a nmarca-d'gua"22 mais alta na tabela de visão delta. Isso significa que a visão delta pode

conter tuplas adicionais como mudanças parcialmente computadas que foram geradas da mãrcà

dágua mais alta até o tempo anual. O processo de aplicação pode distinguir essas duplas usando

''Refere-se ao fato de uma atualização confirmada em uma fonte de dados ser aplicada ao data warehouae pouco depois que ocorre
fontes de dados.

R'laica que indica as últimas duplas totalmente validada.s e prontas para s©r©m aplicada.s à, VM

nas

22
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seus rótulos de tempo Por causa do rótulo de tempo nas duplas, o processo de aplicação pode

usar a visão delta para rolar a visão materializada para algum tempo próximo ou igual à marca
d'água.

3.2.1 Definições

e Uma tabela delta (provavelmente uma visão) descreve mudança feitas em uma tabela das

relações fonte.

e As tabelas das fontes serão chamadas de tabelas base

. Se R é uma tabela base AR será usado para descrever as mudanças ocorridas em R (tabela
delta).

8 AR tem os mesmos atributos de R mais outros dois: court e tirrzestarnp

e Um valor de contador de n+ é usado para representar a inserção de n cópias da dupla
associada.

e Um valor de contador de n-- é usado para representar a remoção de n cópias da dupla
associada.

e 71mestamp representa o tempo de inserção e remoção

B Para manter uma notação uniforme, cada tabela base é considerada como tendo os abri.

bufos court e Zámestamzp implícitos. O valor implícito de counf para cada dupla é +l.

O valor implícito de fêmesfamp é nulo. Esses atributos existem apenas por conveniência

notacional e não são representados explicitamente nas tabelas base.

e O algoritmo assume os itens 1, 2, 3, 4 descritos na seção 2.1.1

e A história transacional é assumida como sendo seriável, e a ordem da confirmação das

transações é assumida como sendo consistente com a ordem de seriação.

e Nas tabelas delta, o valor dos rótulos de tempo das duplas é o tempo de confirmação da

transação que inseriu ou que mais recentemente atualizou a dupla.

e A operação a.,ó seleciona todas as duplas tendo o atributo fimesfamp maior que Z.:. e menor

ou igual a Ü,.
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e A notação R.,Ó é uma abreviação de a.,ó(AR)

B O algoritmo computa a visão delta usando consultas de propagação. Em geral, a visão

delta será a união dos resultados de uma ou mais consultas de propagação. As consultas

de propagação para uma visão V têm a mesma forma da definição da visão com algumas

tabela base substituídas por suas tabelas delta correspodentes.

e Consultas de propagação produzem tabelas delta. Os atributos tímesfamp e court para

estas tabelas são computados dos ZãmesZamp e court das tabelas nas quais a consulta foi

definida. O court de uma dupla da visão delta é o produto dos atributos court dm tuplas

que ela foi derivada. O Zimesfamp de uma dupla da visão delta é o mínimo dos limes(amp

das duplas das quais ela foi derivada.

e A notação (2\''lil é usada para representar a l-ésima relação na consulta de propagação (2t'

para a visão y. Qt'lêl é também Ri ou Ri.v, dependendo de onde Ri tenha sido substituída
porsua tabela delta na consulta.

e A notação C?l'' é usada para representar o resultado de computar uma consulta (2t'' no
tempo tÓ.

e O resultado de consultas que envolvem apenas tabelas delta são realizáveis em algum
tempo após o final do último intervalo de tempo das tabela delta na consulta.

3.2.2 Propagação assíncrona

O objetivo da propagação assíncrona é quebrar a computação da propagação em pequenos

pedaços, cada um sendo executado após o intervalo de propagação. A propagação assíncrona
pode ser alcançada usando compensação.

Considere o resultado da consulta (2l''= Rt!,ÓR?RÍI. Suponha que o resultado da consulta é

avaliado em algum tempo depois de tc, em vez tÓ, resultando em (2cV:: R:.ÓRgR:. Como R2 e R3

podem estar envolvidos entre tÓ e t.,C?t'' e Qr no geral não serão iguais. Clontudo, esse problema

poderá ser resolvido pela compensação de algum erro causado pelas mudanças para R2 e R3
feitas entre os tempos tÓ e tc.

Compensação envolve adicionar mudanças extras para a visão delta. Por exemplo, se C2t'

inclui duplas extras de inserção que não estão em Qt', elas são compensadas pela adição de

remoções correspodentes para a visão delta. A diferença entre (2óu e Qr é C?b.c. Isso significa
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que a consulta Qv pode ser tratada como uma definição da visão e suas mudanças incrementais

de tb para tc podem ser calculadas. A compensação requirida para corrigir essa diferença é

exatamente -QÓ,. desde que cada inlserção em QÓ.. torne-se uma remoção em -QÇ' e as inserções

sejam correspondentes às remoções. Como C2\'' tem a mesmo forma da visão V, Q:lc e também

-- Q1lc podem ser calculadas usando o mesmo método para calcular a visão delta mostrado em

ICGL+96j.

Considere o seguinte exemplo para y = BIR2. A visão delta pode ser calculada como:

%.,.- ai,.R?+ aiR:..

A primeira consulta pode sor movida para o tempo tc e a segunda para o tempo ta.A com-

pensação pode ser adicionada para cada consulta para corrigir algum erro introduzido pelos

movimentos no tempo. Isso nos leva a:

Ua,z, R:,.n? (R:,bR')b,. + RãR:,b - (R:R:.b),,d

A consultas de compensação são mostradas em negrito. A primeira compensação pode ser

calculada por meio de uma nova aplicação do método em ICGL+96j:

(n:,óR')ó,. (n;l.Ó)Ó, R? + (RI,Ó)z,R?,.

Como Ri não está envolvida, (RI,b)b.c é vazio, e a expressão de compensação pode ser sim-
plificada para:

(Ri,ÓR')Ó,. = Ri,Ón?..

Usando a mesma técnica, o termo de compensação .fZiR2a, b pode ser encontrado em Ri!.arca, ó

o que nos dá o seguinte cálculo de sincronização de ya,b:

57



Ua,z, R:l..a: R:,.R?,.+-R]R:,. R:,.R.,.

O algoritmo a seguir é um algoritmo de propagação assíncrona chamado aamputel)eZfa que

generaliza a técnica de ICGLt961 para visões definidas sobre n relações base. O algoritmo tem

uma consulta de propagação Q de n maneiras, um vedor rotulado t.za e um novo tempo t..«,.

Ele computa Qol.Í,..., isto é, o delta para Q de t.Za até tempo tn.,«. Ele pode ser usado para

computar a visão delta ya,b vetando Q ;; y, t.Z.Z :: la,a, .-.,al e t... :: tÕ. aompute.Delta usa

a função .Ea;ecule para executar as consultas. Cada chamada a Execute é feita para inserir seus

resultados na tabela visão delta na qual está sendo acumulada. Cada chamada para Ezecate faz

sua consulta como uma transição separada e retorna o tempo de confirmação dessa transação.

3.2.3 Rótulos de tempo

O tamanho dos intervalos de propagação determina o custo das consultas de propagação. A

escolha de pequenos intervalos, leva a muitas pequenas consultas de propagação, e a escolha de

intervalos longos leva a poucas e longas consultas. Então, o intervalo age como um parâmetro

que pode ser ajustado para balancear a sobrecarga da execução da consulta sobre a contenção
de dados.

Adicionalmente, o intervalo de propagação determina o ponto no tempo para o qual a visão

materializada poderá ser rolada ("atualizada"). Se a visão materializada no tempo t. e a visão

delta Ua,ó são propagadas, então é possível rolar a visão do tempo f. para fÓ Porém, não é

possível rolar a visão para nenhum tempo fÓ,, em que t. < t# < tÓ

Idealmente, a propagação e o processo de aplicação devem ser tão independentes quanto

possível. A escolha de um intervalo de propagação pode ser feita independente de um processo

de aplicação pela geração de um rótulo-de-tempo para cada dupla propagada para a visão de/ta.

O rótulo de tempo indica o tempo de confirmação da transição que gerou a mudança. Para rolar

a visão de um tempo fa para tÓ', o processo de aplicação seleciona as duplas da visão delta com

rótulo-de-tempo nesse intervalo e aplica essas duplas na visão materializada. Com essa mudança,

o processo de propagação pode ser feito independente da aplicação. O intervalo de propagação

pode ser usado somente como um parâmetro de ajuste do processo de propagação, permitindo

que o tamanho das consultas de propagação seja controlado. O processo de propagação pode ser
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implementado como um laço que continuamente gera duplas na visão delta com rótulos de tempo

para sucessivos intervalos de tempos passados. O processo de Propagação é mostrado a seguir:

Propagacao(V, t{.Í.i.,l)

{

tour :: tinÍcid

do foreuer

escolha um tamanho de intervalo de propagação ó'

ComputeDelta(V, ]cur, ..., cura, t., + õ)

t.., --- f.., + à

od

}

Propagação gera uma visão delta começando em um tempo especí6co fÍ.í.{.:z. A variável f..,

pega a marca d'gua mais alta da visão delta. Na conclusão de cada interação de Propagação, a

visão delta é ajustada para o intervalo de t{.{.:{.z a t..,.

Cada tabela base delta inclui um atributo fímesfamp para indicar os tempos de confirmação

das mudanças que ela ai'mazena. Como visto na seção 3.2.1 , o atributo fÍmeslamp de uma

dupla da visão delta é o mínimo dos atributos fámesfarnp das duplas que fizeram a junção para
produza-la.

3.2.4 Propagação de Rolagem

O algoritmo de propagação de rolagem junto com os rótulos de tempo endereçam o problema

de manutenção de visão incremental. O algoritmo de propagação de rolagem é um re6namento

de propagação. A principal diferença entre os dois é que o algoritmo de propagação de rolagem

provê maior controle sobre o tamanho das consultas de propagação.

O procedimento aompute.Della no qual propagação é baseado provê um parâmetro ajustável:

o tamanho do intervalo de propagação. Todas as consultas enviadas usam o mesmo intervalo.

Contudo, em muitos casos, as tabelas base serão atualizadas em taxas diferentes. Dessa maneira,
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ele provê n parâmetros ajustáveis independentes em vez de um.

O algoritmo de propagação de rolagem tende a gerar menos consultas com grandes propaga-

ções do que o propagação. Apesar de ambos os algoritmos serem baseados no procedimento (7om-

puteDe/ta, a propagação de rolagem diferencia as compensações de algumas consultas enviadas e

as combina com compensações para consultas que aparecerão futuramente. Como resultado, ele

faz menos chamadas para aompwfeZ)e/la do que Propagação. A descrição completa do algoritmo

de propagação e sua forma algorítmica pode ser encontrada em ISBCL001.

es para cada tabela bme Entãoar n
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3.3 Resumo dos Algoritmos

Tabela 1: Tabela de comparação das complexidades dos algoritmos

O algoritmo Sweep garante consistência completa, então todas as consultas executadas no

data wareAouse são garantia de uma visão consistente na base de dados distribuída. A compen-

sação dos erros é completamente localizada no data wareÀouse, ao contrário de outros algoritmos.

Como conseqüência, o custo de computar a visão por atualização é linear no número de mens&-

gens, ou seja, apenas (n -- 1) mensagens são necessárias quando se possui n fontes.

Algoritmos como BAIA, Sfroóe e O-Sfroóe terminam totalmente de executar uma consulta antes

de fazer qualquer compensação. Consequentemente, todas as atualizações recebidas entre o início

da consulta e ela ser completamente respondida, são consideradas atualizações concorrentes. Por

causa desse fato, teremos as complexidades dos algoritmos em relação ao nomeio de mensagens

de O(1), O(n) e O(n-l)l no pior caso.
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A]Boritmo Arqu;teturEI COnEIEtênCIEI Culta da menHElgem

por 8tualiz&ção

(n - #fDnt-)

CarztcterÍBticas

e6peclflca&

Tipo de

EltualizaÇão+

  Ce--tralizada F'arte 0(1)

Compensação remota

NÍen6&gem de tamanho quadrático

Requere estado quiescente

SÍnCrOn&

strobc Distribuída Forte o(n) Hipótese de chave Única

Requere estado quiescente

SÍnCrOn&

a-sÉrobe Distribuída CJomplet& o(n!) Hipótese de chave Única

Não-escalável

SÍnCrOn&

sweep Distribuída Completa o(n) Compensação local síncron&

  DiBtribuÍd& b'arte o(n) Compensação local

Requere não-interferência

Bfncrona

rzntvrap Distribuída Completa o(n) Relações nos wrupper3 para armazenar

Btu&lizüções das fontes

Não requer consultas compens&tóri8s

l\&ta mudança de esquemas da$ fontes

aSSÍnCrOnü



Apesar de o Sfroóe podem ser mais eficiente, visto que adiciona à mudança da visão várias atua-

lizações, ele pode não terminar se não existir um estado quiescente do data wareõouse.

O BAIA não pode ser diretamente comparado com os demais algoritmos por se tratar de ambiente

centralizado, contudo o número de mensagens do .BOZ cresce quadraticamente em termo do

número de atualizações concorrentes. Um outro favor a ser considerado é que Slroóe e o (;-S7 uoóe

são restritivos, pois ambos assumem que a função da visão inclui os atributos-chave de todas as

relações base da visão.

O Algoritmo .Nestes Sweep é uma otimização do algoritmo Sweep, sua complexidade de mensagens

é limitada pelo Algoritmo Sweep e também é linear. Quando existem muitas atualizações, o

Nestes Sweep constrói a mudança de visão coletivamente e o custo das mensagens é amortizado

para as múltiplas atualizações. Uma outra vantagem dos algoritmos Sweep e .Nestes Sweep é que

eles não requerem estado de repouso, porém exigem que as atualizações não sejam uma seqüência

com atualizações que interferem uma na outra, pois, nesse caso, o algoritmo oscilaria entre as

duas relações fontes até que a seqüência alternada ou as atualizações interferentes dessas relações

fontes sejam quebradas.

O algoritmo ll\txWrap requer que cada wrupper mantenha uma relação para armazenar as mu-

danças das fontes. Em muitos casos haverá necessidade de grande espaço em disco. Por outro

lado, por causa dos rótulos em cada atualização ele garantirá consistência completa pois repas-

saiá cada estado da fonte para o wareAozise e não causará impacto sobre as fontes de dados que

continuarão executando seu trabalho. Além do mais, o custo de manutenção para cada atuali-

zação é fixo, ao contrário dos demais algoritmos que têm seu custo acrescido de acordo com o

número de atualizações concorrentes .
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4 Sugestão de um algoritmo assíncrono para atualiza.

ções de dados

4.1 Parâmetros que interferem nas atualizações

Um fatos que foi decisivo para a escolha de algoritmos assíncronos foi um conjunto de alguns

parâmetros identificados que são relevantes para qualquer tipo de algoritmo de atualização de

dados em data wareAouse. Alguns desses parâmetros são descritos a seguir:

1. Quantidade de comunicação: Mede a quantidade de mensagens trocadas entre o data

wareõouse e as fontes de dados para que uma atualização possa ser incorporada no data
gare/house.

2. Volume de dados: Mede o tamanho das mensagens que são transportados entre as fontes
de dados e o data warehoase.

3. Tipo de atualização: Mede o grau de atualizações que os algoritmos se propõem a manter
Podem ser síncrona ou assíncrona.

4. Defasagem de atualizações: Mede o grau de defasagem entre o data mareAouse e o ambiente

de dados operacional, ou seja, em que medida o data warehouse está realmente atualizado

com as fontes de dados.

5. Grau de concorrência de dados no ambiente de dados operacional e no data wareÀozlse:

Mede o grau de concorrência existente entre o processo de consulta no data wareÃouse e a

atualização dos dados.

6. Grau de agregação dos dados: Nlede qual a complexidade de agregação dos dados que são

transportados das fontes de dados para o data wareàouse.

Por meio dos parâmetros, detecta-se inicialmente o tempo que uma atualização gasta para

ser incorporada nas visões do data wareAouse. Esse tempo está vinculado a três parâmetros

principais: grau de concorrência de dados no banco de dados operacional e no data wareàouse,

grau de agregação de dados e quantidade de comunicação. Dessa maneira, pode-se expressar o

tempo total gasto para uma atualização ser incorporada no data warehouse como uma função:
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At(C, Agr, Qm)

em que

C: grau de concorrência de dados

Agr: grau de agregação dos dados

Qm: quantidade de mensagens trocadas

Esses três parâmetros (C, Agr, Qm) impactam o tempo de atualização At, pois

e Quanto maior a concorrência no data wamAouse e nas fontes de dados, mais uma atum.

lização demorará a ser propagada, pois esta concorre com todos os processos que estão

executando localmente. Havendo maior concorrência pode-se acabar prejudicando tam-

bém os processos locais, havendo perda de desempenho. Como alguns algoritmos exigem

estado quiescente, pode-se não chegar a um estado atualizado.

e Quanto maior o grau de agregação dos dados a serem incorporados no data wareAozzse,

mais tempo se gastará para sua obtenção, pois deverão ser feitas muitas junções para
obter esses dados.

e Quanto maior o número de mensagens a serem enviadas por uma atualização, mais tempo

se gastará esperando a total recepção de suas respostas. Além disso, um maior número de

mensagens pode fazer com que o meio de comunicação se torne lento e atrase ainda mais
ne n t ll n liunpÃoq

Através dos parâmetros descritos acima, mostra-se mais clara a necessidade da proposta de

um algoritmo msíncrono que minimize os efeitos acarretados pela atualização síncrona. A alter-

nativa proposta objetivo reduzir o problema de concorrência de dados nm fontes e no mare/house,

pois os prâmetros seriam responsáveis por determinar o momento da carga.

4.2 Proposição de um algoritmo assíncrono

O algoritmo chamado de algoritmo de log com nível zero de agregação de dados é outra con-

tribuição importante deste trabalho. Tal algoritmo transforma as atualizações confirmadas das

fontes de dados em informações de !og para serem aplicadas no wareAouse. Para realizar esse pro"

cesso, ele se utiliza de uma estrutura de-para, que faz o mapeamento dos dados do banco de dados
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operacional no data gare/house e de um modelo de armazenamento diferenciado no wareAouse,

chamado de nível zero de agregação, onde os dados não estão sumariados. Tàl pressuposto de

nível zero de agregação, se faz necessário em função da eliminação das consultas intermediárias

às fontes para atualizações de dados. A eliminação das consultas s6 é possível devido a pro-

pagação dos dados existentes no ambiente operacional sem alguma junção ou agregação para a

geração dos mesmos dados no ambiente analítico. Como mencionado no capítulo 2 a$ consultas

intermediárias que retornam as fontes são elementos de grande ine6ciência para os respectivos

algortimos. Portanto a utilização do nível zero de agregação, simplifica nossa proposta de al-

goritmo para propagação das atuajizações em questão. Maiores informações sobre nível zero de

agregação podem ser obtidas em jlta021.

4.2.1 Wrappers

Quando ocorre uma transação(atualização) nas fontes de dados, após sua confirmação, ela

é enviada para os wrappers através de fhggers nas relações das fontes. Os wrappers, neste

algoritmo, quando recebem as transações(atualizações) copiam-nas para um log /ocas dentro dos

próprios wrappers. São consideradas três tipos de atualizações que ocorrem nas fontes: inserção,

remoção e alteração que, como já mostrado em outros trabalhos, será tratada como uma remoção

seguida de uma inserção. A informação a ser gravada no Zog ZocaJ tem a forma geral mostrada
natabela 2

Fonte Rel Atribl, Val anel, Val atuall, , AtribN, Val antN, Val atuaIN

Tabela 2: Formato gera] de arquivo de ]og

em que

8 Fonte é o nome da fonte de dados

e Rel é o nome da relação dentro da fonte de dados

e .4frió-í é o nome do primeiro atributo na relação

e Ua/ anf/ é o valor anterior do primeiro atributo na relação

UaZ aluaZ/ é o novo valor do primeiro atributo na relação
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8 .4tdó.V é o nome do último atributo na relação

e Ua/ anf.N é o valor anterior do último atributo na relação

© UaJ afuaZN é o novo valor do último atributo na relação

t'ara uma mserçao, a informação valor anterior conterá o valor nii. Para uma remoção, a
informação valor anual conterá o valor niJ.

Na tabela 3 é mostrado um exemplo de Zog.

Fontel Reli Atribl, nil, 30

Fonte2 l Reli Atribl, nil, 55

Fontel l Re12 Atribl, 75, nil

Fontel l Reli Atribl, 30, nil

Fontel l Reli Atribl, nil, 37

,AtribN, ni], 20 inserção

,AtribN, ni1, 32

,AtribN, 50, nill l remoção

.AtribN, 20, nil l alteração

,AtribN, nil, 20 l alteração

Tabela 3: Exemplo de arquivo de log.

Dessa forma cada /og local de um wrupper pode ser expresso como

Uti

onde:

t{ são todas as transações confirmadas que acontecem na fonte á

4.2.2 Estrutura de-para do algoritmo de log de nível zero

Após as informações serem gravadas no log local dos wruppers, o wrapper irá determinar quais

são as informações relevantes que serão transferidas para o data wareÀouse.

Adorando a definição de ]SBCL00], informações relevantes são aquelas que fazem parte da visão

do wareàouse. Para determina-las existe uma estrutura de-para, ou seja, umã relação que mapeia

o uso das relações das fontes de dados no aGIa uarehouse. Esta relação é mostrada na tabela 4

Fonte l Rel Fonte l Re] DW Prior Atrib na Fonte l Atrib no DW

Tabela 4: F'arma geral da tabela de-para

em que

66



1. A primeira coluna indica a fonte de dados

2. A segunda coluna indica o nome da tabela na fonte

3 A terceira coluna indica o nomc da tabela no doía mareàouse

4. A quarta coluna indica a prioridade de atualização dessa relação

5. A quinta coluna é um ponteiro para a lista de atributos da relação fonte que são necessários

para o dela 'mare/lousa.

6. A sexta coluna é um ponteiro para os nomes dos atributos no data wareAouse correspon

dentes aos atributos da relação fonte.

A prioridade dada a cada fonte de dado, depende da porção de dados do wareÀouse que

necessita de maior atualização. Dessa maneira, podemos estabelecer uma ordem entre as atua-

lizações vindas de uma mesma fonte e entre fontes de dados. Quanto maior a prioridade dada

a uma relação de uma determinada fonte, mais rápido sua informação será passada para o data

wareAouse, quanto menor a prioridade, mais devagar será sua atualização no data wareAouse.

Um exemplo da relação de-para é mostrado na tabela 5. Considere que as relações compra e

venda estão em fontes diferentes e fornecedor e venda estão na mesma fonte mostradas na tabela

5

Tabela 5: Exemplo de relação de-para

Com o uso da relação de-para o wrnpper monta um Zog de sa da para cada fonte de dados que

contém apenas as informações relevantes para o data wareãouse e suas prioridades. Nesse Jog

de saída temos o nome da relação no vaza wareàouse, a lista de atributos a ser atualizada, cada

um com seu valor anterior, valor anual e prioridade. Um exemplo de log de saída é mostrado na
tabela 6:

Cada iog de saída de um wrapper pode ser expresso como:
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Fonte Rel Fonte Rel DW Prior Atrib na Fonte Atrib no DW

 
Venda

Compra

Fornecedor

Venda

Compra

Fornecedor 
cliente, valor, item

fornecedor, valor, item

fornecedor, nome, end, telefone

cliente, valor, item

fornecedor, valor, item

fornecedor, nome, end, telefone



Rel DW Atribl DW, Val antl, Val atuall, Priori, AtribN DW, Va] antN, Vã] atuaIN, PriorN

Tabela 6: Formato do log de saída

uti -- utá

em que:

ti são todas as transações confirmadas que acontecem na fonte {;

tdi são todas as transações descarnadas da fonte {,ou sqa as que não são relevantes para o

data loarehouse\

4.2.3 Módulo de Carga

Para transferir um dado para o mare/house existe um escalonador de carga responsável pela

leitura do Jog saída de cada wrapper. Esse escalonados varrera os loas de acordo com uma ordem

determinada pelo usuário. Essa ordem pode ser determinada por um parâmetro de carga de dois

tipos:

© A primeira maneira considera que cada /og de saída pertence a uma fonte, e estes são

identificados univocamente. Dessa forma pode-se determinar a ordem de leitura de cada

um deles. Essa ordem de leitura reforça a prioridade na leitura de informações, pois

as partes que necessitarem ser mais constantemente atualizadas terão os /ogs de saída

correspondentes com prioridade maior em relação aos demais. Além disso, quando um

Zog é elencado para leitura, serão respeitados dois parâmetros para a leitura do mesmo:

o número de linhas a serem lidas no log; a prioridade de cada atualização. Primeiro o

algoritmo determina o número de linhas que serão lidas em cada log por meio do parâmetro

1. Dentre esse número de linhas, as com maior prioridade serão repassados primeiro ao data

mareÀouse. Após a leitura das Z linhas, este ponto é marcado criando um chec#point(ponto

de checagem). Esse ponto de checagem será mantido até que as próximas linhas sejam

consultadas e estas contidas até o ponto de checagem descarnadas.

e A segunda maneira consiste em ler todos os Joga até o número J de linhas e então repassar

primeiro para o wareàouse todas as transações que têm maior prioridade. Essa leitura

pode ser feita através de um algoritmo de ordenação externa que primeiro considera as

atualizações com maior prioridade. Nessa técúca, as prioridades atribuídas na estrutura
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de-para têm um ajuste de menor granularidade, pois falamos agora de um escalonamento

global entre transações de fontes diferentes, não entre estruturas de Jog.

Para determinar as porções de dados que devem scr atualizadas e a freqüência dessa utilização,

pode-se usar o método desenvolvido em jlta021. Nesse trabalho, a definição das porções dinâmicas

e estáticas do data wareAotzse deve ser iniciada com a análise das características do ambiente

operacional, visando a carga do data wareAouse.

O ambiente operacional a ser analisado é o conjunto de funções que gera as informações que

serão armazenadas nas porções supramencionadm. Para que essa avaliação seja feita, é neces-

sário dividir as aplicações transacionais em conjuntos de funções que manipulam uma parte dos

dados. Essa parte, ou subconjunto dos dados, deve ser considerada como uma unidade funcional

dentro do ambiente operacional. Cada uma dessas unidades funcionais pode ter comportamentos

distintos no que se refere às necessidades de atualizações.

4.2.4 Data Warehouse

O aGIa mareÀouse será atualizado pelo módulo de carga. A estrutura de armazenamento

do data are#ouse é diferente das estruturas convencionalmente usadas. No modelo proposto

para armazenamento do warehouse temos as informações das fontes representadas num primeiro

nível de relacionamento semântico entre elas que nominamos de modelo semântico de nível zero.

Nesse modelo, que é uma alteração do modelo estrelada , as informações estão representadas

de acordo com a correlação semântica existente nas fontes de dados, ou seja, as informações

estarão representadas sem nenhum nível de agregação no data warehouse. Com esse modelo, a

atualização do data wareÀouse ficará simplificada, pois como não temos agregação, o módulo de

carga terá apenas que repassar as informações lidas para o data wareàause. Um exemplo dessa

estrutura é mostrado na figura 10:

23Nesse texto modelo estrela será usado como um termo equivalente ao star scAema.cujos detalhes

podem ser encontrados em [Knn:1'981
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Cliente

Id cliente
cliente

Item

íd item
Item

Venda

id cliente
id item
id data
id vendedor
valor

Tempo

id data
data

Vendedor

id vendedor
vendedor

Figura 10: Modelo de Baía Marehouse de nível zero

Com esse armazamento, criar visões para análises dos dados torna-se mais fácil, dado que

as informações estão armazenadas no data warehoztse e, principalmente, pelo nível de agregação

zero. Esse tipo de armazenamento permite mudanças das visões e a criação de novas visões

sem acesso às fontes de dados, bem como uma análise mais detalhada do negócio, por causa da

riqueza de informações representadas.

Um modelo da nova arquitetura para atualizações de dados para data wareàouse é mostrado

na Êgura ll
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ROLAP Planilhas/Gerador
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Funções de
mineração
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CUBO
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Módulo
Carga
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Atualizações
para data warehouse

Log

wrapper wrapper
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N
0)'
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9

Atualizações
paralog local

Fontel Fonte 2 Fonte n

Atualizações

Figura 11: Arquitetura para atualizações de dados de dczla wareAouse no modelo semân.
rico de nível zero
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4.2.5 Algoritmo de propagação para wrapper

Definições

© Seja .Ai uma atuahzação confirmada em uma fonte {

e Sejam -Z;i e .Z;si os loas local e de saída de uma fonte í

e Seja Tdp a tabela depara que contém o mapeamento dos atributos das relações nas fontes

no data mamàouse.

e Seja ..4i a atualização que é gravada no log de saída -Ls! após a escolha dos atributos

relevantes de .A{ consultando Tdp.

e Seja c/zecÊpoinf a marca colocada em cada log, indicando que as informações até esta
posição já foram lidas e aplicadas.

Em cada fonte:

Após confirmar a atualização .Ai envie .Aí para o wmpper

No wrupper

Inicializa .Zli e .LsÍ como a

Quando receber uma atualização .Ái da fonte {

Escreva .Ai em .Lí

V .4{ c .Li faça

Se 3 checÊpoÍnt

limpe -Li até cAecÊpoínf

Se ] atributos .Á{ C Tdp

monte .4: com esses atributos

escreva .4; em -Z)si

A cada escrita -Á; em -Lsi

Escreva cáecApoinf .Lí
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4.2.6 Algoritmo módulo de carga para data warehouse

T)pfinií-ãpe

e S4a parâmetro. carga o parâmetro que determina o método de carga que será utilizado

Inicialmente, esse parâmetro alternará entre uma sequência de ordenação de loas e enter

polação dos lago

e insira..DPr é uma função que pega uma determinada ]inha de Zsi e ap]ica esta linha ao
data warehouse

© Ordena(Zsi, Z, /ogauz9 é uma função que recebe o /og de saída de cada fonte { e faz a

ordenação desse Zog em uma estrutura auxiliar chamada Zogauz. O número de linhas a

serem ordenadas dependerá do parâmetro passado em i.

. Ordena. .Ea;fernoéZsi ... .Zls., Z, Zogauz9 é uma função que recebe todos os Joga das fontes e

faz uma ordenação externa desses Zogs (interpolação) em umü estrutura auxiliar chamada

iogauz. O número de linhas a serem ordenadas em cada Jog dependerá do parâmetro

passado em Z. Essa ordenação externa pode ser feita com algoritmos como o descrito em

[RGOO].

Em cada fonte:

Se parâmetro.carga = metodol

Para i de l ate n log faça

Ordena(Lsi, l, logaux)

Para j de l ate l faca

insira ogaux,j)

escreva checkpoint(logaux)

Senão

Se parâmetro metodo2

Ordena Externo(Ls{, ... ,Ls«, l, logaux)

Para j de l ate tamanho(logaux) faca

insira oga«x,j)
escreva checkpoint(logaux)
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5 Conclusão

Com o estudo realizado nos capítulos anteriores, pode-se dividir a atualização de data wamÀouse

anualmente em três classes: atualização estática, atualização síncrona e atualização assíncrona.

Na atualização estática as mudanças nas fontes são passadas em um arquivo de lote para o

wareÀouse em uma certa janela de tempo fixa determinada pelo usuário, sendo esta solução a
mais utilizada comercialmente.

Na atualização síncrona ]ZGMHW95, ZGMW98, AASY97, JCR02], a maioria das soluções en-

globa a atualização de dados e algumas atualizações de dados e de esquemas de dados das fontes.

Na atualização síncrona, cada transação que é confirmada no sistema transacional, é imediata-

mente passada para o vaza wareAoase, que deve ser atualizado de acordo com as informações

necessárias às suas visões materializadas. Nessa classe de algoritmos, o principal problema a

ser evitado são as transições intederentes que podem gerar inconsistência nos dados para data
wamÀoz&se

Na atualização assíncrona ISBCL001, que é a clmse intermediária entre a atualização síncrona

e estática, tem-se que grande parte das soluções engloba atualização de dados. Nessa classe de

algoritmos quando uma transição de atualização é gerada, esta é tratada por alguma camada

intermediária de modo que se faça a atualização nas visões do dada wareAouse e, principalmente,

evite ou minimize o acesso às fontes transacionais para buscar as informações necessárias à

atualização das visões materializadas do data wamholzse.

Nos dias anuais, com um mercado cada vez mais globalizado, nota-se que existem partes dos

data wareAouses que necessitam estar mais freqüentemente atualizados que outras porções. Para

essas porções de dados nos wareAo?iões pode-se adotar uma carga síncrona ou assíncrona. Se for

adorada uma carga síncrona, será necessário absorver os custos de uma atualização síncrona, ou

seja, as transições trocadas entre as fontes de dados e o data warehouse para consistência das

visões, e a concorrência gerada por essas transições nos dois ambientes que muitas vezes poderá

tornar os ambientes lentos para utilização.

Dentre as soluções síncronas, a solução proposta por IJCR021 cria relações em cada wrapper e

armazena as atualizações ocorridas nas fontes, dessa maneira, quando as visões do data wam#ouse

precisam ser atualizadas, o warehouse consulta as relações nos wrappers. Porém, uma grande

desvantagem dessa solução é o espaço de armazenamento para todas as atulizações(transações)

em cada wrapper de fonte. Dessa forma, a solução assíncrona, em muitos casos pode ser a melhor
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a ser adorada, pois ela não terá uma janela fixa para ocorrer e poderá ser executada quando

o sistema estiver com características propícias para suporta-la, não necessariamente quando a

atualização ocorre nas fontes de dados. Com todos os estudos feitos, foi desenvolvida a proposta

de um novo algoritmo assícrono baseado na solução proposta por ]SBCL00] para atualizações de

data warehouse. Foi escolhida a característica assíncrona, porque nem todos os dados precisam

estar atualizados em tempo real.

5.1 Comparação entre algoritmos assíncronos

Nesta seção será feita uma comparação entre a solução apresentada por ]SB(:L00] e a apre

sentada nesta dissertação de mestrado.

5.1.1 Fontes de dados

Nos dois algoritmos as fontes bases de dados são consideradas como sendo relacionais e podem

estar em diversos sítios diferentes. Pressupõe-se que não existe comunicação entre as fontes.

5.1.2 Extração das atualizações de dados

Todas as mudanças ocorridas nas fontes de dados são armazenadas nos Zogs locais de cada

SGB]). No algoritmo de propagação de rolagem as atualizações para o wareÀouse são lidas a

partir desse log e são extraídas apenas as mudanças relevantes às visões. Essas atualizações são

armazenadas em uma tabela para cada fonte de dados. No algoritmo de Zog, as atualizações con-

firmadas são repassadas para os wrappers por triggers nas relações e são totalmente armazenadas

em um /og laca/ em cada wrapper.

5.1.3 Atualização Incremental para warehouse

Para atualizar o wareàouse, o algoritmo de Propagação de Rolagem coloca os incrementos

às visões materializadas em uma relação intermediária chamada de visão delta, que conhece as

visões do warehouse. Dessa maneira, quando as informações de uma determinada fonte de dados

são enviadas à visão delta, esta pode ter que consultar todas as fontes de dados para montar o

incremento à visão, e por causa desse processo pode ter que tratar as atualizações concorrentes.

No algoritmo de Jog quando uma atualização é passada do log local do wrczpper para o log de

saída, um filtro será aplicado por meio da estrutura de-para para determinar quais informações
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são realmente relevantes para o mare/lousa. Desta forma no Jog de saída temos apenas informações

para o warehouse. Um favor de grande importância é que para montar o Zog de saída, o wrapper

não precisa consultar as fontes de dados, já que toda a informação que ele necessita está n&

estrutura de-para.

5.1.4 Aplicação das atualizações incrementais para marehouse

Os dois algoritmos apenas repassam incrementalmente as atualizações para o wareàouse. A

grande diferença entre eles é que o algoritmo de propagação de rolagem teve que gerar consultas

de compensação para chegar ao resultado, enquanto o algoritmo de /og simplesmente repassou a

informação filtrada que chegou ao Jog de saída. Dessa maneira, no algoritmo de iog quando umã

atualização é confirmada e repassada, ela pode ser passada para o uareÀouse, desde que seja

relevante, sem precisar de novas consultas às fontes de dados, não gerando concorrência local de

dados nem atraso para gerar as informações complementares.

5.1.5 Visões

Ao contrário de todos os algoritmos descritos, nossa solução trabalha com a proposta de vi-

sões dinâmicas. Todos os demais algoritmos, por tratarem visões materializadas, se preocupam

em incrementa-las , e, se for necessária a criação de novas visões, as fontes terão que ser consul-

tadas. Em nossa solução, quando for necessária uma nova visão, os dados já estarão disponíveis

no wareÀouse. Dessa maneira, transferimos a criação da visão para as ferramentas que utilizam

o data wamAouse (cubos, planilhas eletrõnicas, etc) dando assim maior mobilidade para as con-

sultas. Para se manter uma boa estrutura de nível zero, é necessária umã análise do modelo de

negócios da empresa que utiliza o data wareàozise. Isto se deve ao fato de que para podermos

variar as consultas e, principalmente, para que não se retorne às fontes base, as informações de-

vem estar representadas no wareÀouse. Por esse motivo, o processo de análise para a construção

do data wareÀatlse pode ser um pouco mais demorado que a definição de visões materializadas

para as consultas mais comuns, ja que exigirá um maior conhecimento da área de atuação do

negócio. Transferir o processo de criação das visões para as ferramentas que utilizam os dados

do wareAouse não significa tornar o processo de consulta às visões mais demorado. Já existem

algumas ferramentas no mercado que fazem atualização incremental das visões construídas a

partia dos dados do data wareÀouse como ferramentas de MOLAP (cubos).
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5.2 l)ificuldades Encontradas

As dificuldades encontradas concentraram-se principalmente na compreensão dos algoritmos de

atualizações de dados para o dada mare/louve devido sua complexidade para os processos de

compensação e transferência dos dados.

5.3 'lYabalhos futuros

Com a definição do algoritmo assíncrono, deseja-se implementá-lo e testar seu desempenho,

fazendo comparações com os demais algoritmos, por meio de um ambiente transacional que

permita simulações.

E possível fazer uma extensão do algoritmo para que se possa controlar, não só atualizações

de dados para o aGIa logre/house, mas também atualizações de esquemas das fontes de dados
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