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RESUMO
O surgimento do disco de estado sólido (Solid State Drive – SSD) tem
revolucionado a tecnologia de armazenamento de dados. A baixa latência e o
excelente desempenho de transferência de dados torna-o possível substituto do
disco rígido (Hard Disk Drive – HDD) para aplicações que requerem altos índices de
desempenho. A adoção de uma nova tecnologia, todavia, é muitas vezes impelida
pela falta de análises sobre sua aplicabilidade e benefício, sendo sempre
considerado um risco quando se trata de desempenho. Esta pesquisa avalia e
compara os desempenhos do SSD e do HDD em aplicações de banco de dados que
executam diferentes tipos de transações. A técnica de avaliação baseia-se no
benchmarking de aplicação e como métrica aplica-se o número de transações por
minuto e o tempo de resposta fim a fim das transações. Os resultados dos
desempenhos ao variar os discos e as condições de ambiente para execução do
TPC-C benchmark contribuirá para a tomada de decisão de projetos que visam
substituir o HDD pelo SSD em sistemas de banco de dados.
Palavras Chaves: disco de estado sólido; desempenho; banco de dados; benchmark
TPC-C; desempenho de banco de dados.

ABSTRACT
Solid-state drive and hard disk drive: A performance comparative analysis on
database systems
The Solid-State Drive (SSD) technology has revolutionized data storage. The
excellent performance and low latency data transfer makes possible the replacement
of the Hard Disk Drive (HDD) for applications requiring high levels of performance.
The new technology, however, is often adopted lacking analysis of its applicability
and benefits, being always considered a risk when it comes to a system that requires
good performance. This research evaluates and compares the performance of SSD
and HDD in database applications that perform different types of transactions. The
evaluation technique is based on TPC-C benchmarking, and metrics take into
account the number of transactions per minute and end-to-end response time of the
transactions. Results under diverse disk and environmental configurations contribute
to the decision making of replacing HDD for SSD in database systems.

Keywords: Solid-State Drive; performance; database; benchmark TPC-C; database
performance.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contextualização e motivação
Há 40 anos o disco rígido (Hard Disk Drive - HDD) tem sido o principal

dispositivo de armazenamento de dados. Atualmente, têm baixo custo (US$ 0,33 por
gigabyte) e alta capacidade de armazenamento, 2.000 gigabytes – GB (até a data
desta pesquisa). Nas últimas décadas sua capacidade de armazenamento de dados
aumentou exponencialmente. Já a velocidade de acesso não teve semelhante
progresso.
De acordo com Lee et al. (2009), a capacidade de armazenamento do disco
rígido aumentou 2.500 vezes entre os anos de 1993 a 2003. Já a largura da banda
(bandwidth) e latência melhorou 140 vezes e 8 vezes, respectivamente, durante o
mesmo período.
O surgimento do disco de estado sólido (Solid State Drive - SSD) propõe
melhorar o desempenho da largura da banda e da latência. O SSD é fisicamente
menor, mais leve e consome um décimo da energia de um disco convencional.
Quanto ao custo, é mais caro, por volta de US$ 16,00 por GB (Myers, 2008).
Diferente do disco rígido, que tem o desempenho simétrico para leitura e escrita,
o SSD destaca-se pelo tempo de latência, em média 25 microssegundos (µs) para
leituras de páginas de dados de 4 KiloBytes (KB). Superior ao disco rígido duas
ordens de grandeza, destaca Wang et al. (2011).
Wang et al. (2009) faz um estudo comparativo de desempenho entre o SSD e o
HDD. Seu estudo mede os tempos de leitura e escrita em páginas de dados com 4
KB. A leitura aleatória de páginas de dados é executada em 106 µs no SSD contra
13.146 µs (13 milissegundos) do HDD. Já a escrita aleatória de páginas tem um
custo de 8.143 µs no SSD contra 6.738 µs no HDD, uma diferença de 18% a mais
em relação ao HDD.
Deng (2011) explica que os chips de memória que compõem o SSD são
divididos em blocos, denominados erase unit, com tamanhos que variam de 128 KB
a 256 KB. Os blocos são compostos por 64 páginas de dados com 2 KB ou 4 KB.
Cada operação de escrita na página de dados implica na limpeza (reset) de todo o
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conteúdo do bloco antes da escrita ocorrer. Diferentemente do HDD, não existe
sobrescrita de página de dados no SSD.
Em aplicações onde escritas são frequentes, o efeito da limpeza (reset) do bloco
pode diminuir o desempenho. Em contrapartida, o problema da latência do HDD
diminui o desempenho da leitura e escrita aleatória.
Athanassoulis et al. (2010) estuda o uso de SSD em sistemas de banco de
dados. Seu estudo sugere o emprego do SSD para o armazenamento de arquivos
de logs transacional. Os resultados dos experimentos mostram que o tempo da
escrita sequencial em páginas de dados melhora quase 6 vezes quando comparado
ao HDD.
Ao projetar um sistema de banco de dados, é fundamental a escolha de discos
que possibilitem excelentes velocidades de acessos. As aplicações possuem
características particulares de leituras e escritas em diversos graus, como os
sistemas de processamentos de transações em tempo real (On-Line Transaction
Processing – OLTP), que é o tipo mais comum de sistema de banco de dados e,
caracteriza-se por grande número de leituras e escritas aleatórias.
O desempenho do banco de dados OLTP é influenciado por todas as atividades
que tratam dos dados, ou seja, desde a definição até a sua manipulação,
envolvendo também a escolha e configuração do disco.
Para comparar o desempenho de diferentes discos em banco de dados OLTP é
comum a adoção de benchmarks. Trata-se de aplicativos que executam transações.
Os benchmarks são fornecidos por organizações independentes e sem fins
lucrativos, como a Transaction Processing Performance Council – TPC 1 . Dentre
seus benchmarks encontra-se o TPC-C, que consiste em uma miscelânea de
transações que simulam as operações de entrada e saída (E/S) de dados
encontrados em um ambiente OLTP.
A fim de comparar o desempenho de três diferentes discos SSD, Wang et al.
(2011) usa o benchmark TPC-C. A métrica para a mensuração do desempenho é o
número de transações por minuto (TPM) que o sistema de banco de dados é capaz
de processar.

1

www.tpc.org – acessado abril/2012.
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Dentre as pesquisas que investigam o desempenho de banco de dados
destacam-se as que aplicam diferentes configurações e condições de ambiente,
como a variação no tamanho da página de dados (Lee et al., 2009), tamanho do
buffer de memória (Wang et. al, 2011),

e modificações nos algoritmos de log

transacional (Chen, 2009).
Dentre as pesquisas, faltam estudos comparativos do desempenho entre o HDD
e o SSD em aplicações que caracterizam diferentes tipos de transações. Aplicações
que misturam transações de leituras e escritas (OLTP), transações somente escritas
(processamento de dados em lote – batch) e transações somente leituras e baixo
grau de escritas como, por exemplo, os sistemas bibliotecários.
Segundo Lee et al. (2008), a tendência é clara, o excelente desempenho do
SSD para leitura posiciona-o como possível substituto do HDD.
A adoção de uma nova tecnologia, todavia, é muitas vezes impelida pela falta de
análises sobre sua aplicabilidade e benefício, sendo sempre considerado um risco
quando se trata de um sistema de missão crítica, como os ambientes OLTP.
A motivação para o desenvolvimento deste trabalho provém da necessidade de
compreender comparativamente o desempenho de transações que são executadas
contra um sistema de banco de dados que faz uso de discos SSD e HDD. Variar as
condições de ambiente para a execução das transações, como o tamanho da página
de dados, diferentes tipo de aplicações (OLTP, escritas intensivas e leituras
intensivas) e variações no número de clientes é fundamental para a realização deste
estudo.
1.2

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é avaliar comparativamente o desempenho do SSD e

do HDD em sistemas de banco de dados OLTP ao utilizar-se a carga de trabalho do
benchmark TPC-C. Para a medição e comparação do desempenho, consideram-se
diferentes condições de ambiente.
1.3

Contribuição
Recentes pesquisas aplicam o uso do SSD em banco de dados para o

armazenamento de arquivos como o log transacional (Athanassoulis et al., 2010) e
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(Chen, 2009), arquivos de rollback e espaço de tabelas temporárias (Lee et al.,
2008).
Este trabalho investiga a eficiência do SSD em relação ao HDD em um sistema
de banco de dados OLTP. Como contribuição, observa-se e documentam-se os
desempenhos das transações TPC-C ao executar o benchmark. A execução do
benchmark TPC-C produz dados de desempenho que denotam o número de
transações processadas ao longo de um período e a demanda por tempo de cada
transação. Os resultados das diferenças de desempenho a serem observadas ao
mudar os discos e ao variar as condições de ambiente para execução do benchmark
contribuirão para a tomada de decisão de projetos que visam substituir o dispositivo
de armazenamento de dados do banco de dados adotando o SSD.
1.4

Método de trabalho
Este trabalho divide-se em fundamentos teóricos e experimentações práticas.
a) Levantamento bibliográfico - Primeira etapa onde se pesquisam artigos
sobre as principais características de desempenho do disco de estado
sólido. Utilizam-se estudos que discorrem sobre a tecnologia do
dispositivo, suas estruturas internas, limitações e o seu emprego em
sistemas de banco de dados.
b) Mensuração do desempenho de banco dados - Nesta segunda etapa
define-se o modelo de benchmark que contribuirá para a medição do
desempenho banco de dados. O intuito é utilizar técnicas e métricas de
mensuração para a obtenção da taxa de transações processadas por
minuto e tempo de processamento individual das transações.
c) Banco de dados e a carga de trabalho - Nesta terceira etapa, define-se o
banco de dados e a carga de trabalho. Consideram-se tabelas, índices e
transações da especificação benchmark TPC-C2. Para a população das
tabelas

e

execução

das

transações

escolhe-se

o

software

3

BenchmarkSQL .
d) Preparação da infraestrutura de hardware e software - A quarta etapa
descreve o hardware e software utilizado. A infraestrutura proposta para
2
3

http://www.tpc.org/tpcc/ - acessado abril/2012.
http://benchmarksql.sourceforge.net/ - acessado abril/2012.
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realização deste estudo é composta por um servidor de banco de dados
com um processador Intel Quad-core de 2.50 GHz, 8 gigabytes de
memória. O software adotado é o sistema operacional (SO) Linux e o
sistema gerenciador de banco de dados é o Oracle Database 11g,
respeitando os termos de licenciamento do fabricante, onde o propósito
de uso é desenvolvimento e testes. Consideram-se três critérios para a
escolha do software, tais como, facilidade na instalação, suporte
disponível com facilidade na internet e permissão dos fabricantes para
uso em estudos e pesquisas.
e) Execução da carga de trabalho - Nesta quinta etapa executam-se os
experimentos. Reservam-se cópias do banco de dados no SSD e no
HDD. O software BenchmarkSQL possui em sua implementação as
transações do benchmark TPC-C. Assim executam-se as transações no
banco de dados. Inicialmente, executam-se transações no HDD e
posteriormente no SSD. Para cada experimento coletam-se dados de
desempenhos sobre o tempo de processamento de cada transação e o
número de transações processadas por minuto. Os resultados são
utilizados para as comparações e confrontos entre o HDD e o SSD.
f) Análise e documentação dos resultados - Nesta sexta e última etapa os
dados de desempenhos são armazenados em tabelas e gráficos para
fácil interpretação. Para a comparação dos resultados, organizam-se os
dados

por

indicadores

que

denotam

o

número

de

transações

processadas por minuto e tempo de resposta da transação. Sintetizam-se
os efeitos no desempenho das transações TPC-C e elaboram-se
observações e sugestões finais sobre os resultados. Discorre-se sobre
oportunidades para trabalhos futuros.
1.5

Organização do Trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica - Discorre-se sobre estudos que investigam o

uso do SSD em sistemas de banco de dados. O intuito é pesquisar sobre os
benefícios do SSD em sistema de banco de dados e identificar os obstáculos quanto
ao seu uso.
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Na seção 3, Medição do desempenho - Trata-se do uso do benchmark para
medição do desempenho de um sistema de banco de dados OLTP. Apresentam-se
as métricas e técnicas para mensuração de desempenho do banco de dados e
detalha-se sobre as principais características do benchmark adotado.
Na seção 4, Ambiente de experimentação - Configura-se o ambiente
experimental. Discorre-se sobre o software adotado para benchmarking as
configurações dos cenários do benchmark e os experimentos que serão executados.
Na seção 5, Medidas de desempenho e análise - Executam-se os benchmarks
no banco de dados e mede-se o desempenho das transações. Os resultados
organizados em tabelas e gráficos comparativos mostrarão as principais diferenças
do desempenho das transações no HDD e SSD.
Na seção 6, Conclusão e trabalhos futuros - A análise do desempenho das
transações resultará em conclusões quanto à utilização do SSD em banco de dados
OLTP. Baseado nos resultados propõem-se pesquisas sobre as oportunidades
observadas, porém não investigadas no estudo.
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2
2.1

ESTADO DA ARTE
Introdução
Um subsistema de Entrada/Saída (E/S) de dados sobrecarregado ou mal

configurado pode rapidamente degradar o desempenho de todo o sistema, o que
reforça a importância de mantê-lo ajustado. Nessa seção apresentam-se uma visão
geral dos componentes do subsistema de E/S comumente utilizados em ambientes
OLTP e investigam-se estudos recentes que aplicam o uso do disco de estado sólido
(Solid State Drive - SSD). A princípio, são apresentados conceitos sobre a
arquitetura do SSD e posteriormente discorre-se sobre trabalhos recentes que
aplicaram o SSD em sistemas de banco de dados.
2.2

A memória MLC NAND
A memória de célula multi nível (multi-level cell – MLC NAND) é um tipo de chip

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM), não volátil que
pode ser eletricamente apagada e reprogramada, sua capacidade de persistência de
dados, durabilidade, leveza e alta velocidade para leitura tornam-no comuns em
dispositivos móveis e portáteis onde espaço físico e desempenho são importantes
(Deng, 2011). A Figura 1 ilustra um chip de memória MLC NAND.

Figura 1 Chip de memória MLC NAND.
Fonte: (http://www.anandtech.com/show/4316/ocz-vertex-3-240gb-review)

Deng (2011) explica que a memória MLC NAND é estruturalmente dividida em
blocos e cada um é composto por múltiplas páginas, ao todo 64. O tamanho do
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bloco está entre 128 KB e 256 KB, enquanto que as páginas de dados possuem 2
KB ou 4 KB.
A memória MLC NAND permite três operações em blocos e páginas - leitura,
escrita e apagamento. As operações de leitura e escrita são executadas em páginas,
o apagamento em bloco. Uma vez que a página é escrita, esta não pode ser
sobrescrita, como ocorre no disco rígido. Uma operação de limpeza é requerida para
zerar o conteúdo do bloco onde a página está contida. Após a limpeza a página
pode ser utilizada para nova escrita.
O tempo de execução do processo de limpeza do bloco é entre 1 e 2
milissegundos explica Wang et al. (2011). Já as operações de leitura e escrita
terminam em dezenas a centenas de microssegundos.
Segundo Deng (2011), o efeito da limpeza de bloco pode diminuir o
desempenho para operações de escritas.
A Tabela 1 resume o tempo utilizado para a operação de leitura, escrita e
limpeza do bloco em uma memória MLC NAND de 4GB do fabricante Samsung.

Tabela 1 Parâmetros de tempo para leitura e escrita de páginas e limpeza de bloco de uma
memória flash (4 GB Samsung).
Tempo para leitura de uma página de dados de 4 KB
Tempo para escrita de uma página de dados de 4 KB
Tempo para a limpeza do bloco de 256KB

25 microssegundos
200 microssegundos
1,5 milissegundos

Fonte: (Wang et al., 2011 página 2)

O rápido desenvolvimento de chips de memória MLC NAND e o aumento da
capacidade de armazenamento permite o aparecimento do disco de estado sólido
(Solid State Drive - SSD).
O SSD é um dispositivo para armazenamento de dados construído com chips de
memória MLC NAND e um sistema de controle dedicado. Modelos recentes
possuem canais de comunicação dedicados a cada chip de memória MLC NAND.
Isso possibilita que operações de leitura e escritas sejam realizadas paralelamente e
simultaneamente em distintos chips de memória MLC NAND. Quanto mais canais,
melhor é o desempenho, pois há o aumento da largura da banda, explica Deng
(2011). A Figura 2 ilustra o disco SSD.
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Figura 2 Um exemplo do disco de estado sólido – SSD.
Fonte: http://www.anandtech.com/show/4316/ocz-vertex-3-240gb-review

2.3

O Flash Translation Layer (FTL)
Para o sistema operacional (SO), o SSD é um dispositivo igual ao disco rígido,

fundamentalmente um disco segmentado em milhares de blocos de dados. No
entanto, o arranjo interno do SSD é totalmente diferente de um disco rígido, pois não
há partes mecânicas.
Para o SSD comunicar-se com o SO um sistema de controle traduz os
comandos provindos do SO em operações de leituras e escritas na memória MLC
NAND. Esta é a função do sistema controlador da camada de tradução flash (Flash
Translation Layer - FTL). O sistema de controle é instalado em um processador
integrado ao circuito eletrônico do SSD. O FTL contém o endereçamento de blocos e
faz o controle de um buffer cache dedicado. Em tese, o FTL é a ponte entre o SO e o
SSD. A Figura 3 ilustra a função do FTL e os chips de memória MLC NAND.

Figura 3 Comunicação do FTL com os chips de memória MLC NAND.
Fonte: (http://www.anandtech.com/show/4316/ocz-vertex-3-240gb-review)
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Wang (2010) explica que o FTL cria um mapa de referência do endereçamento
entre as páginas lógicas do SO e as páginas físicas da memória MLC NAND. Desta
forma, o sistema acessa os dados armazenados no SSD através de funções de
leitura e escrita convencionais do SO.
O desempenho de operações de leitura e escrita do SSD depende da estratégia
do mapeamento lógico para físico, que é característico do software FTL.
Segundo Myers (2008), o desempenho do algoritmo pode variar de acordo com
o fabricante e modelo do SSD. Para melhorar o desempenho do SSD, o FTL
minimiza as operações de limpeza do bloco, direcionando novas requisições de
escritas para blocos que estejam vazios.
Cada bloco pode ser apagado um número finito de vezes. Em geral, entre
100.000 e 1.000.000 de operações de limpeza. Depois de alcançado o seu limite de
apagamentos o bloco torna-se indisponível para escritas, explica Lee et al. (2010).
Jeremic et al. (2011), explica que o algoritmo wear-leveling do FTL faz o controle
e gerenciamento da frequência de limpezas nos blocos e garante apagamentos
uniformes abrangendo todos os blocos.
Em Wang et al. (2011) encontra-se dados sobre o tempo de vida útil de três
dispositivos SSD limitados a 100.000 operações de limpeza por bloco. A métrica
utilizada para medir a vida útil do SSD é o Tempo Médio entre Falhas (Mean Time
between Failures – MTBF). A Tabela 2 ilustra os resultados.
Tabela 2 Informações de durabilidade de três dispositivos SSDs.
Fabricante e modelo
Mtron PRO 7500
Intel X25-E
OCZ VERTEX EX

Informação de durabilidade
MTBF – 1.000.000 horas, considerando 50 GB de escritas
sequencias por dia.
MTBF – 2.000.000 horas ou 2 petabytes considerando escritas
aleatórias.
MTBF – 1.500.000 horas.

Fonte: (Wang et al., 2011 página 8).

2.4

Assimetria da leitura e escrita
Diferente do disco rígido, que tem velocidades de leituras e escritas quase

simétricas, o SSD, tem variações nas velocidades de leitura e escrita.
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No trabalho de Wang et al. (2009), encontra-se um benchmark de desempenho
entre o HDD e o SSD. A Tabela 3 descreve os resultados obtidos. A média do tempo
de resposta de leitura sequencial e aleatória, assim como a escrita sequencial é
aproximadamente duas ordens de grandeza superior ao HDD. No entanto, o tempo
da escrita aleatória no SSD é semelhante ao tempo da mesma operação no HDD.
Tabela 3 Tempo médio em microssegundos (µs) para a transferência de páginas de 4 KB.

Sequencial
Aleatório

HDD
Leitura Escrita
127
183
13.146
6.738

SSD
Leitura Escrita
94
75
106
8.143

Fonte: Wang (2009 página 2)

Wang et al. (2009), registra em seu estudo que a página de dados do SSD não
pode ser sobrescrita, técnica conhecida como atualizar na mesma posição (update in
place), o que implica em uma operação demorada de limpeza do bloco antes da
escrita.
Conforme visto, a ineficiência da escrita aleatória do SSD pode comprometer o
desempenho de aplicações que escrevem com alta frequência no disco, como os
sistemas de banco de dados OLTP. Assim, reconhecer os tipos de aplicações e
transações que melhor beneficiam-se com o uso do SSD evita o uso inadequado do
disco. A assimetria da leitura e escrita do SSD é motivo para investigações sobre os
efeitos de desempenho em sistemas de bancos de dados.
2.5

Taxa de vazão de dados do HDD versus SSD.
O tempo para acessar uma página de dados no HDD varia consideravelmente

dependendo da localização física da página. A localização determina o tempo de
procura (seek time) e a distância rotacional do disco. Já a variação do tempo para
leitura de páginas no SSD é insignificante, em média 0.1 ms, pois não envolve
movimentos mecânicos.
Em Myers (2008), têm-se um estudo comparativo sobre a taxa de vazão do HDD
e do SSD. A fim de avaliar os benefícios de desempenho do SSD, o estudo utiliza
dois discos SSD e um HDD. Denominados SSD1 e SSD2, omite-se o fabricante e o
modelo, somente informa-se a capacidade de armazenamento, 32 GB. Já o HDD,
utiliza-se um Western Digital WD2000JB-00REA0, 200 GB.
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Nos três discos, cria-se um arquivo com 20 GB. No intervalo de 30 segundos
realizam-se operações de leituras aleatórias e sequenciais e escritas aleatórias e
sequenciais em páginas de dados com tamanhos de 4KB.
Observam-se na Figura 4 que o HDD, em operações de leituras sequenciais,
mostra-se mais rápido em relação ao SSD1, com o resultado 25 MB por segundo
contra 58 MB por segundo do HDD.

Figura 4 Comparação de desempenho para requisições de E/S com páginas de dados de 4
KB.
Fonte: Myers (2008, página 16).

Já o SSD2, sua vazão de dados fica em torno de 65 MB por segundo contra 58
MB por segundo do HDD. Para leituras aleatórias ambos SSDs apresentam grandes
vantagens e superam de 30 a 69 vezes a capacidade de vazão de dados do HDD.
Entre os SSDs, vê-se que a vazão para leituras aleatórias do SSD2 supera em 50%
a vazão do SSD1. Para as escritas sequenciais, o HDD mostra-se mais eficiente, em
torno de 25 MB por segundo contra 9 MB por segundo do SSD1.
A maior diferença de desempenho entre os discos SSDs e o HDD encontra-se
na Figura 5. O desempenho do HDD para escritas aleatórias supera em quase 5
vezes o SSD, sendo 0,25 MB/s para o HDD contra 0,05 MB/s do SSD2.
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Figura 5 Comparação de desempenho do SSD e do HDD para requisições de escritas
aleatórias com páginas de dados de 4 KB.
Fonte: Myers (2008, página 16).

Segundo Myers (2008), as diferenças nas leituras sequencial e aleatória que se
vê entre os discos SSDs estão relacionadas à eficiência do algoritmo FTL. Myers
(2008) explica que a implementação do algoritmo é particular de cada fabricante,
sendo possível este influenciar na taxa de vazão de dados do disco.
Para leituras aleatórias o SSD destaca-se pela sua eficiência. Já para escritas
aleatórias ambos mostram-se desvantajosos em comparação ao HDD.
Em Wang (2010), encontra-se um estudo no qual se avalia a taxa de vazão de
dados de um disco SSD e um disco HDD. Inicialmente enviam-se aos discos
requisições de leituras e escritas sequenciais em páginas de dados que variam de
512 bytes a 256 KB e mede-se a taxa de vazão de dados.
O resultado mostra que a vazão do SSD alcança 240 MB por segundo para
leituras sequenciais (Figura 7), contra 80 MB por segundo do HDD (Figura 6). Para
escritas sequenciais a vazão do SSD alcança 160 MB por segundo (Figura 7) aos
32KB, contra 80 MB por segundo do HDD (Figura 6) também aos 32KB.

Taxa de vazão (MB/s)
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Tamanho da requisição (KB)
Figura 6 Capacidade da vazão de dados para entrada e saída - Acesso sequencial - HDD
Fonte: Wang (2010, página 18).

Conforme Figura 6, verifica-se a homogeneidade de vazão do HDD tanto para
leitura quanto para escrita sequencial. Já na Figura 7, vê-se que a partir de 16 KB o
SSD aumenta a taxa de vazão para leitura e diminui a taxa de vazão para escritas.
Posteriormente mede-se a capacidade de vazão para leituras e escritas
aleatórias. A taxa de vazão de dados para leitura aleatória no SSD (Figura 9) é duas
ordens de grandeza superior ao HDD (Figura 8). Vê-se que para as escritas
aleatórias com requisições até 16 KB o desempenho entre o SSD e HDD tem
discretas variações. A partir de requisições de 32 KB o SSD apresenta significantes
quedas no desempenho.
Na Figura 8 e Figura 9, vê-se que o tamanho da página de dados a partir de
8KB influencia a queda da taxa de vazão, principalmente no SSD onde se vê que
aos 32KB a taxa de vazão de dados para escrita aleatória é abrupta.

Taxa de vazão (MB/s)
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Tamanho da requisição (KB)
Figura 7 Capacidade da vazão de dados para E/S - Acesso sequencial - SSD.
Fonte: Wang (2010, página 19).

Wang (2010) explica que o fenômeno associado à diminuição na taxa de vazão
para escritas do SSD pode estar relacionado ao tamanho da página de dados do
bloco na memória MLC NAND e ao efeito de limpeza do bloco. Uma página lógica do
SO com tamanho de 32KB ocupa o espaço de 8 páginas de 4KB no chip de
memória MLC NAND. Ao executar uma operação de escrita, a página de 32KB do
SO implica em 8 operações de limpeza de bloco no chip de memória MLC NAND.
Ao avaliar os resultados de Wang (2010) e Myers (2008) verifica-se que de fato
o desempenho de leituras aleatórias é duas ordens de grandeza superiores em
SSD. Quanto às escritas aleatórias, em ambos os estudos existem momentos de
superioridade do HDD em relação ao SSD. Já o resultado das escritas sequenciais
Wang (2010) mostra significante superioridade da escrita sequencial no SSD.
Quanto às leituras sequenciais ambos os trabalhos mostram resultados que
comprovam o melhor desempenho em SSD.

E/S de dados por segundo

33

Tamanho da requisição (KB)

E/S de dados por segundo

Figura 8 Capacidade da vazão para E/S de dados por segundo - Acesso aleatório - HDD.
Fonte: Wang (2010, página 21).

Tamanho da requisição (KB)
Figura 9 Capacidade da vazão de dados para E/S de dados por segundo - Acesso aleatório
- SSD.
Fonte: Wang (2010, página 22).

34

Em um sistema de banco de dados OLTP, no qual predominam acessos
aleatórios, a taxa de vazão de dados do dispositivo de armazenamento é
fundamental para o bom desempenho das transações. Com relação às escritas
aleatórias, baseando-se nos resultados, deduz-se que o desempenho do SSD pode
ser igual ao do HDD. A variação do tamanho das requisições, bem como o tamanho
da página de dados, é um importante parâmetro de configuração a utilizar-se nesta
pesquisa, pois mostrará possíveis diferenças no desempenho de transações em
bancos de dados.
2.6

O sistema de arquivos no SSD
Há 20 anos, Rosenblum et al. (1992), apresentou o sistema de arquivos

estruturado em log (log-structured file system - LFS). Trata-se de uma técnica do
gerenciamento e armazenamento de dados, na qual o SO visualiza o sistema de
arquivos como um logs circular. As gravações de dados partem do início do log e
novas requisições por espaço livre são organizadas e gravadas sequencialmente.
Neste caso não existem algoritmos que buscam reutilizar aleatoriamente páginas de
dados vazias.
Na ocasião, Rosenblum et al. (1992) realizou experimentos em diferentes
sistemas de arquivos no Unix e mostrou que as escritas aleatórias usavam apenas
5% da largura de banda (bandwidth) dos discos. Já com o LFS a escrita sequencial
de grandes conjuntos de blocos permitia utilizar até 70% da largura da banda.
Atualmente os sistemas de arquivos estruturados em log fundamentam-se no
projeto de Rosenblum et al. (1992). Seu destaque está na capacidade de agrupar
diversas requisições de escritas aleatórias em escritas sequenciais e, escrevê-las
em uma única operação de gravação, tornando as páginas de dados sequenciais no
arquivo destino.
Em Wang et al. (2009), um sistema de arquivos estruturado em log, o NILFS24 é
utilizado em experimentações com banco de dados. O NILFS2 é um sistema de
arquivos estruturado em log desenvolvido no Japão pela Nippon Telegraph and
Telephone (NTT)5. Tem um coletor de lixo (garbage collector) e a capacidade de
criar e manter múltiplas cópias de páginas de dados, o que torna possível a
4
5

New Implementation of a Log-strutured File System - http://www.nilfs.org/en/ - acessado abril 2012.
http://www.ntt.co.jp/index_e.html - acessado abril/2012.
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recuperação de versões anteriores das páginas em caso de falhas no sistema. Seu
diferencial é a integridade e segurança dos dados, além escrever sequencialmente
no disco.
Wang et al. (2009) usa em seus experimentos o segundo sistema de arquivos
estendido (Extended File System 2 - EXT26) e o NILFS2. Executa-se o benchmark
TPC-C e analisa-se o número de operações de entradas e saídas de dados por
segundo (Input/Output Operations Per Second - IOPS) no SSD.
O experimento mostra que, em operações de escritas o desempenho do NILFS2
é seis vezes superior quando comparado ao EXT2, resultando em 2.400 IOPS
contra 400 IOPS.
O uso de sistemas de arquivos estruturado em log pode ser muito importante
quando o número de escritas é predominante e o dispositivo de armazenamento a
utilizar é um SSD. No entanto, para esta pesquisa utiliza-se o sistema de arquivos
padrão do sistema operacional a ser adotado. No caso, o quarto sistema de arquivos
estendido (Extended File System 4 – EXT4).
2.7

O SSD em sistemas de banco de dados
Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é uma coleção de

programas que possibilita a definição, construção e manipulação de bancos de
dados.
O uso do SSD para o armazenamento de sistemas de banco de dados aumenta
a importância de pesquisas que investigam como atingir o melhor desempenho.
Atualmente, o uso do SSD em banco de dados segue duas tendências - sistemas
somente SSD e sistemas HDD com cache secundário no SSD, denominados discos
híbridos7 (Athanassoulis et al., 2010).
2.7.1 O log transacional
Todo SGBD moderno possui algoritmos tolerantes a falhas que garantem a
recuperação de dados. O mecanismo de redo log transacional tem esta função.
Antes da efetivação de alterações nos registros do banco de dados, o mecanismo
6

Second Extended File System - http://web.mit.edu/tytso/www/linux/ext2intro.html - acessado abril
2012.
7
http://www.seagate.com/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/momentus-xt-hybrid/ - acessado
maio/2012.
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redo log gera uma cópia das transações em arquivos de log, o que permite a
recuperação de dados transacionais em caso de falhas no sistema. Este mecanismo
demanda constantes escritas sequencias no arquivo de log.
Chen (2009) investiga técnicas para melhorar o desempenho do sistema de
banco dados com uso do SSD. Seu estudo propõe a gravação do redo log em SSD.
Programa-se o algoritmo Flashlogging, mecanismo para gravação de log
transacional em SSD. O algoritmo reserva 16 MB da memória principal (RAM) para o
cache de dados intermediário, lê o cache intermediário e dispara requisições de
escritas sequenciais no disco. Em seus experimentos, compara-se o desempenho
do algoritmo de log transacional padrão do software de banco de dados
MySQL/InnoDB contra o Flashlogging.
Com o benchmark TPC-C, executam-se transações no banco de dados e medese o desempenho das escritas no redo log. O resultado mostra que o Flashlogging
aumenta em até 98,6% a eficiência da escrita de logs transacionais quando
comparado ao algoritmo padrão de logs transacional do sofware de banco de dados
MySQL/InnoDB.
O uso do SSD pode ser uma alternativa ao HDD quando se trata do
armazenamento de arquivos da arquitetura do SGBD que requerem constantes
escritas sequenciais, como os arquivos de redo logs transacionais. Apesar de que,
para aumentar o desempenho do mecanismo de log transacional, Chen (2009) teve
que realizar mudanças, implementar um novo algoritmo, o Flashlogging. Além disso,
o estudo não compara os desempenhos no HDD, somente no SSD.
2.7.2 O cache temporário de dados
O estudo do SSD em banco de dados é visto em Athanassoulis et al. (2010).
Seu estudo investiga o desempenho sob dois contextos:
a) Como cache temporário para logs transacionais.
b) Como cache temporário de dados para transações de atualização de
dados.
No estudo, programa-se uma dynamic linked library (DLL) que trata o SSD como
uma grande área de log. As páginas de dados dirty8 que estão no buffer de memória
8

Estado da página de dados na memória que, após a atualização retorna para o arquivo de dados.
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do banco de dados são persistidas sequencialmente no SSD. Um mapa em memória
mantém o endereçamento das páginas de dados do banco de dados no log do SSD.
Este mecanismo permite estender o cache do banco de dados mantendo o
buffer de memória principal ocupado com as páginas de dados mais acessadas.
Aquelas páginas menos acessadas são mantidas no cache estendido, no caso o
SSD, que em geral oferece taxas de vazão superiores ao HDD.
Athanassoulis et al. (2010) utiliza um SSD com capacidade de 160 GB.
Realizam-se numerosas cargas de trabalho com e sem o cache estendido. Os
resultados mostram que em um banco de dados completamente instalado no HDD, o
uso do cache estendido no SSD aumenta o desempenho de leituras em 9 vezes se
comparado com a mesma carga de trabalho, porém sem a utilização do cache
estendido.
A estratégia padrão dos SGBDs atuais, verifica primeiramente se a página de
dados esta na memória principal (RAM). Caso a página não exista na memória
principal é emitido uma requisição de leitura ao dispositivo secundário (disco rígido).
Com o cache estendido, a requisição de leitura no disco diminui. Antes de acessar o
disco rígido o SGBD lê o cache estendido. Caso a página requisitada esteja no
cache estendido não se faz necessário o acesso ao disco rígido. Isso melhora muito
o desempenho de comandos SQL como o SELECT.
A proposta de Athanassoulis et al. (2010) é coerente, uma vez que em sistemas
de banco de dados OLTP as páginas dirty no buffer são frequentes. A gravação
destas páginas em uma área intermediária melhora o desempenho, pois a leitura é
mais rápida no SSD.
Para este trabalho, considera-se o cache de dados convencional do SGBD
adotado. Apesar do software SGBD a ser empregado nesta pesquisa possuir a
possibilidade de estender o cache de dados conforme proposto por Athanassoulis et
al. (2010), é necessário alterações nos parâmetros de configuração do SGBD, o que
foge dos objetivos desta pesquisa. Assim, usa-se o SSD para o armazenamento dos
arquivos de dados do banco de dados.
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2.7.3 Segmentos de rollback e espaço de tabela temporária
Os sistemas de banco de dados modernos possuem um mecanismo que
garante o controle da concorrência e consistência de dados. Este mecanismo é
composto por arquivos de rollback, na qual operações de inserção, atualização e
eliminação de dados utiliza-se de um espaço físico destes arquivos, são os
segmentos de rollback. Tais arquivos são acessados constantemente e operações
como escritas e leituras são comuns.
Lee et al. (2008), mede e compara o desempenho do banco de dados ao
armazenar os arquivos de rollback no SSD e no HDD. Executa-se uma consulta
(select) em uma tabela com 12.500 páginas de dados de 8KB, aproximadamente 97
MB de dados. Outras três transações atualizam (update) registros na tabela, porém
não efetivam (commit) a transação. Em seguida, a primeira transação consulta os
dados da tabela novamente. Isto faz com que a transação leia imagens velhas dos
registros que estão nos segmentos de rollback.
De acordo com o resultado do experimento, o tempo de leitura para cada página
de dados do segmento de rollback é de 8,2 milissegundos no HDD contra 0,5
milissegundos no SSD. Um aumento de 60% na eficiência do desempenho. O
resumo do resultado é apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 Desempenho para a leitura de registros no segmento de rollback.
Número de páginas lidas
Tempo de leitura

HDD
39.703
328 segundos

SSD
40.787
21 segundos

Fonte: Lee et al. (2008, página 1082).

Além dos segmentos de rollback, os sistemas de banco de dados mantém
espaços de tabela temporários (temporary table space) destinados às operações
como ordenações e junções.
De acordo com Lee et al. (2008), o algoritmo de ordenação no SGBD segmenta
o conjunto de dados a ser ordenado em conjuntos de dados menores, ordena os
dados de cada conjunto e une todos em um só. Neste caso ocorrem escritas durante
a ordenação e, leituras durante a união dos conjuntos. Assim, seu estudo avalia o
desempenho da ordenação de dados no SSD e HDD.
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É criado um espaço de tabela temporária no disco SSD e no HDD, executa-se
uma consulta SQL que retorna dois milhões de registros, aproximadamente 200 MB
de dados. Observa-se que, no primeiro estágio (ordenação) o tempo necessário para
conclusão da tarefa são vinte segundos no HDD contra dez segundos no SSD. Já no
segundo estágio (união dos resultados), o tempo de conclusão do HDD aumenta
para cento e vinte segundos contra vinte segundos no SSD.
Dentre os estudos pesquisados, verifica-se o emprego do disco SSD para o
armazenamento de arquivos com grande número de escritas sequenciais e leituras
aleatórias como os arquivos de redo logs, rollback e espaço de tabela temporária.
Nota-se que armazenar arquivos de rollback e espaço de tabela temporária no SSD
pode contribuir para a melhoria do desempenho de algoritmos como ordenação,
concorrência e consistência de dados.
Este trabalho leva em conta o armazenamento de arquivos como redo log,
rollback e espaço de tabela temporária no SSD.
2.7.4 O Buffer de memória
O desempenho do disco SSD para leituras aleatórias e sequencias faz com que
recentes pesquisas estudem a influência do tamanho do buffer de memória em
banco de dados armazenados em discos SSD.
Wang et al. (2011), explica que o tamanho do buffer de memória do banco de
dados desempenha importante função para a taxa de uso do cache e operações
como ordenação e junção de dados. Com uso do benchmark TPC-C, seu estudo
observa o número de transações executadas por minuto no banco de dados ao
variar o tamanho do buffer de memória entre 8 MB e 1024 MB. Considera-se como
disco o SSD e, estruturam-se dois cenários. O primeiro cenário utiliza-se o sistema
arquivos EXT2. Já o segundo cenário utiliza-se o sistema de arquivos estruturado
em log NILFS2. Cria-se um banco de dados com 2.7 GB, conectam-se trinta clientes
e executam-se transações TPC-C.
Os resultados na Figura 10 mostram que em ambos cenários o desempenho do
banco de dados melhora conforme se aumenta o tamanho do buffer de memória.
Nota-se pouca melhoria de desempenho entre 512 MB e 1024 MB.
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Wang et al. (2011), explica que, com o tamanho do buffer maior ou igual a 512
MB, as páginas de dados resultantes de operações de escritas permanecem por
maior tempo no cache fazendo com que seu retorno para o arquivo de dados seja
adiado. Nota-se que com os tamanhos do buffer de memória entre 8 MB e 128 MB o
desempenho do banco de dados é três a quatro vezes superiores quando instalado
no sistema de arquivos NILFS2. Já com o tamanho do buffer superior a 512 MB esta

Transações por minuto

relação diminui para uma a duas vezes.

Figura 10 Transações processadas por minuto com a variação do tamanho do buffer de
memória.
Fonte: Wang et al. (2011, página 7).

O trabalho de Wang et al. (2011), mostra a influência da variação do tamanho
do buffer sobre o desempenho do banco de dados quando instalado no disco SSD.
Seu estudo não aplica a execução dos cenários em disco HDD para comparações.
Não são descritos em seu trabalho quais as transações TPC-C melhor beneficiaremse do incremento no tamanho do buffer.
Conforme os resultados do trabalho de Wang et al. (2011), vê-se que 512 MB
representa o ponto de equilíbrio para o buffer de memória do banco de dados. O
desenvolvimento deste trabalho considera o tamanho do buffer de memória do
banco de dados igual a 512 MB.
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2.7.5 O tamanho da página de dados
Sabe-se que o tamanho da página de dados no banco de dados tem importante
papel a respeito do desempenho.
Lee et al. (2009) explica que a baixa eficiência do HDD associado ao tempo
para a rotação do disco e recuperação da página de dados faz com que páginas
maiores que 8 KB piorem o desempenho do banco de dados quando as operações
predominantes são leituras e escritas aleatórias.
No SSD, a baixa latência de recuperação de dados faz com que páginas
grandes, superiores a 8 KB não sejam tão vantajosas quando existe uma mistura
entre operações de leituras e escritas, caso comum nos sistemas OLTP.
Segundo Lee et al. (2009), páginas com tamanhos entre 2 KB e 4 KB no sistema
operacional (SO) são melhores, pois evitam o tráfego intenso e consequentemente
melhora a taxa de vazão de dados, explica Lee et al. (2009). O resultado de seu
experimento sugere que o tamanho da página de dados do SO reduzido de 8KB
para 2KB pode melhorar a taxa de vazão para leitura e escrita do SSD em 50%. O
mesmo teste é realizado no HDD com páginas de 2 KB. O resultado é desprezível,
menos de 1% de melhoria.
Do et al. (2009) faz experimentos com o tamanho da página de dados do SO
igual a 4KB e variações no tamanho da página de dados do banco de dados entre 2
KB e 32 KB. Em seus estudos são executadas operações de consultas (SELECT) e
mede-se o tempo de junção entre as relações (tabelas). Analisam-se o desempenho
dos algoritmos de junção Block Nested Loops Join (BNL), Sort-Merge Join (SM),
Grace Hash Join (GH) e Hybrid Hash Join (HH).
Conforme a Figura 11, apesar de o SSD mostrar-se com melhor desempenho,
vê-se que em ambos os discos, quanto maior o tamanho da página de dados no
banco de dados, menor é o tempo de junção tanto no HDD quanto no SSD. Vê-se
que aos 2 KB o tempo de junção tanto para o SSD quanto para o HDD são mais
custosos.
Do et al. (2009) explica que quando a requisição de E/S é menor que o tamanho
da página de dados da memória MLC NAND, toda escrita demanda um número
maior de limpeza do bloco, degradando o desempenho.
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Vê-se que o tamanho da página de dados do banco de dados deve estar
alinhado ao mesmo tamanho da página de dados do bloco na memória MLC NAND.
Medir o desempenho de transações com a variação do tamanho da página de dados
contribuirá para a identificação do tamanho adequado da página de dados para
sistemas OLTP em discos SSD e HDD. Nos experimentos deste trabalho utilizam-se

Tempo de junção (segundos)

Tempo de junção (segundos)

diferentes tamanhos na página de dados do sistema operacional e banco de dados.

Figura 11 Resultado de desempenho ao fixar o tamanho da página do sistema operacional
em 4KB e variar o tamanho da página de dados do banco de dados (2 KB a 32 KB).
Fonte: Do et al. (2009).

2.7.6 Paralelização da entrada e saída de dados
A forma padrão para a distribuição de dados entre múltiplos discos é pelo
arranjo redundante de discos independentes (Redundant Array of Independent Disks
- RAID

9

). Este mecanismo permite que uma requisição de E/S acesse

simultaneamente páginas de dados localizadas em discos diferentes.
De acordo com Lee et al. (2009), os discos (HDD e SSD) mais recentes
possuem o recurso de fila de comando nativo (Native Command Queuing - NCQ10).
Trata-se de recurso que permite enfileirar, agrupar e paralelizar requisições de
entrada e saída (E/S) de dados no disco. O NCQ foi desenvolvido para melhorar o
desempenho do disco rígido. Após agrupar os tipos de requisições executa-as
sequencialmente, diminuindo a carga de trabalho mecânica do disco rígido.
9

RAID - Redundant Array of Independent Drives.
http://www.sata-io.org/technology/ncq.asp - acessado abril/2012.
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Baumann et al. (2010) enfatiza que estruturalmente os chips de memória MLC
NAND conectam-se ao FTL por meio de canais dedicados e independentes, criando
a autonomia de E/S para cada chip. Isto permite a execução de múltiplas requisições
de E/S. Cabendo ao FTL determinar a melhor ordem de execução das requisições
de E/S, agrupando-as para maximizar a taxa de vazão.
Baumann et al. (2010), mede a taxa de vazão de dados do SSD ao variar
valores de parâmetros do SO como o tamanho da página de dados e o tamanho da
fila NCQ. Em seu experimento considera-se uma carga de trabalho que produz
requisições de leituras e escritas. Utilizam-se tamanhos de requisições de E/S de
dados que variam de 4 KB até 16 MB. Varia-se o tamanho da fila NCQ entre 1 e 128,
trata-se da quantidade máxima de requisições paralelas que podem ser enfileiradas
e enviadas ao disco.
Os resultados da Figura 12 mostram que a combinação dos parâmetros

Taxa de vazão (MB/s)

possibilita o aumento da vazão de dados.

Tamanho da página de dados (KB)
Figura 12 Taxa de vazão de dados do SSD ao variar o tamanho da página de dado e
tamanho da fila NCQ.
fonte: Baumann et al. (2010, página 15).
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A partir de 1024 KB a taxa de vazão tende a diminuir. Baumann et al. (2010),
explica que as requisições de escritas aleatórias podem ter contribuído para o
diminuição do desempenho. Quanto maior o tamanho da requisição, maior será o
número de operações de limpeza do bloco MLC NAND. A partir dos resultados
apresentados presume-se que o tamanho ideal para requisições de E/S está entre
256 KB e 1024 KB.

2.7.7 Algoritmos de junção
Trabalhos como Do et al. (2009) e Baush et al. (2011) investigam o desempenho
de algoritmos de junções de banco de dados em SSD.
A maioria dos sistemas de banco de dados usam variações de três algoritmos
de junções - laço-aninhado (nested-loop), ordernar-fundir (sort-merge) e junção-hash
(hash-join).
No nested-loop elege-se uma das fontes que servirá de base para buscar os
registros na outra fonte. Para cada registro existente na fonte principal, buscam-se
os registros na outra fonte que atendem às condições da fonte principal.
O sort-merge ordena ambas as fontes de dados na memória principal e realiza a
operação de junção entre os resultados.
O hash-join cria na memória principal um mapa estrutural dos registros da fonte
de dados menor. Baseado no valor hash de um atributo realiza-se a junção com a
fonte de dados maior.
O desempenho dos algoritmos depende do tamanho do buffer de memória, do
número de registros nas tabelas, do tamanho da página de dados e dos acessos
aleatórios e sequenciais às páginas de dados das tabelas.
Do et al. (2009) analisa o desempenho de algoritmos de junção no SSD e no
HDD ao variar o tamanho do buffer de memória. Seu estudo usa quatro algoritmos
de junções - Block Nested Loops Join (BNL), Sort-Merge Join (SM), Grace Hash Join
(GH) e Hybrid Hash Join (HH).
Ao fixar o tamanho da página do banco de dados em 8 KB e variar o buffer de
memória de 100 MB para 600 MB, observa-se na Figura 13(b) expressivo ganho no
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tempo para junção do método BNL no SSD em comparação ao HDD Figura 13(a).
Trata-se da eficiência de leituras sequencias do SSD em comparação ao HDD.
Leituras mais rápidas fazem um cache mais rápido.
Os outros algoritmos (SM, GH e HH) alcançam bons desempenhos no SSD,
porém não tão importantes quanto o BNL. Esta diferença do desempenho em
relação ao BNL é devida às ordenações que os algoritmos realizam no espaço de

Tempo de Junção (segundos)

Tempo de Junção (segundos)

tabela temporário, gerando operações de escritas.

Figura 13 Resultado de desempenho dos algoritmos de junção em SSD e HDD, com a
variação do tamanho do buffer de memória e página de dados de 8 KB.
Fonte: Do et al. (2009).

Baush et al. (2011), estuda o desempenho de diferentes algoritmos de acessos
e junções no PostgreSQL 11 , como o acesso sequencial, sequencial indexado e
aleatório. Seu experimento compara o desempenho entre o disco SSD e um HDD.
Considera-se um banco de dados composto por duas tabelas que juntas somam
1.7GB de dados. Elaboram-se três consultas SQL classificadas como point query,
consulta que seleciona um único registro em uma única tabela, range query,
consulta que seleciona um conjunto de registros de uma tabela baseado na
condição de um atributo, e join query, consulta que seleciona dados de duas tabelas
e faz a junção entre os resultados.

11

http://www.postgresql.org/ - acessado abril/2012.
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Conforme a Tabela 5 os resultados mostram que as consultas point query usam
o acesso sequencial indexado (indexscan e bitmapscan) e melhoram até 40 vezes o
tempo de execução no SSD em comparação ao HDD. Quanto às consultas range
query, o acesso sequencial indexado (indexscan) mostra-se 7 vezes mais rápido no
SSD. Para os algoritmos de junção, nota-se importante destaque do algoritmo
nestloop, em torno de 12,6 vezes mais rápido (# 15 e 17) no SSD em relação ao
HDD. Este resultado reforça o que se encontra em Do et al. (2009) quanto ao
algoritmo Nested Loops.
Tabela 5 Resumo dos resultados com os tempos de resposta de cada consulta executada.

Fonte: Bausch et al. (2011).

2.8

Conclusão
As pesquisas relacionadas ao SSD mostram que as vantagens em relação ao

HDD concentram-se em operações de leituras. As operações de escritas também
são mais vantajosas, com a ressalva para a escrita aleatória. A operação de limpeza
do bloco da memória MLC NAND pode diminuir o desempenho no SSD. A assimetria
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da leitura e escrita inspirou Myers (2008) e Wang (2010) a pesquisaram a
ineficiência da escrita aleatória do SSD.
O uso do SSD para armazenar arquivos de rollback e espaço de tabelas
temporárias parece ser viável em banco de dados conforme visto em Chen (2009) e
Lee et al. (2008).
Em Wang et al. (2009), vê-se que o sistema de arquivos estruturado em log
contribuiu para a melhoria do desempenho de operações de escritas.
Wang et al. (2011), mostra que, parâmetros como buffer de memória e tamanho
da página de dados podem influenciar radicalmente o desempenho do banco de
dados quando em SSD.
Em Baush et al. (2011), nota-se que a simples troca do HDD pelo SSD pode
produzir melhores desempenhos para consultas SQL com diferentes algoritmos de
junção.
Identificar a frequência de acessos como leituras e escritas no sistema de banco
de dados contribui para o uso coerente do SSD ou do HDD evitando que os
dispositivos sejam empregados de forma inapropriada.
Baseando-se nos resultados das referências pesquisadas, a próxima seção
apresentará um benchmark para a medição e análise de desempenho de diferentes
tipos de transações em um sistema de banco de dados OLTP instalado em discos
SSD e HDD.
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3
3.1

MEDIÇÃO DO DESEMPENHO
Introdução
A seção 2 mostrou os resultados de diversas pesquisas que investigam o

emprego do SSD em sistemas de banco de dados. Para a avaliação de
desempenho de um sistema de banco de dados é necessário o uso de técnicas,
métricas e procedimentos que sistematizam o estudo. Esta seção descreve a técnica
e métricas para a análise de desempenho de um sistema de banco de dados OLTP.
Discorre-se sobre a especificação do benchmark TPC-C, suas transações e sua
aplicação neste estudo.
3.2

Avaliação do desempenho
De acordo com Smith et al. (2001), a avaliação de desempenho de um sistema

de banco de dados deve ser conduzida obedecendo aos seguintes critérios.
a) Definição do objetivo. Consiste em definir o que será estudado e em que
nível. Por exemplo, as transações executadas no banco de dados usam
componentes como CPU, memória e disco. Assim, a avaliação do
desempenho pode atingir diferentes níveis, como avaliar o desempenho
da E/S de dados do disco medindo o número de transações processadas
fim a fim no banco de dados.
b) Escolha de métricas. Consiste em definir os critérios que serão utilizados
para medir o desempenho do sistema. Por exemplo, as métricas
comumente utilizadas para a análise de desempenho de um banco de
dados são o tempo de resposta da transação e o número de transações
processadas por minuto.
c) Listagem de parâmetros. Consiste em identificar os parâmetros que
afetam o desempenho do sistema e em seguida escolher aqueles que
sofrerão variação durante o estudo. Por exemplo, o tamanho da página
de dados e o número de clientes do banco de dados.
d) Escolha da técnica de avaliação. Apresentam-se duas técnicas para a
avaliação de desempenho de sistemas – simulações e benchmarking.
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e) Caracterização da carga de trabalho. Descreve o que e de que modo é
requisitado do sistema. Em um banco de dados OLTP a carga de trabalho
é constituída por um conjunto de transações que buscam e atualizam os
dados.
f) Análise e interpretação de dados. Compreende a análise dos dados
obtidos a partir de medições. Mais importante que a coleta de dados em
si, é a conclusão que se tira a partir deles.
g) Apresentação de Resultados. Por fim, comunicam-se de forma clara os
resultados obtidos durante o estudo.
3.3

Escolha de métricas
Segundo Smith et al. (2001), as métricas de desempenho podem ser agrupadas

em reação, produtividade e utilização. A primeira diz respeito ao tempo que o
sistema leva para executar o serviço. A segunda se refere à taxa de execução dos
serviços. A última está relacionada à utilização de um recurso.
Para cada estudo de desempenho, um conjunto de métricas deve ser
selecionado. A escolha deve ser feita levando-se em consideração os objetivos do
estudo e as características do sistema. Se o objetivo é analisar qual a capacidade de
processamento de transações de um banco de dados, duas métricas apropriadas
são o número de transações processadas por minuto e o tempo de resposta de
processamento por cada transação.
Abaixo, têm-se as métricas mais utilizadas na avaliação de desempenho de
sistemas de banco de dados:
a) Número de transações por minuto (TPM). Representa o rendimento
máximo quanto ao número de requisições (transações) que são
processadas por um sistema de banco de dados.
b) Tempo de resposta. Corresponde ao intervalo de tempo entre o momento
em que uma requisição (transação) é submetida ao sistema e o momento
em que o sistema responde a requisição.
c) Utilização. É a porcentagem do tempo em que os recursos de um sistema
encontram-se ocupados. O recurso com a maior utilização é dito ser o
gargalo do sistema.
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Nesta pesquisa utilizam-se as métricas de desempenho - número de transações
por minuto e o tempo de resposta.
3.4

Listagem de parâmetros
Conforme visto na seção 2, Do et al. (2009) e Lee et al. (2009), estudam o

desempenho do disco SSD e HDD ao variar o tamanho da página de dados do
banco de dados.
Neste trabalho, considera-se a variação no tamanho das páginas do banco de
dados. Adotam-se os valores 2KB, 4KB, 8KB, 16KB e 32KB.
Com o propósito de emular a execução de transações distintas, típico de um
banco de dados OLTP aplica-se neste estudo a variação no número de clientes que
executam chamadas às transações no banco de dados. Utiliza-se o número de 100
a 600 clientes.
3.5

Escolha da técnica de avaliação
A escolha da técnica de avaliação é fundamental para a análise de desempenho

do banco de dados. Para o estudo de desempenho de um sistema de banco de
dados, Smith et al. (2001) sugere a técnica de medição baseado em benchmarking.
Segundo Smith et al. (2001), benchmarking é o processo de comparação de
desempenho entre dois ou mais sistemas. A carga de trabalho usada na
comparação é chamada de benchmark.
Benchmarks são projetados para testar características particulares dos
sistemas, como por exemplo, o desempenho da E/S de dados. Os benchmarks
costumam ser classificados em sintéticos e de aplicação. Benchmarks sintéticos são
programas

que

executam

um

conjunto

reduzido

de

instruções,

testando

componentes muito específicos de um sistema. Benchmarks de aplicação simulam
um ambiente real, dando uma melhor noção do desempenho do sistema como um
todo.
Atualmente os benchmarks são mantidos por entidades neutras, compostas por
grandes fabricantes de hardware e software. Dentre elas, as mais conhecidas são a
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) (SPEC, 2012), e a
Transaction Processing Performance Council (TPC) (TPC, 2010). A SPEC é
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responsável por diversos benchmarks, voltado para desempenho de CPU, de
servidor web, e aplicações científicas. Já a TPC mantém benchmarks voltados ao
desempenho de sistemas de banco de dados.
A medição por meio de benchmarking representa o monitoramento do sistema
com o intuito de obter dados de desempenho. Essa técnica só é usada quando o
sistema objeto de estudo já existe. O tempo necessário para realizar as medições
varia muito e não deve ser subestimado. Além do mais, essa costuma ser a técnica
mais custosa, pois requer equipamentos e instrumentos reais. Apesar das
desvantagens citadas, as medições por benchmarking podem produzir resultados
precisos se o ambiente for configurado corretamente e não exigem um
conhecimento muito profundo do sistema. Outra vantagem do uso de benchmarking
é o fato de os seus resultados serem mais facilmente aceitos, visto que eles são
obtidos diretamente a partir de um sistema real.
Neste trabalho, utiliza-se a técnica baseada em medições por benchmarking
para validar os resultados de desempenho de transações do banco de dados OLTP
instalado em SSD e HDD. Adota-se o benchmark de aplicação.
3.6

Caracterização da carga de trabalho
A carga de trabalho é fundamental para a avaliação de desempenho.

Resultados incorretos podem ser obtidos se a carga não for descrita em
conformidade com a realidade observada.
Segundo Smith et al. (2001) a carga de trabalho consiste em aspectos
qualitativos e quantitativos. Os aspectos qualitativos são os tipos de queries (por
exemplo, o retorno simples em uma tabela ou queries complexas envolvendo
diversas tabelas), as possíveis formas de modificação banco de dados (por exemplo,
atualização modo batch ou atualização interativa) e o nível de interatividade do
usuário (acesso on-line ou batch). Os aspectos quantitativos incluem o percentual de
tempo que cada tipo de ação no banco de dados é realizado. Por exemplo, o
número de dados recuperados por cliente e por transação e o número de clientes
envolvidos em cada transação. Assim, a carga de trabalho não define somente o
número de clientes presentes no sistema, mas também a qualidade e o grau de
atividade introduzido no sistema por cada um.
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Smith et.al. (2001) salienta que para caracterizar uma carga de trabalho deve-se
levar em consideração a identificação dos componentes que definem quais são as
transações ou requisições que compõem o sistema. Os componentes pertencentes a
uma mesma classe compartilham alguma característica particular, como modo de
processamento, grau de utilização ou padrão de acesso ao recurso.
É fundamental definir o conjunto de parâmetros que melhor descrevem a carga,
como as características de intensidade de cada transação, número de clientes,
tempo de execução da carga, e demanda de uso de recursos físicos como CPU,
memória e disco.
Por conseguinte, a monitoração do sistema e a coleta de dados por certo
intervalo de tempo, coletando dados que permitam obter os valores dos parâmetros
previamente definidos.
Para imitar diferentes tipos de transações, durante os experimentos aplicam-se
variações no número de execução das transações, umas com maior intensidade
outras com menor.
3.7

O TPC benchmark-C (TPC-C)
O TPC-C (TPC, 2010) é um ambiente de benchmarking composto por um

conjunto de cinco transações que simulam as atividades encontradas em um banco
de dados OLTP. O propósito do TPC-C é prover dados relevantes de desempenho
que auxiliem a comparar de maneira objetiva dois ou mais sistemas quanto a sua
capacidade de processar transações.
O ambiente simulado pelo TPC-C consiste em um sistema de processamento de
transações usado para registrar as atividades de uma empresa atacadista que
vende e distribui seus produtos. Essa companhia encontra-se geograficamente
distribuída, de maneira que suas vendas estão espalhadas por um número de
armazéns (warehouses) e distritos (districts). O tamanho da organização é definido
pelo número de armazéns que ela possui. Conforme ela cresce mais armazéns e
distritos precisam ser criados. Cada armazém mantém estoque para os 100 mil
produtos e cada um dos seus distritos atende a 3 mil clientes.
Nestas condições, o sistema da companhia é usado para:
a) Registrar ordens de compras de clientes.
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b) Consultar a situação das ordens.
c) Registrar pagamentos dos clientes.
d) Processar entregas de ordens de compras.
e) Consultar o nível de estoque de produtos.
3.8

O banco de dados do benchmark TPC-C
O banco de dados especificado pelo TPC-C (TPC, 2010) é composto por nove

tabelas. O número de registros em cada tabela varia em função do número de
registros na tabela warehouses.
O fator de escala que determina a população de dados é baseado no número de
registros da tabela warehouse. Se esta tabela contiver 10 registros, a tabela district,
por sua vez, tem 10 vezes o número de registros da tabela warehouses. A tabela
Item tem seu número fixo em 100 mil registros. As outras tabelas têm seus registros
proporcionais ao número de registros da tabela warehouse.
3.8.1 Tabela warehouse
A tabela warehouse armazena os dados de armazéns da empresa atacadista. A
especificação TPC-C usa o número de registros na tabela warehouses como fator de
crescimento dos dados de outras tabelas que compõem o banco de dados.
Considera-se o número inicial de 10 armazéns. Sua chave primária é composta pelo
campo W_ID. A tabela 6 descreve os campos da tabela warehouse.
3.8.2 Tabela district
A tabela district armazena os dados pertinentes aos distritos atendidos pelos
armazéns. A especificação TPC-C estabelece que cada distrito atenda 3 mil clientes.
O número inicial de registros é de 300 distritos. A chave primária é composta pelos
campos D_W_ID e D_ID. A chave estrangeira possui o campo D_W_ID que
referencia o campo W_ID da tabela warehouse. A tabela 7 descreve os campos da
tabela district.
3.8.3 Tabela customer
Tabela que armazena dados cadastrais dos clientes da empresa atacadista. A
especificação TPC-C sugere o número inicial de 3.000 clientes por distrito. Assim, a

54

tabela inicia com 300.000 registros os quais são atualizados durante o benchmark.
Tem a chave primária composta pelos campos C_ID, C_D_ID e C_W_ID. Como
chave estrangeira tem os campos C_DID e C_W_ID que são referenciados pelos
campos D_ID e D_W_ID da tabela district. A tabela 8 descreve os campos da tabela
customer.

Tabela 6 Definição da tabela warehouse
Nome do campo
W_ID
W_NAME
W_STREET_1
W_STREET_2
W_CITY
W_STATE
W_ZIP
W_TAX
W_YTD

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
texto variável, tamanho 10 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto fixo, tamanho 2 bytes
texto fixo, tamanho 9 bytes
Numérico (4,4)
Numérico (12,2)

Fonte: (TPC, 2010).
Tabela 7 Definição da tabela district
Nome do campo
D_ID
D_W_ID
D_NAME
D_STREET_1
D_STREET_2
D_CITY
D_STATE
D_ZIP
D_TAX
D_YTD
D_NEXT_O_ID

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Texto variável, tamanho10 bytes
Texto variável, tamanho20 bytes
Texto variável, tamanho20 bytes
Texto variável, tamanho20 bytes
Texto fixo, tamanho 2 bytes
Texto fixo, tamanho 9 bytes
Numérico (4,4)
Numérico (12,2)
Numérico (11 bytes)

Fonte: (TPC, 2010).

3.8.4 Tabela history
Tabela que armazena o histórico de pagamentos realizado por um cliente de um
determinado distrito. Por definição cada cliente (customer) possui ao menos um
registro de histórico de pagamento. Inicia-se com 300.000 registros e ao longo do
benchmark ocorrem inserções de dados.
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Tabela 8 Definição da tabela customer
Nome do campo
C_ID
C_D_ID
C_W_ID
C_FIRST
C_MIDDLE
C_LAST
C_STREET_1
C_STREET_2
C_CITY
C_STATE
C_ZIP
C_PHONE
C_SINCE
_CREDIT
C_CREDIT_LIM
C_DISCOUNT
C_BALANCE
C_YTD_PAYMENT
C_PAYMENT_CNT
C_DELIVERY_CNT
C_DATA

Definição
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
texto variável, tamanho 16 bytes
texto fixo, tamanho 2 bytes
texto variável, tamanho 16 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto variável, tamanho 20 bytes
texto fixo, tamanho 2 bytes
texto fixo, tamanho 9 bytes
texto fixo, tamanho 16 bytes
data
texto fixo, tamanho 2 bytes
Numérico (12,2)
Numérico (4,4)
Numérico (12,2)
Numérico (12,2)
Numérico (4)
Numérico (4)
texto variável, tamanho 500 bytes

Fonte: (TPC, 2010).

Não possui chave primária. Possui duas chaves estrangeiras representadas
pelos campos H_C_W_ID, H_C_D_ID e H_C_ID que são referenciados pelos
campos C_W_ID, C_D_ID, C_ID da tabela customer e os campos H_W_ID e
H_D_ID que são referenciados pelos campos D_W_ID, D_ID da tabela district. A
tabela 9 descreve a tabela history.
3.8.5 Tabela orders
Armazena detalhes da ordem de compra. Por definição cada cliente possui 1 ou
mais ordens registradas na tabela orders. O número inicial desta tabela é 300.000
registros, podendo sofrer inserções ao longo do benchmark. A chave primária é
composta pelos campos O_ID, O_D_ID e O_W_ID. A chave estrangeira é composta
pelos campos O_W_ID, O_D_ID e O_C_ID com referencia aos campos C_W_ID,
C_D_ID e C_ID da tabela customer. A tabela 10 descreve a tabela orders.
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Tabela 9 Definição da tabela history
Nome do campo
H_C_ID
H_C_D_ID
H_C_W_ID
H_D_ID
H_W_ID
H_DATE
H_AMOUNT
H_DATA

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Data
Numérico (6,2)
Texto variável, tamanho 24 bytes

Fonte: (TPC, 2010).

Tabela 10 Definição da tabela orders
Nome do campo
O_ID
O_D_ID
O_W_ID
O_C_ID
O_ENTRY_D
O_CARRIER_ID
O_OL_CNT
O_ALL_LOCAL

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Data
Numérico (11 bytes)
Numérico (2)
Numérico (1)

Fonte: (TPC, 2010).

3.8.6 Tabela order_line
Tabela que armazena os itens que compõem a ordem de compra (orders). A
especificação TPC-C estabelece que a ordem (orders) contenha de 5 a 15 itens. O
número inicial desta tabela é 3 milhões de registros sendo que são constantes
inserções ao longo do benchmark. A chave primária é composta pelos campos
OL_W_ID, OL_D_ID, OL_O_ID e OL_NUMBER. Formam-se duas chaves
estrangeiras, sendo os campos OL_W_ID, OL_D_ID e OL_O_ID referenciados pelos
campos

O_W_ID,

O_D_ID

e

O_ID

da

tabela

orders

e,

os

campos

OL_SUPPLY_W_ID e OL_I_ID referenciados pelos campos S_W_ID e S_I_ID da
tabela stock. A tabela 11 descreve a tabela order_line.
3.8.7 Tabela item
Possui o cadastro de itens que a empresa comercializa. De acordo com a
especificação TPC-C a tabela possui o registro de 100 mil itens e não sofrem
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alterações durante o benchmark. A chave primária é constituída pelo campo I_ID. A
tabela 12 descreve a tabela item.
3.8.8 Tabela stock
Armazena os registros relacionados ao movimento de estoque. Recebe
constantes inserções e atualizações. A especificação TPC-C estabelece que o
número inicial de registros seja igual ao número de armazéns (warehouse)
multiplicado por 100 mil. Inicia-se com 1 milhão de registros para o benchmark. A
chave primária é formada pelos campos S_W_ID e S_I_ID. Duas são as chaves
estrangeira. O campo S_W_ID é referenciado pelo campo W_ID da tabela
warehouse e o campo S_I_ID referenciado pelo campo I_ID da tabela item. A tabela
13 descreve a tabela stock.

Tabela 11 Definição da tabela order_line
Nome do campo
OL_O_ID
OL_D_ID
OL_W_ID
OL_NUMBER
OL_I_ID
OL_SUPPLY_W_ID
OL_DELIVERY_D
OL_QUANTITY
OL_AMOUNT
OL_DIST_INFO

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Data
Numérico (2 bytes)
Numérico (6, 2)
Texto fixo, tamanho 24 bytes

Fonte: (TPC, 2010).

Tabela 12 Definição da tabela item
Nome do
campo
I_ID
I_IM_ID
I_NAME
I_PRICE
I_DATA
Fonte: (TPC, 2010).

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Texto variável, tamanho 24 bytes
Numérico (5, 2)
Texto variável, tamanho 50 bytes
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3.8.9 Tabela new_orders
Armazena as novas entradas de pedidos realizados pelos clientes. Conta com
grande número de inserções e atualizações. A especificação TPC-C determina que o
número inicial de registros para o benchmark seja o número de armazéns
multiplicado por 9 mil. Para o benchmark considera-se o número inicial de 90 mil
registros. A chave primária é composta pelos campos NO_W_ID, NO_D_ID e
NO_O_ID. Possui uma chave estrangeira composta pelos campos NO_W_ID,
NO_D_ID e NO_O_ID que é referenciada pelos campos O_W_ID, O_D_ID e O_ID
da tabela orders. A tabela 14 descreve a tabela new_orders.
Tabela 13 Definição da tabela stock
Nome do campo
S_I_ID
S_W_ID
S_QUANTITY
S_DIST_01
S_DIST_02
S_DIST_03
S_DIST_04
S_DIST_05
S_DIST_06
S_DIST_07
S_DIST_08
S_DIST_09
S_DIST_10
S_YTD
S_ORDER_CNT
S_REMOTE_CNT
S_DATA

Definição do campo
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (4 bytes)
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
texto fixo, tamanho 24 bytes
Numérico (8 bytes)
Numérico (4 bytes)
Numérico (4 bytes)
texto variável, tamanho 50 bytes

Fonte: (TPC, 2010).

Tabela 14 Definição da tabela new_orders
Nome do
campo
NO_O_ID
NO_D_ID
NO_W_ID
Fonte: (TPC, 2010).

Definição do campo

Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
Numérico (11 bytes)
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3.9

Transações do TPC-C
O benchmark TPC-C define cinco tipos de transações que devem ser

submetidas contra o SGBD durante o período de avaliação. Três referem-se à
inserção, atualização e exclusão de dados, e duas referem-se a operações somente
consulta.
A transação define uma unidade de trabalho na qual um conjunto de operações
são realizadas de forma atômica, ou seja, todas as operações dentro da transação
devem executar com sucesso para que um commit seja realizado, caso contrário é
realizado o rollback. Abaixo, descreve-se o funcionamento de cada transação do
benchmark TPC-C.
3.9.1 Transação New-Order
A transação New-Order consiste na operação de entrada de uma ordem de
pedido no sistema. Executam-se a inserção de registros nas tabelas orders,
new_orders e order_line. Para cada um dos itens que compõem a ordem, há a
atualização do nível de estoque na tabela stock. Além disso, executam-se consultas
de dados nas tabelas warehouse, district, customer e item. Trata-se de uma
transação executada com alta frequência, que impõe uma carga média ao sistema
por meio de operações de leitura e escrita. É a principal transação do TPC-C. Abaixo
segue o exemplo do algoritmo da transação New-Order.
Algoritmo da transação New-Order
Entrada: warehouseid ← valor que indica a qual warehouse o terminal esta conectado
Variável:
Olcnt: inteiro;
Inicia uma transação.
Seleciona um registro da tabela warehouse com recuperação de dados.
Seleciona um registro da tabela district com recuperação e atualização de dados.
Seleciona um registro da tabela customer com recuperação de dados.
Olcnt ← Gera o número de itens que a ordem terá.
Insere um registro na tabela orders.
Insere um registro na tabela new_orders.
Para i <= 1 até Olcnt faça
Seleciona um registro na tabela item com recuperação de dados.
Seleciona um registro na tabela stock com recuperação e atualização de dados.
Insere um registro na tabela order_line.
Fim
Finaliza a transação.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).
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3.9.2 Transação Payment
A transação Payment consiste no registro do pagamento de uma ordem de
compra. Executa-se a atualização de informações de saldo do cliente. Ocorrem
inserções e atualizações de dados nas tabelas customer, district, warehouse e
history. Trata-se de uma transação com alta frequência de execução, composta por
operações de leitura e escrita. Abaixo segue o exemplo do algoritmo da transação
Payment.
Algoritmo da transação Payment
Entrada: warehouseid ← valor que indica a qual warehouse o terminal esta conectado
Inicia uma transação.
Seleciona um registro da tabela warehouse com recuperação e atualização de dados.
Seleciona um registro da tabela district com recuperação e atualização de dados.
Seleciona um registro da tabela customer com recuperação e atualização de dados.
Insere um registro na tabela history.
Finaliza a transação.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

3.9.3 Transação Delivery
A transação Delivery envolve o processamento em lote de dez novas ordens
(que não foram entregues ainda). Cada ordem é processada por completo
envolvendo operações de leitura e escrita nas tabelas do banco de dados. Para
cada distrito de um armazém, executa-se a busca e exclusão do registro mais antigo
da tabela new_orders que esteja associado ao distrito em questão. Atualizam-se os
registros das tabelas orders, order_line e customer. Trata-se de uma transação de
leitura e escrita, com baixa frequência de execução, que impõe uma carga moderada
ao sistema. Abaixo um exemplo do algoritmo da transação Delivery.
3.9.4 Transação Order-Status
A transação Order-Status é a consulta da situação da última compra de um
cliente. É uma transação somente-leitura, executada com baixa frequência, que
impõe uma carga moderada ao sistema. São executadas leituras sequenciais e
aleatórias nas páginas de dados das tabelas. Abaixo um exemplo do algoritmo da
transação Order-Status.
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Algoritmo da transação Delivery
Entrada: warehouseid ← valor que indica a qual warehouse o terminal esta conectado
Variável:
CarrierId, numOrder, districts: inteiro;
Inicia uma transação
districts ← Seleciona todos os registros da tabela district vinculados ao warehouseid com
recuperação de dados.
Para district ϵ districts faça
Seleciona o registro com menor order_id da tabela new_orders com recuperação de
dados.
numOrder ← order_id
Exclui o registro selecionado na tabela new_orders.
Seleciona um registro da tabela orders com recuperação e atualização de dados.
Seleciona um ou mais registros da tabela order_line com recuperação e atualização de
dados.
Seleciona um registro da tabela customer com recuperação e atualização de dados.
Fim
Finaliza transação.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

Algoritmo da transação Order-Status
Entrada: warehouseid ← valor que indica a qual warehouse o terminal esta conectado
Inicia uma transação.
Seleciona um registro da tabela district com recuperação de dados.
Seleciona um registro da tabela orders com recuperação de dados.
Seleciona um ou mais registro da tabela order_line com recuperação de dados.
Finaliza a transação.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

3.9.5

Transação Stock- Level

A transação Stock-Level determina dentre os itens vendidos, quais estão com o
estoque abaixo de um determinado limite. É feito a contagem dos itens cujo estoque
encontra-se abaixo do limite estabelecido nas tabelas stock e order_line. Trata-se de
uma transação somente-leitura com baixa frequência de execução e tempo de
resposta bastante tolerante, ou seja, 90% das transações devem concluir em até 20
segundos. Realiza leituras sequencias e aleatórias em tabelas com grande
quantidade de registros. Abaixo segue um exemplo do algoritmo da transação StockLevel.
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Algoritmo da transação Stock-Level
Entrada: warehouseid ← valor que indica a qual warehouse o terminal esta conectado
Inicia uma transação.
Seleciona um registro na tabela district com recuperação de dados.
Seleciona-se um ou mais registros na tabela order_line com recuperação de dados.
Seleciona-se um ou mais registros na tabela stock com recuperação de dados.
Finaliza a transação.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

3.10

Características do ambiente benchmark TPC-C

O ambiente de benchmark TPC-C é constituído de dois elementos, sendo:
a) O Sistema Sujeito a Teste (System Under Test - SUT) é o sistema alvo da
carga. As métricas de desempenho reportadas ao fim da execução do
benchmark indicam a capacidade de processamento de transações do
SUT.
b) O Terminal Remoto Emulado (Remote Terminal Emulator - RTE) é o
emulador de clientes. Gera carga de trabalho sob a forma de chamadas
às transações no banco de dados.
A Figura 14 ilustra o ambiente de benchmark TPC-C.
A especificação do TPC-C define um terminal como um dispositivo de interface
que permite tanto a entrada de dados no sistema como a apresentação de
informações para o usuário. A apresentação das informações para o usuário
acontece por meio de formulários sendo um para cada tipo de transação do TPC-C.
No contexto do benchmark o RTE simula um cliente real que submete
transações para o SUT. Cada RTE está conectado a um warehouse. Cada
warehouse pode aceitar conexões de no máximo dez RTEs.
Uma vez que o RTE se conecta no warehouse ele executa um ciclo de
operações composto de apresentações de telas, tempos de espera e de resposta
(Response Time - RT).
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Figura 14 Ilustração do ambiente de benchmark TPC-C.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

3.11

A métrica de desempenho e o tempo de resposta do TPC-C

O desempenho reportado ao final da execução de um benchmark TPC-C está
diretamente relacionado ao número de clientes que submetem transações ao SUT. A
especificação TPC-C estabelece que o número de clientes que acessam o sistema
deve corresponder no mínimo a dez vezes o número de warehouses. Desse modo, a
cardinalidade da tabela warehouse é o fator de escala (FE), que determina o
tamanho da carga submetida ao sistema.
A especificação TPC-C determina que o ciclo de operações do benchmark
respeite os seguintes passos:
1) Seleciona um tipo de transação dentre as cinco disponíveis.
2) Espera pelo atraso do menu (Menu Time - MT).
3) Fornece as variáveis de entrada necessárias à transação através da
digitação de dados no formulário (Keying Time - KT).
4) Espera pelo processamento do sistema (Response Time - RT).
5) Pensa a respeito dos resultados retornados pelo SUT e exibe na tela
(Thinking Time - TT).
A Figura 15 ilustra o ciclo de operações por cada cliente do RTE.
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Figura 15 Fluxo de execução das transações benchmark TPC-C.
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

Assim, o tempo total para que uma solicitação de um cliente seja completada
(Completion Time - CT) é dado pela somatória dos tempos de MT + KT + RT + TT.
De acordo com a especificação TPC-C, o tempo de menu (MT), tempo de
digitação (KT) e o tempo pensante (TT) têm seus valores especificados para cada
transação. Já o RT depende do desempenho dos componentes que compõem o
SUT. Os tempos definidos na especificação encontram-se na Tabela 15.
A especificação TPC-C (TPC, 2010) estabelece que o tempo de resposta
(Response Time - RT) de cada transação submetida ao banco de dados, deve ser
medido a partir do RTE da seguinte forma: RT = T2 – T1.
A Data e hora obtida logo após o último caractere de dados ser inserido pelo
cliente é denominado T1. A Data e hora obtida após o recebimento do último
caractere de dado no RTE é o T2.
Tabela 15 Tempos mínimos em segundos (s) de menu (MT), digitação (KT) e pensante (TT)
por tipo de transação.
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

MT
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s

KT
18 s
3s
2s
2s
2s

TT
12 s
12 s
5s
10 s
5s

Fonte: (TPC, 2010).

Durante os experimentos desta pesquisa zeram-se os valores de MT, KT e TT.
O intuito é demandar intensas operações de leituras e escritas e observar somente o
tempo de resposta (RT) fim a fim de cada transação. Para isso faz-se necessário
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zerar os parâmetros de espera no software de benchmark e aumentar o número de
transações concorrentes no banco de dados de forma a diminuir o tempo de
ociosidade entre o RTE e o SUT.
A especificação TPC-C distribui a execução das transações em percentuais. O
objetivo da aplicação de percentuais sugere que a cada transação New-Order
executada, uma transação Payment também seja executada, e para cada dez
transações New-Order executadas, uma Order-Status, uma Delivery e um StockLevel sejam executados. A Tabela 16 descreve os percentuais sugeridos
estabelecidos pela especificação TPC-C (TPC, 2010).
Tabela 16 Tabela de percentuais sugeridos para execução de transações TPC-C.
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

Percentual sugerido
45%
43%
4%
4%
4%

Fonte: (TPC, 2010).

De acordo com a especificação TPC-C, a métrica para medir o desempenho é o
número de transações processadas por minuto (TPM).
Embora a especificação TPC-C (TPC, 2010) estipule que a métrica reflita o
desempenho da transação New-Order, o processamento do benchmark como um
todo faz que as outras transações partilhem de responsabilidade para com o tempo
de resposta da transação New-Order. As regras impostas pelo TPC-C determina que
o TPM possa ser obtido pela equação:
TPM = Ʃ Tno
T
Onde:
TPM – transação por minuto.

Ʃ Tno – Somatória de transações executadas do tipo New-Order.
T – Duração do benchmark em minutos.
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3.12

Duração do benchmark

Para o intervalo de execução do benchmark define-se na especificação TPC-C o
número mínimo e ininterrupto de 120 minutos (2 horas) e o máximo de 480 minutos
(8 horas). Durante os experimentos, para cada execução da carga de trabalho
utiliza-se o tempo mínimo – 120 minutos.
3.13

Conclusão

Medir o desempenho de transações em um sistema de banco de dados exige a
especificação de um modelo de aplicação e a definição de métricas que apoiem o
processo de análise. Para isso, nesta seção descreveram-se o modelo de
benchmark TPC-C e suas principais características com detalhes sobre as
transações. Na seção seguinte, define-se o ambiente experimental e as condições
de ambiente para a execução do benchmark TPC-C.
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4
4.1

AMBIENTE DE EXPERIMENTAÇÃO
Introdução
Nesta seção apresenta-se a configuração do ambiente experimental. Discorre-

se sobre as configurações do banco de dados, o software de benchmarking adotado
e definem-se os cenários e experimentos do benchmark TPC-C que serão
executadas.
4.2

Configuração do ambiente experimental
O ambiente experimental é composto por um servidor SUT e um terminal que

simula o RTE. A configuração do servidor SUT conta com um processador Intel
Quad-core Q9300 2.50 GHz e 8 GB de memória RAM. Para o armazenamento dos
arquivos do sistema operacional e do SGBD utiliza-se um disco rígido de 500 GB de
7.200 rotações por minuto (RPM). Para os arquivos do banco de dados faz-se uso
de Um disco rígido de 500 GB de 7.200 RPM e Um disco de estado sólido de 240
GB. Adota-se o sistema operacional (SO) Linux Fedora12 17 desktop edition 64-bit
kernel versão 3.5.2 e o SGBD Oracle 11g versão 11.2.0.1. A tabela 17 descreve em
detalhes a especificação técnica dos discos HDD e SSD a serem utilizados nos
experimentos.
Tabela 17 Especificação técnica do disco HDD e SSD
Fabricante/Modelo
OCZ
VTX3MI-25SAT3240G13

Tamanho
240 GB

Seagate
ST500DM00217

500 GB

Taxa de transferência
Leitura - 280 MB/s*
Escrita - 260 MB/s*
* conectado a
interface SATA 3.0
Gb/s
Leitura - 125 MB/sƗ
Escrita - 125 MB/sƗ
Ɨ conectado a
interface SATA 3.0
Gb/s

Características de desempenho
Seek time - 0.1ms14
Leitura (4KB) - 40.000 IOPS.
Escrita (4KB) - 20.000 IOPS.15
MTBF - 2.000.000 de horas.

Custo em US$
US$ 499.9916
(data de
referência
maio/2011)

Latência – 4 ms.
Seek time:
Leitura – menos que 8.5 ms.
Escrita – menos que 9.5 ms.

US$ 70.0018
(data de
referência
agosto/2011).

Fonte: (http://www.ocztechnology.com, http://www.seagate.com, http://www.anandtech.com)

Para as chamadas das transações no banco de dados, utiliza-se um
computador que simulará os clientes RTE. A configuração é composta por um
12

http://fedoraproject.org/en/get-fedora
http://www.ocztechnology.com/res/manuals/OCZ_Vertex3_Product_Sheet.pdf
http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex-3-sata-iii-2-5-ssd.html
15
http://www.sandforce.com/index.php?id=136&parentId=19
16
http://www.anandtech.com/show/4316/ocz-vertex-3-240gb-review
17
http://www.seagate.com/staticfiles/support/docs/manual/desktop/Barracuda%207200.12/100672652b.pdf
18
http://www.seagate.com/ww/jsp/product/priceSpider.jsp?locale=en-us&modelNum=ST500DM002
13
14
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processador Intel Core i7, 6 GB de memória RAM e um disco rígido de 500 GB. Para
o SO emprega-se o Linux Fedora 17 desktop edition 32-bit. O RTE e o SUT
conectam-se por uma rede de área local (Local Area Network - LAN) através de
switch ethernet 1 gigabit. A figura 16 ilustra o ambiente experimental.

Figura 16 Definição da infraestrutura do ambiente experimental.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O disco SSD adotado nesta pesquisa usa o FTL do fabricante LSI SandForce,
modelo SF-2200 19 . De acordo com o fabricante este modelo possui em sua
implementação o recurso Duraclass Technology. Trata-se de um mecanismo que
melhora o desempenho do algoritmo wear leveling, responsável pelo processo de
limpeza do bloco, aumentando a eficiência da operação de escrita. De 240 GB
totais, 223 GB destina-se ao uso convencional. O restante, aproximadamente 17 GB,
reserva-se para a área livre (spare area). Trata-se de uma área com blocos vazios
que contribuem para a melhoria do desempenho da escrita.
4.3

Configuração do banco de dados
Instala-se o SGBD Oracle 11g no ambiente SUT descrito na seção 4.2. Para o

armazenamento dos arquivos do banco de dados utilizam-se partições do tipo quarto
sistema de arquivos estendido (Fourth Extended File System – EXT4) cada um com
19

http://www.sandforce.com/userfiles/file/downloads/product_briefs/LSI_PB_SF-2200ClientFlashStorageProc_v9.pdf
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20 GB. Trata-se do sistema de arquivos padrão do sistema operacional Linux a partir
do núcleo (kernel) versão 2.6.28.
4.3.1 Tamanho do buffer de memória
Na seção 2, Wang et al. (2011) mostra que ao variar o tamanho do buffer de
memória do banco de dados entre 8 MB e 1 GB, o número de transações
processadas por minuto melhora até o buffer de 512 MB no SSD. A partir de 512 MB
a melhora no desempenho é insignificante.
Considerando os resultados de Wang et al. (2011), este trabalho adota como
tamanho do buffer de memória do banco de dados o valor fixo de 512 MB para todos
os experimentos.
4.3.2 Tamanho da página de dados
No trabalho de Do et al. (2009) estuda-se o desempenho do banco de dados ao
variar o tamanho da página de dados. Verifica-se que seus experimentos executam
transações de leitura no banco de dados e restringem-se a medir o desempenho de
diferentes algoritmos de junção.
Os experimentos deste trabalho usa a variação do tamanho da página de dados
do sistema operacional (SO) e do banco de dados. Baseado no trabalho de Do et al.
(2009), adotam-se os tamanhos 2KB, 4KB, 8KB, 16KB e 32KB. Assim, analisam-se
o desempenho de transações não somente em operações de leituras, mas também
em operações de escritas.
4.4

Software para a execução do benchmark
Diferentes ferramentas para realização de benchmarks TPC-C são encontradas

em sítios de domínio público. No sítio de desenvolvimento de sistemas de código
livre da internet, o SourceForge20, uma das ferramentas relativas à implementação
do benchmark TPC-C mais bem classificada é o BenchmarkSQL21.
O BenchmarkSQL é um software de código aberto e desenvolvido em
linguagem Java e reflete por completo a especificação do TPC-C. A ferramenta
utiliza drivers Java Database Connectivity (JDBC) para se comunicar com SGBD,

20
21

http://sourceforge.net/ - acessado julho/2012.
http://benchmarksql.sourceforge.net/index.html - acessado julho/2012.
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tornando-a compatível com os principais SGBDs. Possui interface visual com janela
similar ao do sistema operacional Windows e as funcionalidades são executadas
através de cliques em botões.
Durante a execução do benchmarking, o software BenchmarkSQL grava todo o
histórico de execução das transações em um arquivo trace. Trata-se dos dados de
desempenho que descreve o número da transação, nome do terminal RTE, tipo de
transação e o tempo de resposta fim a fim das transações. A partir destes dados é
possível calcular o número de transações por minuto e a média do tempo de
resposta de cada tipo de transação TPC-C. A figura 17 ilustra parte de um arquivo
de trace.

Figura 17 Parte de um arquivo de trace gerado pelo BenchmarkSQL.

Por se tratar de um software de código livre e possuir diversas funcionalidades
para configuração de cenários de testes, adota-se neste estudo o uso do
BenchmarkSQL para a execução dos cenários do benchmark TPC-C.

4.5

Configuração da carga de dados
Para a execução dos experimentos, um conjunto mínimo de dados deve ser

inserido nas tabelas do banco de dados. O número de registros em cada tabela varia
em função do fator de escala (FE) de warehouses. Os experimentos que estudam o
desempenho das transações TPC-C com a variação do tamanho da página de
dados usa o FE de 10 warehouses. Já os experimentos que estudam o desempenho
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ao variar o número de clientes, usa o FE de 60 warehouses. A definição detalhada
do número de registros em cada tabela é visto na tabela 18 e tabela 19.
Tabela 18 Número inicial de registros nas tabelas considerando o FE de 10 warehouses.
Nome da tabela
Warehouse
Item
Stock
District
Customer
History
Orders
Order_line
New_Orders

Número de registros
10
100.000
1.000.000
100
300.000
300.000
300.000
3.000.000
90.000

Fonte: (TPC, 2010).
Tabela 19 Número inicial de registros nas tabelas considerando o FE de 60 warehouses
Nome da tabela
Warehouse
Item
Stock
District
Customer
History
Orders
Order_line
New_Orders

Número de registros
60
100.000
6.000.000
300
1.800.000
1.800.000
1.800.000
18.000.000
540.000

Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

Para facilitar a população inicial dos dados utiliza-se o software BenchmarkSQL
para gerar dados fictícios nas tabelas. O processo de carregamento de dados do
BenchmarkSQL permite que todos os experimentos iniciem com o mesmo número
de registros nas tabelas.
Cada banco de dados é composto por arquivos de dados que possui o tamanho
de 1.2 GB para os cenários com o FE de 10 warehouses e 3.7 GB para aqueles com
FE de 60 warehouses.
4.6

Definição dos cenários experimentais
Conforme visto na seção 3, a especificação TPC-C sugere um percentual com

que cada transação deve ser executada. Os experimentos deste trabalho
caracterizam-se em três diferentes configurações quanto aos percentuais sugeridos.
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O objetivo é executar cargas de trabalho que caracterizam tipos distintos de
aplicações e transações.
O primeiro cenário denomina-se TPC-C Normal. Emprega-se uma carga de
trabalho característico de aplicação utilizada em empresa atacadista que vende e
distribui seus produtos. Executam-se transações que misturam operações de
escritas e leituras. Aproximadamente 92% das transações New-Order (45%),
Payment (43%) e Delivery (4%) misturam operações de escritas e leituras e 8% das
transações Order-Status (4%) e Stock-Level(4%) são operações de leitura.
O segundo cenário denomina-se leituras intensivas (LI). Adota-se uma carga
de trabalho frequentemente encontrada em aplicações com muitas leituras e poucas
escritas, por exemplo, aplicações bibliotecárias. Estipula-se que 97% das operações
são leituras e estão distribuídas entre as transações Order-Status (50%) e StockLevel (47%). Já as escritas representam um percentual sugerido de 3% distribuídos
entre as transações New-Order (1%), Payment (1%) e Delivery (1%).
O terceiro cenário denomina-se escritas intensivas (EI). Caracteriza-se por
transações que demandam exaustivas operações de escritas no banco de dados. O
cenário baseia-se na execução de transações em lote (batch). Escolhem-se as
transações New-Order, Payment e Delivery e configuram-se percentuais sugeridos
que caracterizam operações de intensas escritas. A tabela 20 apresenta os
percentuais de cada cenário experimental.
Tabela 20 Configuração do percentual mínimo por transação dos cenários experimentais.
Configuração do percentual sugerido por cenário
Transação
TPC-C Normal
LI
EI
45%
1%
100%
0%
0%
New-Order
43%
1%
0%
100%
0%
Payment
4%
1%
0%
0%
100%
Delivery
4%
50%
0%
0%
0%
Order-Status
4%
47%
0%
0%
0%
Stock-Level
Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

Um componente importante para a execução do benchmark é o RTE, que
representa os clientes que submetem transações no banco de dados. Dentro do
ciclo de execução, o RTE efetua uma série de passos. Entre os passos está a
seleção de uma transação.
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A ferramenta BenchmarkSQL possui em sua implementação a função de
selecionar a transação a ser submetida contra o SGBD. Sendo assim, não há
formulários para a entrada de dados no sistema conforme sugere a especificação
TPC-C. Todas as execuções de transações são submetidas automaticamente pela
ferramenta BenchmarkSQL ao iniciar-se o benchmarking.
Para imitar o número de transações semelhantes a um ambiente OLTP definese 120 minutos como tempo de duração de cada experimento a ser executado.
Os tempos relacionados a menu (MT), digitação (KT) e tempo pensante (TT) são
configurados para zero. O foco é executar o máximo possível de transações e obter
o número de transações processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta
(Response Time – RT) fim a fim das transações.
4.7

Conclusão
Nesta seção caracterizou-se o ambiente experimental bem como suas

configurações e os cenários TPC-C a serem utilizados durante o benchmarking entre
o HDD e o SSD.
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5
5.1

MEDIDAS DE DESEMPENHO E ANÁLISE
Introdução
A seção anterior descreve o ambiente experimental e discorre sobre os cenários

TPC-C normal, leituras intensivas (LI) e escritas intensivas (EI). Nesta seção,
executam-se os cenários em diferentes condições de ambiente. Obtêm-se o número
de transações processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta fim a fim das
transações. Por seguinte, analisam-se, comparam-se e comentam-se os resultados
a serem obtidos no HDD e no SSD.
5.2

Variações para as medidas
Como visto na seção 2 em Wang et al. (2011), a variação no tamanho do buffer

de memória foi importante para o desempenho do banco de dados quando instalado
no disco SSD. Já Lee et al. (2009) e Do et al. (2009), mostram através de seus
experimentos que a variação no tamanho da página de dados pode influenciar tanto
positivamente quanto negativamente no desempenho. Para a execução dos
experimentos deste trabalho consideram-se as seguintes adaptações aos cenários:
Cenário - TPC-C normal


Variação do tamanho da página de dados do sistema operacional (SO) e
do banco de dados (BD) entre 2 KB e 32 KB.



Tamanho da página de dados do SO fixa de 4 KB e variação no tamanho
da página do BD entre 2 KB e 32 KB.



Tamanho da página do SO e do BD fixa de 4KB e variação do número de
clientes (terminais) entre 100 e 600.

Cenário - Leituras intensivas (LI)


Tamanho da página do SO e do BD fixa de 4KB e adaptações nos
percentuais sugeridos das transações TPC-C.

Cenário - Escritas intensivas (EI)


Tamanho da página do SO e do BD fixa de 4KB e adaptações nos
percentuais sugeridos das transações TPC-C.
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5.3

Cenário TPC-C Normal

5.3.1 Com variação do tamanho da página de dados no SO e no BD.
O intuito deste experimento é observar a partir do RTE o número de transações
processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta das transações New-Order,
Payment, Delivery, Order-Status e Stock-Level. Aplica-se a variacão do tamanho da
página de dados do SO e do BD entre 2KB e 32KB. Utiliza-se o número de 100
clientes (terminais virtuais) e executa-se a carga de trabalho TPC-C normal durante
120 minutos. A distribuição dos percentuais sugeridos utilizados são apresentados
na tabela 21.
Tabela 21 Configuração do percentual utilizado no cenário TPC-C Normal.
Percentual sugerido por transação
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

Cenário TPC-C normal
45%
43%
4%
4%
4%

Fonte: especificação TPC-C (TPC, 2010).

A tabela 22 denota o número total de transações processadas durante o
experimento. Vê-se que, para os resultados do HDD a página de 4 KB apresenta o
pior desempenho se comparado ao resultado dos outros tamanhos de página.
Diferentemente, na mesma tabela, vê-se que o SSD tem o melhor resultado aos 4
KB.
Ainda na tabela 22, comparando os números das transações New-Order,
Payment e Delivery entre o HDD e o SSD, o número total de transações
processadas no SSD aos 4 KB é em torno de 9 vezes superior em relação ao HDD.
Já aos 32 KB, o desempenho do SSD diminui para 5 vezes maior que ao HDD.
A figura 18 mostra que o melhor resultado do SSD aos 4 KB alcança 14.000
TPM contra 1.500 TPM no HDD.
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Tabela 22 Número total de transações processadas no HDD e SSD ao variar o tamanho da
página entre 2KB e 32KB.
HDD
Tamanho da
página de
dados

New-Order

Payment

Delivery

SSD
OrderStatus

StockLevel

New-Order

Payment

Delivery

OrderStatus

StockLevel

2KB

83.932

79.838

7.356

7.378

7.562

347.014

332.806

30.682

31.324

30.748

4KB

78.946

76.110

7.240

6.990

7.048

754.886

722.598

66.876

67.314

67.030

8KB

86.650

83.448

7.622

7.580

7.688

724.010

691.694

63.936

64.566

64.252

16KB

94.654

90.642

8.090

8.276

8.274

651.910

622.628

58.100

57.882

57.738

32KB

98.804

94.314

8.630

9.032

8.700

540.284

516.170

47.698

47.724

48.254

Transações por minuto (tpm)

Fonte: Elaborado pelo autor.

15,000
14,500
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

HDD
SSD

2KB
4KB
8KB
16KB
32KB
Variação do tamanho da página (SO e BD)

Figura 18 Gráfico comparativo do total de TPM no HDD e SSD com variação do tamanho da
página entre 2KB e 32KB.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Verificando o número de transações por minuto (TPM) no HDD, vê-se na tabela
23 um discreto aumento no resultado do TPM das transações New-Order e Payment
ao variar o tamanho da página entre 4 KB e 32 KB. Trata-se de transações que
misturam leituras e escritas. O gráfico da figura 19 ilustra a curva ascendente.
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Tabela 23 Número de TPM no HDD com variação do tamanho da página entre 2KB e 32KB.
Transações por minuto
Tamanho da página de dados

New-Order

Payment

Delivery

Order-Status

Stock-Level

2KB

699

665

61

61

63

4KB

658

634

60

58

59

8KB

722

695

64

63

64

16KB

789

755

67

69

69

32KB

823

786

72

75

73

Transações por minuto (tpm)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Payment
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2KB

4KB
8KB
16KB
Variação do tamanho da página (SO e BD)

32KB

Figura 19 Gráfico comparativo de TPM no HDD com variação do tamanho da página entre
2KB e 32KB no SO e no BD.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 24 representa os resultados do TPM no SSD. Vê-se que aos 2 KB o
resultado do TPM é em torno de 2 vezes menor que o resultado da página de 4 KB
(melhor resultado no SSD). Do et al. (2009), explica que quando o tamanho da
página de dados no SO é menor que o tamanho da página de dados do bloco na
memória MLC NAND há uma demanda maior por operações de limpeza de bloco.
Consequentemente o desempenho do banco de dados diminui. É possível que o
resultado observado seja o efeito da página do SO menor que a página do bloco na
memória MLC NAND.
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Tabela 24 Número de TPM no SSD com variação do tamanho da página entre 2KB e 32KB.
Transações por minuto
Tamanho da página de dados
2KB

New-Order
2.892

Payment Delivery
2.773
256

Order-Status
261

Stock-Level
256

4KB

6.291

6.022

557

561

559

8KB

6.033

5.764

533

538

535

16KB

5.433

5.189

484

482

481

32KB

4.502

4.301

397

398

402

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparando os resultados da tabela 23 com os resultados da tabela 24, vê-se
que o TPM no SSD é uma ordem de grandeza superior em relação ao HDD. Porém,
conforme pode ser visto na figura 20, observa-se uma diminuição do TPM das
transações New-Order e Payment ao variar o tamanho da página entre 4 KB e 32 KB

Transações por minuto (tpm)

no SSD.
SSD

6,300
6,000
5,700
5,400
5,100
4,800
4,500
4,200
3,900
3,600
3,300
3,000
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0

New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB
4KB
8KB
16KB
32KB
Variação do tamanho da página (SO e BD)

Figura 20 Gráfico comparativo TPM no SSD com variação do tamanho da página entre 2KB
e 32KB no SO e no BD.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe lembrar que Lee et al. (2009) sugere que páginas de dados maiores que 8
KB não são vantajosas quando existe uma mistura entre operações de leituras e
escritas. É o caso de transações do benchmark TPC-C.
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Já no HDD, a figura 19 mostrou que a partir de 4 KB a curva de TPM é
ascendente. Possivelmente, para as operações de escritas há a influência do
tamanho do setor (sector size) do HDD, normalmente 512 bytes, menor que o
tamanho da página de dados do SO e não requer operações de limpeza de bloco.
Além disso, é possível atualizar a página na mesma posição (update in place).
Dessa forma, variar o tamanho da página de dados no HDD parece não influenciar
negativamente o desempenho de transações do benchmark TPC-C.
A tabela 25 mostra a média do tempo de resposta de cada transação TPC-C no
HDD ao variar o tamanho da página de dados no SO e no BD.
Tabela 25 Média do tempo de resposta no HDD com a variação no tamanho da página entre
2KB e 32KB no SO e no BD.
Tamanho da página de dados New-Order
3,5
2KB
4,2
4KB
3,7
8KB
3,3
16KB
2,9
32KB

Tempo de resposta em segundos
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
4,7
4,7
0,9
0,3
4,3
5,4
1,1
0,6
4,2
4,8
1,0
0,4
3,9
4,1
1,0
0,4
3,2
5,3
1,4
1,4

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as transações que misturam leituras e escritas (New-Order, Payment e
Delivery), vê-se na tabela 25 que ao aumentar o tamanho da página, a média do
tempo de resposta mantem-se estável. Já as transações que demandam leituras
(Order-Status e Stock-Level), aos 32 KB há o aumento no tempo de resposta da
transação Stock-Level. É possível que a transação demande leituras aleatórias, o
que aumenta o tempo de busca (seek time) e o tempo de transferência do HDD
quando as páginas de dados são maiores. De acordo com Wang (2010), quanto
maior o tamanho da página de dados, maior é o tempo de transferência.
A tabela 26 retrata a média do tempo de reposta para as transações TPC-C no
SSD. Aos 2 KB a transação Payment (percentual mínimo 43%) apresenta um tempo
médio de 1,5 segundos para completar-se, três vezes mais custoso que o resultado
de qualquer outro tamanho de página de dados no SSD.
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Tabela 26 Média do tempo de resposta no SSD com a variação no tamanho da página entre
2KB e 32KB no SO e no BD.
Tamanho da página de dados New-Order
0,4
2KB
0,3
4KB
0,3
8KB
0,7
16KB
0,9
32KB

Tempo de resposta em segundos
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
1,5
1,0
0,08
0,03
0,2
4,3
0,17
0,04
0,2
4,1
0,16
0,06
0,3
4,4
0,2
0,1
0,4
3,6
0,2
0,3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para melhor entender a diferença do tempo de resposta das transações TPC-C,
dividem-se os resultados dos experimentos em dois grupos. Como critério, separamse as execuções das transações com o tempo de resposta maior ou igual a 1
segundo e atribui-se ao grupo 1. Execuções de transações com o tempo de resposta
menor que 1 segundo denominam-se grupo 2. O objetivo da divisão em grupos é
investigar a influência dos discos HDD e SSD no tempo de resposta das transações
e identificar o número de transações que executam em menos de 1 segundo e as
que executam em mais de 1 segundo.
Analisando e comparando os resultados da tabela 27 e tabela 28 nota-se que os
maiores números de execuções concentram-se no grupo 2 (tempo de resposta < 1
segundo), com uma ressalva para a transação Payment no SSD aos 2 KB.

Tabela 27 Número de transações que se enquadram no tempo de resposta do grupo 1.
Medições realizadas no HDD e SSD com a variação no tamanho da página entre 2KB e
32KB no SO e no BD.
Grupo 1 – tempo de resposta >= 1 segundo
HDD
SSD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

11.994
15.062
1.394
284

14.688
13.814
1.674
366

17.174
17.718
1.806
532

21.916
23.618
2.420
900

96

248

306

538

32.196 39.816
32.930 125.202
3.848
7.844
1.862
624
1.542
190

Fonte: Elaborado pelo autor.

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

92.246
69.796
59.060
4.190

93.080
74.868
55.554
3.672

84.818
64.970
50.056
3.670

99.728
92.182
41.130
5.110

876

970

1.156

5.628
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Tabela 28 Número de transações que se enquadram no tempo de resposta do grupo 2.
Medições realizadas no HDD e SSD com a variação no tamanho da página entre 2KB e
32KB no SO e no BD.
Grupo 2 – tempo de resposta < 1 segundo
HDD
SSD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

71.938 64.258
64.776 62.296
5.962 5.566
7.094 6.624
7.466

6.800

8KB

16KB

32KB

69.476
65.730
5.816
7.048

72.738
67.024
5.670
7.376

66.608 307.198 662.640 630.930 567.092 440.556
61.384 207.604 652.802 616.826 557.658 423.988
4.782 22.838
7.816
8.382
8.044
6.568
7.170 30.700 63.124 60.894 54.212 42.614

7.382

7.736

7.158

2KB

30.558

4KB

66.154

8KB

16KB

63.282

56.582

32KB

42.626

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na tabela 27, vê-se que no SSD aos 2 KB o número de execuções da transação
Payment é quase 2 vezes maior em relação às outras páginas, possui 125.202
execuções. Já na tabela 28, nota-se que o número de execuções da transação
Payment no SSD é 2,5 vezes menor em comparação às outras páginas.
Como visto na seção 3, no algoritmo da transação Payment têm-se três
operações de atualizações e uma inserção de dados, ou seja, é uma transação que
demanda escrita.
Avaliando os resultados do grupo 1 (tempo de resposta >= 1 segundo) na tabela
29, ao comparar os resultados do HDD com os resultados do SSD, nota-se que o
SSD a partir de 4 KB é em torno de 10 vezes mais eficiente que o HDD.
Considerando os resultados do HDD, vê-se que ao variar o tamanho da página
de dados entre 2 KB e 32 KB, o tempo de resposta das transações TPC-C
diminuem. No SSD, a partir de 4 KB os tempos permanecem constantes, ou seja,
não há mudanças expressivas entre os tempos de resposta.

Tabela 29 Média do tempo de resposta em segundos do grupo 1. Medições realizadas no
HDD e SSD com a variação no tamanho da página entre 2KB e 32KB no SO e no BD.

Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

Grupo 1 – tempo de resposta >= 1 segundo
HDD
SSD
8KB
16KB 32KB
2KB
4KB
8KB

16KB

32KB

24,2
24,4
24,4
23,8

22,3
23,2
23,0
21,3

18,0
19,2
20,0
14,6

13,8
14,8
13,4
9,2

9,2
9,9
11,8
7,0

3,6
3,8
3,8
3,5

1,9
1,9
4,8
1,8

1,9
1,9
4,7
1,8

2,1
2,1
5,1
2,0

1,8
1,9
4,2
1,5

23,9

16,8

11,1

7,2

7,7

3,5

1,7

1,7

2,0

1,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

82

Ainda na tabela 29, nota-se que no SSD aos 2 KB a média do tempo de
resposta da transação Payment é 3,8 segundos. Do total de 332.806 execuções da
transação Payment no SSD, 125.202 corresponde a execuções com o tempo médio
de 3,8 segundos. Já os outros tamanhos de páginas não ultrapassam 2,1 segundos
para o mesmo tipo de transação. O mesmo pode ser visto para as transações NewOrder, Order-Status e Stock-Level no SSD aos 2 KB. Se comparado com os
resultados obtidos no SSD com páginas entre 4 KB e 32 KB, é possível afirmar que
o tamanho da página de 2 KB pode ter demandado maior número de limpeza de
blocos.
Avaliando os resultados do grupo 2 (tempo de resposta < 1 segundo) na tabela
30 verifica-se que a média do tempo de resposta no HDD e no SSD possui em sua
grande maioria a mesma ordem de grandeza para todas as transações. Nota-se que
os resultados do HDD na tabela 30 mostram que a grande maioria das transações
também tem o tempo de resposta menor que 1 segundo. É o caso da transação
Delivery. Observa-se na tabela 30 que a média do tempo de resposta no HDD a
partir de 4 KB é menor quando comparado com o SSD.

Tabela 30 Média do tempo de resposta em segundos do grupo 2. Medições realizadas no
HDD e SSD com a variação no tamanho da página entre 2KB e 32KB no SO e BD.
Grupo 2 – tempo de resposta < 1 segundo
HDD
SSD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

0,13
0,15
0,20
0,03

0,15
0,16
0,21
0,03

0,17
0,17
0,21
0,03

0,16
0,17
0,21
0,03

0,19
0,19
0,24
0,05

0,08
0,17
0,15
0,02

0,10
0,07
0,49
0,07

0,12
0,08
0,52
0,07

0,13
0,09
0,55
0,09

0,21
0,17
0,53
0,13

0,01

0,02

0,02

0,02

0,05

0,01

0,03

0,04

0,07

0,23

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comentários finais: Os resultados dos experimentos mostram que aos 4KB o
SSD é em torno de 9 vezes superior ao HDD para execução de transações do
cenário TPC-C normal. Nota-se que páginas com tamanhos de 2 KB no SO
diminuem o desempenho das transações TPC-C no SSD. É possível que o tamanho
da página de dados no SO diminua o desempenho da operação de limpeza do bloco
MLC NAND. O experimento seguinte utilizará o tamanho fixo da página de dados no
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SO e fará a variação no tamanho da página de dados do BD para verificar o seu
nível de contribuição para o desempenho.
5.3.2 Com variação do tamanho da página no BD e fixo no SO.
O objetivo deste experimento é observar a partir do RTE o número de
transações processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta das transações
New-Order, Payment, Delivery, Order-Status e Stock-Level. Fixa-se o tamanho da
página de dados no sistema operacional (SO) em 4KB. Varia-se o tamanho da
página de dados no banco de dados (BD) entre 2 KB e 32 KB. Adota-se o número
de 100 clientes (terminais virtuais) e executa-se a carga de trabalho durante 120
minutos. A distribuição dos percentuais utilizados são os mesmos apresentados
anteriormente na tabela 21.
Ao analisar os resultados das transações processadas, observa-se nos
resultados do HDD na tabela 31 que o pior desempenho concentra-se aos 4 KB e o
melhor desempenho pode ser visto aos 32 KB. Diferentemente, o SSD tem o melhor
resultado aos 4 KB e o pior aos 32 KB.

Tabela 31 Número total de transações processadas no HDD e SSD ao variar o tamanho da
página no BD entre 2KB e 32KB.
HDD
Tamanho
da página
de dados

New-Order

Payment

Delivery

SSD
Order- StockStatus Level

NewOrder

Payment

Delivery

Order-Status

StockLevel

2KB

81.357

77.809

7.169

7.235

7.256

708.169

678.548

62.714

63.054

62.343

4KB

79.838

75.634

7.011

6.935

7.129

748.304

712.481

65.966

65.999

66.442

8KB

87.319

84.056

7.830

7.639

7.726

742.777

709.481

66.198

65.611

66.131

16KB

93.780

89.814

8.371

8.448

8.243

662.206

633.429

58.698

58.618

59.047

32KB

99.526

95.129

8.840

8.814

8.690

532.769

510.549

47.022

47.389

47.290

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparando os números das transações New-Order, Payment e Delivery entre
o HDD e o SSD, o número total de transações processadas no SSD aos 4 KB
permanece em torno de 9 vezes maior em relação ao HDD.
Nota-se que no SSD, páginas de 4 KB no SO e 2 KB no BD aumentam em torno
de 50% o TPM se comparado com o resultado do experimento anterior, páginas de 2
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KB no SO e 2 KB no BD, visto anteriormente na tabela 22. A figura 21 mostra que no

Transações por minuto (tpm)

SSD a página de 2 KB alcança 13.000 TPM.
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000

HDD

6,000

SSD

4,000
2,000
0
2KB

4KB
8KB
16KB
Variação do tamanho da página (BD)

32KB

Figura 21 Gráfico comparativo do total de TPM no HDD e SSD com variação do tamanho da
página no BD entre 2KB e 32KB.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Do et al. (2009), quando o tamanho da página do SO é igual ao
tamanho da página do bloco da memória MLC NAND demanda-se menos operações
de limpeza de bloco. Consequentemente o desempenho do banco de dados
melhora. Neste caso, observa-se que o tamanho da página de 4 KB no SO influencia
o desempenho no SSD.
Observando os resultados obtidos do TPM no HDD, vê-se na tabela 32 que para
as transações TPC-C New-Order e Payment, ao variar o tamanho da página de
dados no BD o TPM apresenta um discreto aumento no resultado. O gráfico da
figura 22 ilustra os resultados.

Tabela 32 Número de TPM no HDD com variação do tamanho da página no BD entre 2KB e
32KB.
Número de transações por minuto (TPM)
Tamanho da página de dados

New-Order

Payment

Delivery

Order-Status

Stock-Level

2KB

678

648

60

60

60

4KB

665

630

58

58

59

8KB

728

700

65

64

64

16KB

782

748

70

70

69

32KB

829

793

74

73

72

Transações por minuto (tpm)
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840
810
780
750
720
690
660
630
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

HDD

New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

Variação do tamanho da página (BD)

Figura 22 Gráfico comparativo de TPM no HDD com variação do tamanho da página no BD
entre 2KB e 32KB.
Fonte: Elaborado pelo autor.

São possíveis que páginas de dados maiores no HDD contribuam para
aumentar o desempenho de operações de escritas, principalmente escritas
sequenciais. Como pode ser visto no algoritmo das transações New-Order e
Payment as demandas por escritas são maiores que as leituras.
Comparando os resultados da tabela 32 com os resultados da tabela 33, nota-se
que para todos os tipos de transação TPC-C, o número de transações processadas
por minuto no SSD é uma ordem de grandeza superior em relação ao HDD.
Tabela 33 Número de TPM no SSD com variação do tamanho da página no BD entre 2KB e
32KB.
Número de transações por minuto (TPM)
Tamanho da página de dados
2KB

New-Order Payment Delivery Order-Status Stock-Level
5.901
5.655
523
525
520

4KB

6.236

5.937

550

550

554

8KB

6.190

5.912

552

547

551

16KB

5.518

5.279

489

488

492

32KB

4.440

4.255

392

395

394

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Vê-se que o resultado do TPM no SSD aos 2KB é semelhante ao resultado do
TPM dos outros tamanhos (4 KB a 32 KB) de páginas no SSD.
O resultado do gráfico na figura 23 mostra que ao variar o tamanho da página
de dados no banco de dados, há uma discreta diminuição do TPM entre 8 KB e 32
KB.
A variação observada do TPM pode estar relacionada ao que sugere Lee et al.
(2009). No SSD as páginas de dados maiores que 8 KB não são vantajosas quando
existe uma mistura entre operações de leituras e escritas.
Sendo assim, é possível que páginas de dados maiores no banco de dados
podem influenciar o tempo de limpeza do bloco na memória MLC NAND, mesmo que
o tamanho da página do SO esteja fixo.
7,000

SSD

Transações por minuto (tpm)

6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000

New-Order

3,500

Payment

3,000

Delivery

2,500

Order-Status

2,000

Stock-Level

1,500
1,000
500
0

2KB

4KB
8KB
16KB
Variação do tamanho da página (BD)

32KB

Figura 23 Gráfico comparativo de TPM no SSD com variação do tamanho da página no BD
entre 2KB e 32KB.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando o tempo de resposta das transações, os resultados da tabela 34 e
da tabela 35, mostram que em geral a média do tempo de resposta no HDD é em
torno de duas ordens de grandeza maior do que no SSD.
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A média do tempo de resposta da transação Payment aos 2 KB na tabela 35 é
melhor se comparado ao do experimento anterior, visto na tabela 26, na qual o
tamanho da página de dados do SO e do BD é 2 KB.

Tabela 34 Média do tempo de resposta no HDD com a variação no tamanho da página do
BD entre 2KB e 32KB.

Tamanho da página de dados New-Order
4
2KB
4
4KB
4
8KB
3,3
16KB
3
32KB

Tempo de resposta em segundos
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
3,8
10
1,5
0,6
4,5
6
1
0,3
3,5
9
1,3
0,5
4
4
1
0,5
3,6
4,8
1,4
2,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 35 Média do tempo de resposta no SSD com a variação no tamanho da página do
BD entre 2KB e 32KB.

Tamanho da página de dados New-Order
0,2
2KB
0,2
4KB
0,2
8KB
0,5
16KB
0,6
32KB

Tempo de resposta em segundos
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
0,5
0,7
0,3
0,05
0,6
0,5
0,06
0,02
0,5
0,5
0,1
0,04
0,7
0,9
0,1
0,2
1,0
0,9
0,1
0,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparando os resultados da tabela 36 com a tabela 37, nota-se que tanto no
HDD quanto no SSD os maiores números de execuções das transações TPC-C
concentram-se no grupo 2 (tempo de resposta < 1 segundo).
A tabela 36 mostra 55.038 execuções da transação Payment no SSD aos 2 KB
no grupo 1 (tempo de resposta >= 1 segundo). Se comparado com os resultados
obtidos no experimento anterior (tabela 27), nota-se que naquele caso em torno de
40% das execuções (125.202) estão no grupo 1. Neste experimento, após fixar o
tamanho da página do SO em 4 KB, apenas 8% (55.038) das execuções
enquadram-se no grupo 1.
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Tabela 36 Número de transações que se enquadram no tempo de resposta do grupo 1.
Medições realizadas no HDD e SSD com a variação no tamanho da página no BD entre 2KB
e 32KB.
Grupo 1 - tempo de resposta >= 1 segundo
HDD
SSD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

14.403
13.007
3.048
518

14.321
14.160
1.871
386

16.793
14.789
3.172
658

21.737
23.200
2.400
923

30.025
31.920
3.526
1.768

81.608
55.038
59.198
8.109

83.011
262.984
18.054
1.678

88.928
210.282
26.219
2.504

87.133
212.396
19.034
2.112

77.309
179.667
13.785
2.476

216

156

321

682

2.140

1.017

306

561

725

2.966

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 37 Número de transações que se enquadram no tempo de resposta do grupo 2.
Medições realizadas no HDD e SSD com a variação no tamanho da página no BD entre 2KB
e 32KB.
Grupo 2 – tempo de resposta < 1 segundo
HDD
SSD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

2KB

4KB

8KB

16KB

32KB

66.954
64.802
4.121
6.717

65.517
61.474
5.140
6.549

70.526
69.267
4.658
6.981

72.043
66.614
5.971
7.525

69.501
63.209
5.314
7.046

626.561
623.510
3.516
54.945

665.293
449.497
47.912
64.321

653.849
499.199
39.979
63.107

575.073
421.033
39.664
56.506

455.460
330.882
33.237
44.913

7.040

6.973

7.405

7.561

6.550

61.326

66.136

65.570

58.322

44.324

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observando os resultados do HDD na tabela 38, para todas as transações TPCC, a média do tempo de resposta diminui ao variar o tamanho da página do BD entre
2 KB e 32 KB.

Tabela 38 Média do tempo de resposta em segundos do grupo 1. Medições realizadas no
HDD e SSD com a variação no tamanho da página do BD entre 2KB e 32KB.

Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB
4KB
22 22,3
22 22,8
24,4 21,2
19,7 20,7
19,6 16,6

Fonte: Elaborado pelo autor.

Grupo 1 - tempo de resposta >= 1 segundo
HDD
SSD
8KB 16KB 32KB 2KB
4KB
8KB
19,3
14
9,5
1,7
1,3
1,4
19,6
14,8 10,4
1,7
1,5
1,5
21,5
13,2 11,8
1,4
1,4
1,5
15,1
9,4
7,1
1,7
1,1
1,2
11,8
5,8 10,1
1,6
1,1
1,2

16KB
2,1
2,1
2,4
1,4
1,4

32KB
2,6
2,9
1,8
1,4
1,5
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É possível que o desempenho do HDD nestas condições seja influenciado pelo
tempo de busca (seek time). As páginas menores armazenam menor número de
dados. Consequentemente aumenta-se o número de operações de leituras e
escritas no HDD, causando maior concorrência e aumentando o tempo de resposta
das transações. Já os resultados do SSD mostram que somente aos 32 KB têm-se
mudanças se comparados com os resultados de 4 KB. No SSD o seek time é quase
insignificante. Assim a média do tempo de resposta não ultrapassa 1,5 segundos
aos 4 KB. Já no HDD estas mesmas transações alcançam 22,8 segundos aos 4 KB.
Avaliando os resultados do grupo 2 (tempo de resposta < 1 segundo) na tabela
39, nota-se que a média do tempo de resposta no HDD e no SSD possui a mesma
ordem de grandeza.
É possível que o fenômeno possa estar associado ao buffer de memória do
banco de dados, que armazena temporariamente a página antes de escrevê-la no
disco. Transações concorrentes podem ler e escrever dados na mesma página.
Caso a página esteja no cache não há interações com o disco. Nestas condições,
independentemente do disco (HDD ou SSD) a média do tempo de resposta das
transações são semelhantes.

Tabela 39 Média do tempo de resposta em segundos do grupo 2. Medições realizadas no
HDD e SSD com a variação no tamanho da página do BD entre 2KB e 32KB.

Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

2KB
4KB
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,07 0,06
0,02 0,02

Grupo 2 – tempo de resposta < 1 segundo
HDD
SSD
8KB 16KB 32KB 2KB
4KB
8KB
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,06
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,06
0,04 0,04
0,1
0,04
0,05
0,03
0,04 0,06
0,03
0,02
0,03

16KB
0,1
0,2
0,2
0,04
0,05

32KB
0,2
0,3
0,3
0,06
0,1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comentários finais: Os resultados dos experimentos mostram que o tamanho
da página de 2 KB no SO diminuiu o desempenho das transações no SSD. Acreditase que tal fenômeno esteja associado ao processo de limpeza do bloco MLC NAND.
Fixar 4KB no tamanho da página do SO melhorou o desempenho de transações
TPC-C no SSD. Os resultados mostram que o TPM do SSD é em torno de 9 vezes
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superior ao HDD. Analisando e comparando os resultados do TPM no banco
dedados ao variar o tamanho da página de dados no SO, é possível afirmar que o
tamanho da página de dados tem importante papel no desempenho do FTL durante
o processo de limpeza do bloco MLC NAND.
5.3.3 Com variação do número de clientes
O objetivo deste experimento é observar a partir do RTE o número de
transações processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta das transações no
banco de dados ao variar o número de clientes.
Considera-se o tamanho fixo de 4 KB da página de dados no SO e no BD.
Varia-se o número de clientes entre 100 e 600. A cada variação do número de
clientes, executa-se a carga de trabalho durante 120 minutos, totalizando 720
minutos de benchmarking. A distribuição dos percentuais sugeridos utilizados é o
mesmo da Tabela 21.
A tabela 40 mostra os resultados obtidos no HDD. Ao variar o número de
clientes nota-se que o TPM de 600 clientes é 3 vezes maior se comparado aos 100
clientes. Porém, entre 300 e 600 clientes não há variações expressivas do TPM.
Possivelmente a taxa de transferência máxima do HDD tenha sido alcançada aos
300 clientes, sendo muito pequena a diferença dos resultados a partir de 400
clientes.

Tabela 40 Número de TPM no HDD ao variar o número de clientes entre 100 e 600.

Número de clientes
100
200
300
400
500
600

New-Order
722
1.574
2.041
2.043
2.151
2.215

Número de transações por minuto
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
636
61
54
61
1.492
137
132
139
1.929
184
191
176
1.969
178
191
176
2.000
195
181
187
2.150
192
205
199

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando os resultados do SSD na tabela 41 e tendo como linha base o TPM
da transação New-Order, nota-se que aos 100 clientes o TPM é cerca de 7 vezes
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maior no SSD em comparação ao HDD visto na tabela 40. No entanto, ao comparar
os resultados aos 600 clientes, vê-se que o TPM no SSD diminui, é em torno de 2
vezes maior.
Tabela 41 Número de TPM no SSD ao variar o número de clientes entre 100 e 600.

Número de clientes
100
200
300
400
500
600

New-Order
5.239
4.467
4.398
4.265
4.186
4.079

Número de transações por minuto
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
5.019
467
470
462
4.255
399
407
398
4.203
393
390
390
4.056
373
378
383
3.992
363
372
369
3.870
368
367
360

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao comparar os resultados da figura 24 e figura 25, o SSD é em torno de 7
vezes mais eficiência que o HDD em transações executadas com 100 clientes. Com
200 clientes, o HDD passa a ter a mesma ordem de grandeza que o SSD, apesar de
que ainda permanece com o número de TPM 2,6 vezes menor que o SSD.
HD

Transações por minuto (tpm)

2,500

2,000

1,500

New-Order
Payment
Delivery

1,000

Order-Status
Stock-Level
500

0
100

200

300
400
Número de clientes

500

600

Figura 24 Gráfico comparativo de transações por minuto (TPM) ao variar o número de
clientes entre 100 e 600 no HDD.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Conforme pode ser visto na figura 25, com o aumento do número de clientes, o
SSD diminui o número de transações processadas por minuto. Acredita-se que tal
fenômeno é devido ao processo de limpeza do bloco da memória MLC NAND. O
incremento de clientes no SSD gera maior demanda por operações de escritas. É
possível que o processo de limpeza de bloco ocorra com maior frequência,
degradando o desempenho.
Analisando os resultados do tempo de resposta no HDD vê-se na tabela 42 que
para as transações que demandam escritas (New-Order, Payment e Delivery), a
média do tempo de resposta entre 100 e 400 clientes não possuem oscilações
significantes. Entre 500 e 600 clientes a transação Payment, por exemplo, aumenta
em torno de 4 vezes a média do tempo de resposta se comparado aos 100 clientes.
Já as transações somente leitura (Order-Status e Stock-Level), diminui em torno de
3 vezes o tempo de resposta aos 600 clientes quando comparado com os resultados
de 100 clientes.

6,000

SSD

Transações por minuto (tpm)

5,000

4,000
New-Order
Payment

3,000

Delivery
Order-Status

2,000

Stock-Level
1,000

0
100

200

300

400

500

600

Número de clientes

Figura 25 Gráfico comparativo de transações por minuto (TPM) ao variar o número de
clientes entre 100 e 600. Medições realizadas no SSD.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ao comparar os resultados da tabela 42 com a tabela 43, vê-se que no SSD a
média do tempo de resposta das transações TPC-C aumentam conforme o
incremento do número de clientes.

Tabela 42 Média do tempo de resposta no HDD ao variar o número de clientes entre 100 e
600.
Tempo de resposta em segundos
Número de clientes

New-Order

Payment

Delivery

Order-Status

Stock-Level

100

4,3

3,0

11,1

2,6

3,6

200

4,3

2,6

4,5

1,5

1,1

300

4,5

4,3

5,3

1,1

0,5

400

4,5

7,0

6,5

1,5

0,3

500

2,1

11,8

8,0

0,8

0,3

600

3,0

13,1

8,3

1,1

0,5

Ao comparar a média do tempo de resposta das transações New-Order,
Payment e Delivery no SSD, observam-se na tabela 43 algumas diferenças nos
resultados de 100 e 600 clientes. A transação Payment, por exemplo, tem em média
0,3 segundos aos 100 clientes e aos 600 clientes o tempo de resposta é em torno de
23 vezes mais custoso, alcançando 7 segundos. Já o tempo de resposta das
transações Order-Status e Stock-Level mantem-se estável ao variar o número de
clientes.
Tabela 43 Média do tempo de resposta no SSD ao variar o número de clientes entre 100 e
600.

Número de clientes
100
200
300
400
500
600

New-Order
0,6
1,4
1,7
1,8
1,8
1,8

Tempo de resposta em segundos
Payment Delivery Order-Status Stock-Level
0,3
1,18
0,1
0,04
1,0
1,9
0,2
0,1
2,2
2
0,3
0,1
3,7
2,2
0,3
0,1
5,2
2,1
0,4
0,2
7
2,2
0,4
0,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comentários finais: Os resultados dos experimentos mostram que a variação
entre 100 e 300 clientes no HDD aumenta gradualmente o TPM. Já no SSD é
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possível que o processo de limpeza de bloco influencie no resultado final, diminuindo
o TPM ao incrementar o número de clientes. No entanto, em todas as variações de
clientes testadas o SSD mostra-se até 5 vezes mais eficiente que o HDD.

5.4

Cenário com leituras intensivas (LI).
Neste experimento observa-se o número de transações processadas por minuto

(TPM) e o tempo de resposta das transações fim a fim a partir do RTE. Considera-se
o tamanho fixo da página de dados do SO e do banco de dados em 4 KB.
Intensifica-se o número de transações que demandam operações de leitura. O
objetivo é simular um sistema bibliotecário. Para representar transações que
demandam muitas leituras utilizam-se as transações TPC-C Order-Status e StockLevel. Adota-se o número de 100 clientes e executa-se a carga de trabalho durante
120 minutos. A distribuição dos percentuais utilizados é apresentada na tabela 44.
Tabela 44 Configuração utilizadas no experimento leituras intensivas (LI).
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

Cenário LI
Percentual sugerido
1%
1%
1%
50%
47%

De acordo com os dados da tabela 45, observa-se que o número total de
transações executadas no HDD é 1.469.990 para a transação order-status e
1.381.528 para a transação stock-level.
Tabela 45 Número total de transações, número de transações processadas por minuto
(TPM) e média do tempo de resposta no HDD.
HDD
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level
Fonte: Elaborado pelo autor.

Total de transações
29.588
28.944
29.058
1.469.990
1.381.528

TPM
247
241
242
12.250
11.513

Média do tempo de
resposta (s)
3,49
2,76
7,47
0,17
0,05
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Na tabela 46 vê-se que o número total de transações e o TPM das transações
order-status e stock-level no SSD é em torno de 3 vezes maior quando comparado
com o resultado do HDD na tabela 45.

Tabela 46 Número total de transações, número de transações processadas por minuto
(TPM) e média do tempo de resposta no SSD.
SSD
Transação

Total de transações
71.576
71.742
71.498
3.596.370
3.376.534

New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

TPM
596
598
596
29.970
28.138

Média do tempo de
resposta (s)
0,47
0,28
0,51
0,10
0,08

O gráfico da figura 26 ilustra o TPM das transações order-status e stock-level. É
possível observar o que o SSD é 3 vezes mais eficiente que o HDD.
A tabela 47 apresenta o número de transações organizadas por grupo. A
maioria das execuções está no grupo 2, na qual representa o tempo de resposta
menor que 1 segundo. Para as transações somente leitura (order-status e stocklevel), verifica-se que o resultado do SSD executou em torno de 3 vezes mais
transações do que o HDD.

Transações por minuto (tpm)

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000

HDD

10,000

SSD

5,000
0
Order-Status

Stock-Level
Tipo de transação

Figura 26 Gráfico comparativo do número de transações Order-Status e Stock-Level
processadas por minuto nos discos HDD e SSD.
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Ao analisar os dados da tabela 48, observa-se no grupo 2 que a média do
tempo de resposta das transações order-status e stock-level têm a mesma ordem de
grandeza tanto no HDD quanto no SSD.

Tabela 47 Número de transações por grupo no HDD e SSD.

Transação
New-Order
Payment
Delivery
OrderStatus
Stock-Level

Grupo 1 - tempo de resposta >= 1 s
HDD
SSD
9.736
10.076
6.946
7.478
18.168
12.172

Grupo 2 - tempo de resposta < 1 s
HDD
SSD
19.848
61.496
21.998
64.250
10.888
59.314

16.264

32.472

1.453.712

3.563.826

2.710

41.096

1.378.810

3.335.334

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pela perspectiva de operações de leitura, é possível notar que o HDD iguala-se
ao SSD no quesito tempo de resposta. As transações order-status e stock-level
consultam tabelas cujos dados são indexados. Acessar dados indexados usa a
leitura sequencial de páginas. Nestas condições, de acordo com os resultados, o
HDD e o SSD parecem assemelhar-se quanto ao desempenho. Fenômeno parecido
é visto nos resultado do trabalho de Myers (2008) na seção 2.
Devido ao tempo de procura (seek time) e latência do HDD, as transações que
demandam escritas (New-Order, Payment e Delivery) apesar de representarem
apenas 1% do percentual sugerido, são possíveis que tenham contribuído para que
o resultado final do HDD seja quase 3 vezes pior em relação ao SSD.

Tabela 48 Média do tempo de resposta em segundos (s) no HDD e SSD.

Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

Grupo 1 - tempo de resposta >= 1 s
HDD
SSD
10
1,6
11
1,5
12
1,8
10
1,3
13
1,4

Grupo 2 - tempo de resposta < 1 s
HDD
SSD
0,3
0,3
0,2
0,1
0,3
0,1
0,05
0,08
0,03
0,07
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Comentários finais: Os resultados dos experimentos mostram que em geral o
SSD é 3 vezes mais eficiente que o HDD. Porém, como a grande maioria das
execuções das transações order-status e stock-level estão no grupo 2 e a média do
tempo de resposta tanto do HDD quanto no SSD são semelhantes, é possível
afirmar que para leituras sequenciais indexadas não há significantes diferenças
entre o HDD e o SSD.

5.5

Cenário com escritas intensivas (EI).
A avalição de desempenho do cenário EI caracteriza-se na representação de

transações que demandam muitas escritas. O objetivo é simular a execução de
transações em lote (batch). Analisam-se o desempenho das transações TPC-C NewOrder, Payment e Delivery. Para cada experimentação observa-se o número de
transações processadas por minuto (TPM) e o tempo de resposta fim a fim a partir
do RTE. Fixa-se o tamanho da página de dados do SO e do banco de dados em 4
KB. Emprega-se o número de 100 clientes e executa-se a carga de trabalho durante
120 minutos. Para o experimento executa-se a transação New-Order, Payment e
Delivery com o percentual sugerido de 100%. A tabela 49 descreve o percentual
sugerido utilizado no experimento.
Tabela 49 Configuração do percentual sugerido - escritas intensivas.
Cenário EI
Transação
New-Order
Payment
Delivery
Order-Status
Stock-Level

Percentual sugerido
100%
100%
100%
0%
0%

Fonte: adaptado especificação TPC-C (TPC, 2010).

Ao comparar os resultados da tabela 50 com os resultados da tabela 51, vê-se
que o número total de transações processadas no SSD é em torno de 3 a 5 vezes
maior se comparado ao resultado do HDD. Já o TPM é 4 vezes maior no SSD do
que no HDD. O mesmo é visto na média do tempo de resposta, na qual o SSD
mostra-se mais eficiente nos três tipos de transações.
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Tabela 50 Número total de transações, número de transações processadas por minuto
(TPM) e média do tempo de resposta no HDD.
HDD

Transação
New-Order
Payment
Delivery

Total de transações
110.318
955.162
54.660

TPM
919
7.960
456

Média do tempo de
resposta (s)
6,5
0,8
12,8

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 51 Número total de transações, número de transações processadas por minuto
(TPM) e média do tempo de resposta no SSD.
SSD
Transação

Total de transações

New-Order
Payment
Delivery

530.058
3.149.358
241.780

TPM
4.417
26.245
2.015

Média do tempo de
resposta (s)
1,30
0,30
3,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado do SSD pode estar relacionado ao tipo de acesso característico das
transações New-Order e Payment. De acordo com o algoritmo visto na seção 3,
trata-se de transações que executam leituras, possivelmente aleatórias, e escrevem
sequencialmente nas páginas de dados. Quanto aos resultados observados no
HDD, é possível que a latência do disco e a baixa taxa de transferência
influenciaram as operações de escritas, aumentando o tempo de resposta das
transações e consequentemente diminuindo o TPM. O gráfico comparativo na figura
27 mostra que o TPM das transações no SSD é 3 a 5 vezes maior que o TPM das
transações executadas no HDD.
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Figura 27 Gráfico comparativo do número de transações processadas por minuto – HDD e SSD.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na tabela 52 tem-se o número de transações agrupadas por tempo de resposta.
A maioria das execuções da transação Delivery no HDD e no SSD está no grupo
1 (tempo de resposta >= 1 segundo). Trata-se de uma transação com grande
número de operações de exclusão e atualização de dados. Assim, no SSD, é
possível que haja maior demanda por limpezas do bloco na memória MLC NAND,
elevando o número de transações com o tempo de resposta maior ou igual a 1
segundo.
Quanto às execuções das transações New-Order e Payment vê-se que a
maioria concentra-se no grupo 2 (tempo de resposta < 1 segundo). São transações
que inserem e atualizam dados. Sugere-se que estas transações possam ter feito
uso de blocos e páginas vazios no SSD diminuindo o número de limpezas de blocos
o que consequentemente melhora o desempenho da transação.
Analisando os resultados do grupo 1 na tabela 53 o tempo de resposta da
transação Delivery é 4,5 vezes maior no HDD quando comparado ao resultado do
SSD. Já o resultado do grupo 2, para o mesmo tipo de transação o tempo de
resposta tanto no HDD quanto no SSD são iguais.
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Tabela 52 Número de transações por grupo no HDD e SSD.

Transação
New-Order
Payment
Delivery

Grupo 1 – tempo de resposta >= 1 s
HDD
SSD
31.032
168.854
42.866
196.404
38.252
178.633

Grupo 2 - tempo de resposta < 1 s
HDD
SSD
79.286
361.204
912.296
2.952.954
16.408
63.147

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 53 Média do tempo de resposta em segundos (s) no HDD e SSD.
Transação
New-Order
Payment
Delivery

Grupo 1 – tempo de resposta >= 1 s
Grupo 2 - tempo de resposta < 1 s
HDD
SSD
HDD
SSD
22,6
3,9
0,3
0,2
15,17
2,5
0,08
0,07
18
4
0,5
0,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por tratar-se de uma transação que executa exclusão e atualização de dados e
conforme visto anteriormente a maioria das execuções estarem no grupo 1, sugerese que no HDD o tempo de busca (seek time) e a latência influenciaram para o baixo
desempenho. Já no SSD, o processo de limpeza do bloco de memória MLC NAND
pode ter contribuído para que a grande maioria das execuções da transação
Delivery enquadre-se no grupo 1.
Pesquisando sobre o excelente resultado do SSD, sugere-se que o FTL do
disco SSD utilizado nos experimento pode ter contribuído. Uma vez que o cenário
trata-se de intensivas operações de escritas, sejam sequenciais ou aleatórias, é
possível que para as transações do tipo New-Order e Payment, o FTL tenha
otimizado as operações de escritas e utilizado o espaço reservado (spare area) para
escrever em blocos de memória MLC NAND vazios. Assim, evitando a exaustão do
algoritmo wear leveling para limpar blocos antes de a escrita ocorrer.

Comentários finais: Os resultados dos experimentos mostram que em geral o
desempenho das transações New-Order, Payment e Delivery é em torno de 5 vezes
mais eficiente no SSD quando comparado ao HDD.
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5.6

Síntese e considerações finais
O intuito dos experimentos foi analisar o número de transações por minuto e o

tempo de resposta das transações TPC-C a partir do RTE. Sabe-se que diferentes
componentes de sistema como a taxa de transferência e cache de dados do disco,
taxa de vazão da rede e tempo de fila no CPU podem influenciar no tempo de
resposta das transações. No entanto, cabe lembrar que o software utilizado para os
benchmarks faz medições do tempo de resposta da transação fim a fim.
Assim, não é possível decompor o tempo de resposta em níveis que denotem o
tempo gasto em cada componente do sistema. Porém, a partir dos resultados
obtidos foi possível observar significantes diferenças de desempenho das
transações entre os discos HDD e SSD. A Tabela 54tabela 54 resume os resultados
observados em cada cenário experimental.
Tabela 54 Resumo dos resultados obtidos nos experimentos entre o HDD e SSD.
Cenário

Condições de ambiente
Variação do tamanho da página
no SO e BD entre 2KB e 32KB.

TPC-C
normal

Variação do tamanho da página
no BD entre 2KB e 32KB e SO
fixo de 4KB.

Variação do número de clientes
entre 100 e 600 e tamanho da
página fixo de 4 KB no SO e
BD.
Leituras
intensivas

Escritas
intensivas

Tamanho da página fixa de 4KB
no SO e BD. Variação no
percentual sugerido.
Order-Status – 50%
Stock-Level - 47%
Outros – 3%
Tamanho da página fixa de 4KB
no SO e BD. Variação no
percentual sugerido.
New-Order – 100%
Payment – 100%
Delivery – 100%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultados observados
HDD
SSD
Pior resultado aos 4KB.
Melhor resultado aos 4KB.
Aumento gradual do TPM Pior resultado aos 2KB.
ao variar o tamanho da
TPM 9 vezes maior que o
página de dados.
HDD.
Diminuição gradual do
TPM ao variar o tamanho
da página de dados.
Aumento gradual do TPM
Melhor TPM aos 4KB.
ao variar o tamanho da
TPM 9 vezes superior que
página de dados.
o HDD.
TPM em torno de 9 vezes
Pior TPM aos 32KB.
inferior que o SSD.
Significante aumento do
7 vezes mais eficientes que
TPM entre 100 e 300
o HDD aos 100 clientes.
clientes.
Diminuição gradual do
Entre 300 e 600 mantem- TPM entre 200 e 600
se estável.
clientes.
Maioria das execuções
com o tempo de resposta
< 1 segundo.
TPM influenciado pelas
transações de escritas.

TPM 3 vezes maior que o
HDD.
Maioria das execuções
com tempo de resposta < 1
segundo.

Média do tempo de
resposta em geral 5
vezes maior que o SSD.

Até 5 vezes mais eficiente
que o HDD.
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De acordo com a avaliação geral, os resultados dos experimentos no cenário
TPC-C normal, mostram que aos 4KB o SSD é em torno de 9 vezes superior ao
HDD. Também foi possível verificar que o tamanho da página de 2 KB no SO
influencia negativamente o desempenho das transações no SSD.
Ao fixar o tamanho de 4KB no SO aumenta-se consideravelmente o
desempenho de transações TPC-C no SSD. É possível que este fenomeno esteja
relacionado ao tamanho da página de dados do bloco na memória flash MLC NAND.
Ainda no TPC-C normal, ao variar o número de clientes no HDD entre 100 e
300 o aumento do número de transações processadas por minuto foi expressivo. No
SSD, é possível que a limpeza do bloco na memória flash MLC NAND contribua para
a diminuição do número de transações processadas por minuto conforme aumentase o número de clientes. Apesar disso, em todos as variações de clientes o número
de transações processadas por minuto no SSD é até 5 vezes maior quando
comparado com o HDD.
Os resultados dos experimentos do cenário leituras intensivas (LI) mostraram
que o SSD é em torno de 3 vezes mais eficiente que o HDD. A média do tempo de
resposta das transações que executaram em menos de 1 segundo é muito
semelhante tanto do HDD quanto no SSD, sendo possível afirmar que para leituras
sequenciais indexadas não há significantes diferenças entre o HDD e o SSD. Porém,
vê-se que as transações que demandam escritas influenciam baixando o TPM no
HDD.
No cenário escritas intensivas (EI) os experimentos mostraram que em geral o
desempenho das transações no SSD é até 5 vezes mais eficiente que no HDD.
Sendo possível que o FTL do disco SSD utilizado no experimento tenha utilizado o
espaço reservado (spare area) para escrever em blocos vazios.
5.7

Conclusão
Os resultados dos experimentos mostraram que todos os tipos de transações

TPC-C tiveram bons benefícios ao empregar-se o SSD no banco de dados,
permitindo o maior número de execuções tanto para as operações de leituras quanto
para as escritas.

103

6
6.1

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Resumo
O principal propósito desta pesquisa foi avaliar e comparar os desempenhos do

HDD e do SSD em um sistema de banco de dados com aplicações que caracterizam
diferentes tipos de transações.
6.2

Avaliação geral e contribuição
O estudo baseou-se na técnica de avaliação benchmark TPC-C e considerou

diferentes aspectos de ambiente, como a variação dos tamanhos de página de
dados e a variação do número de clientes (terminais). Como métrica de avaliação
utilizou-se o número de transações processadas por minuto (TPM) e tempo de
resposta fim a fim das transações.
Os resultados dos experimentos mostraram que ao misturar transações que
executam operações de leituras e escritas, o número de transações processadas por
minuto no banco de dados é em torno de 9 vezes maior quando se utiliza o SSD.
O tamanho da página de dados teve importante papel. No SSD, devido ao
processo de limpeza do bloco MLC NAND, páginas de 2KB no SO diminui em 50% o
TPM se comparado com os resultados obtidos aos 4KB, 8KB e 16KB. Já no HDD, tal
variação não existe, muito embora o HDD mostrou-se com menor desempenho na
avaliação geral.
A variação do número de clientes entre 100 e 600, mostrou que a taxa máxima
de vazão do HDD foi alcançada aos 300 clientes. Acima de 300 clientes o TPM não
obteve ganho expressivo. Já no SSD o TPM foi em torno de 7 vezes maior que o
HDD. No entanto, no SSD ao aumentar o número de clientes a taxa do TPM diminui.
É possível que o efeito da limpeza do bloco MLC NAND tenha sido o principal
contribuinte.
Para as transações com predominância de leitura os resultados mostraram que
o SSD é em torno de 3 vezes mais eficiente que o HDD. Já para as transações com
predominância de escrita o SSD alcançou o TPM 5 vezes maior que o HDD. É
possível que partes mecânicas do HDD contribuam para a diminuição do
desempenho. No SSD não há partes mecânicas, assim as leituras são mais rápidas.
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Os resultados do estudo mostraram que em geral o número de TPM de um
sistema de banco de dados pode ser melhorado. É possível afirmar que o
desempenho pode ser dobrado ou triplicado ao adotar o disco SSD para o
armazenamento de arquivos de tabelas e índices. Acredita-se que os recentes
avanços da tecnologia integrada ao disco SSD, permitem-no arcar com os custos de
desempenho muitas vezes encontrados no HDD, na qual a imposição por operações
comuns de escritas distribuídas aleatoriamente nas tabelas e índices do banco de
dados diminui o número de TPM.
6.3

Sugestões de trabalhos futuros
Durante o processo de elaboração desta pesquisa, foram identificados itens que

estão fora do escopo e que podem ser objeto de futuras pesquisas.
Nesta pesquisa utilizou-se como objeto de estudo a comparação dos resultados
dos desempenhos entre 1 disco HDD e 1 disco SSD. Considerando o resumo dos
resultados obtidos nos experimentos, nota-se que o disco SSD resulta em maior
número de TPM no banco de dados se comparado ao disco HDD. No entanto, não
foi possível realizar experimentos com múltiplos discos, SSD e HDD, organizados
pelo arranjo redundante de discos independentes (RAID) para medir o desempenho
versus a confiabilidade ao falhar um disco do arranjo redundante. Como não se
executou tal experimento neste estudo, sugere-se a medição e comparação de
resultados para trabalhos futuros.
Conforme visto anteriormente, os experimentos foram executados com uso do
software BenchmarkSQL, que mede o TPM e o tempo de resposta das transações
fim a fim a partir do RTE.
Nestas condições não foi possível decompor o tempo de resposta das
transações para entender o tempo gasto por cada componente do sistema, tais
como os tempos para a leitura e escrita no disco, espera na fila do CPU, cache de
memória e transferência na rede. A decomposição do tempo de resposta permitirá
aferir com precisão o tempo gasto pelas transações TPC-C em cada componente do
sistema.
Sugere-se para trabalhos futuros a execução de uma pesquisa que resulte no
desenvolvimento de um software capaz de decompor o tempo de resposta das
transações. De forma a observar em detalhes os tempos gastos para a leitura e

105

escrita da página de dados no disco, o tempo de transferência da página do disco
para o cache de memória, o tempo de processamento do CPU e o tempo de
transferência dos dados através da rede para o terminal RTE.
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