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Resumo
O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é um componente
básico para a maior parte dos sistemas computacionais e, em especial, para a
aplicação de entrada de pedidos de uma loja virtual, estando o desempenho global da
aplicação fortemente relacionado ao desempenho do SGBD. O desempenho do
SGBD, por sua vez, é afetado pela arquitetura da rede, pelo protocolo de
comunicação de armazenamento de dados e pelos componentes existentes na rede
de armazenamento de dados. É possível classificar as arquiteturas de
armazenamento existentes no mercado em três grandes classes: DAS (Direct
Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) e SAN (Storage Area Network).
Para escolher a arquitetura mais adequada em relação ao custo/benefício é
necessário embasamento em dados teóricos e experimentais do comportamento
destas arquiteturas em diferentes cenários e sob diferentes condições. O objetivo
deste trabalho é realizar uma análise comparativa das arquiteturas de armazenamento
SAN com iSCSI e fibre channel e NAS com NFS, em relação ao desempenho e ao
custo, para uma aplicação de loja virtual. O trabalho utiliza um simulador de aplicação
de entrada de pedidos para gerar as operações de E/S no SGBD. Para cada
arquitetura estudada foram obtidas as métricas de tempo de resposta, transações por
minuto e custo. A análise de desempenho foi baseada na análise do tempo de
resposta da aplicação e quantidade de transações por minuto. O resultado mostrou
que não existem diferenças significativas no tempo de resposta entre as arquiteturas
SAN e NAS, no cenário onde são utilizados servidores que não geraram gargalos
internos.
Palavras chaves: desempenho, SGBD, fibre channel, iSCSI, SAN, NAS

Abstract
Comparative analysis of the use of storage architecture NAS and SAN to
support an order entry application
The database management system (DBMS) is a basic component for most of
computational systems and, in particular, the order entry application. The order entry
application’s performance is directly related to DBMS performance. The DBMS
performance is affected by the storage architecture, storage data communication
protocol and existing components utilized in each data storage network. It is possible
to classify the storage architecture existing in the market in three major classes:
DAS(Direct attached Storage), NAS(Network attached Storage) and SAN (Storage
Area Network). The storage administrator’s needs, to define the better storage
architecture choice based in cost/benefits, the theorical and experimental data of this
architecture’s behavior in different conditions and scenarios. This work’s objective is
create a storage architecture comparative analysis, including SAN with iSCSI and
fibre channel technologies and NAS using NFS, related to performance and cost, for
a e-commerce store application. This work uses an order entry simulator to create I/O
operations in a DBMS installed in SAN iSCSI, SAN fibre channel and NAS with NFS
storage architectures. The performance analysis was based in the response time
comparison. The test results shows that have no significant difference in the
response time comparing from the different storage architectures, when the servers
are correctly dimensioned. The application didn’t create data traffic to turn the
storage architecture bandwidth a bottleneck.
Keywords: performance, DBMS, fibre channel, iSCSI, SAN and NAS.
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1

INTRODUÇÃO
Atualmente existem duas formas completamente diferentes de comprar um

produto: visitando uma loja física ou optando pela comodidade de uma loja virtual.
Na loja virtual, um cliente deve identificar-se, escolher os produtos, efetuar o
pagamento e o cadastro do endereço de entrega. Pode-se, em seguida,
acompanhar o processo de entrega dos produtos. Na loja física, o vendedor insere
todos estes dados na aplicação de gerenciamento de entrada de pedidos no
momento da efetivação da compra. Independente da maneira nas quais as compras
são efetuadas, os dados são inseridos em uma aplicação de gerenciamento de
entrada de pedidos (order entry). Por este motivo, a aplicação de gerenciamento de
entrada de pedidos é considerada uma aplicação crítica para um negócio de vendas
ao consumidor.
A aplicação de gerenciamento de entrada de pedidos (order entry) controla o
cadastro dos clientes, a efetivação dos pedidos, o controle do estoque e a entrega
dos produtos aos clientes. Normalmente se faz uso de um SGBD para estruturar os
dados e facilitar uma futura busca de dados. Atualmente, para esta classe de
aplicação exige-se alta disponibilidade e desempenho. A disponibilidade das
aplicações depende da disponibilidade dos sistemas que a suportam, ou seja, do
sistema operacional, do hardware do servidor, do software do SGBD, da
conectividade de rede de comunicação e do sistema de armazenamento de dados.
Uma das dificuldades no projeto das aplicações consideradas críticas é a escolha da
arquitetura de armazenamento com o melhor custo benefício em função do volume
de transações tratadas.
O ambiente de cluster de alta disponibilidade aumenta a disponibilidade das
aplicações contra eventuais falhas do servidor, do sistema operacional e no software
do SGBD (MICROSOFT, 2008). A implantação de um ambiente de cluster de alta
disponibilidade exige um sistema de armazenamento externo e centralizado
(ORACLE, 2007b) (WRIGHT, 2008) (MICROSOFT, 2008), geralmente denominado
de storage.
Um sistema de armazenamento é formado pelo seguinte conjunto de
componentes, ilustrado na Figura 1:
• Interface de comunicação de dados com os servidores;
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• Controladoras/processadores internos do storage;
• Memória cachê;
• Enlaces internos de comunicação de dados;
• Controladoras de disco;
• Discos físicos.

Figura 1 ― Diagrama de blocos do sistema de armazenamento.
Fonte: NetApp (2006).

A disponibilidade do serviço de armazenamento externo de dados depende da
disponibilidade de todos estes componentes.
O desempenho das aplicações de alta disponibilidade pode ser influenciado por
diferentes componentes: memória, processador, barramento de E/S, placa
controladora do armazenamento externo, rede de comunicação de dados e sistemas
de armazenamento. Uma das métricas de desempenho é a latência e cada um
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destes componentes possui uma determinada latência. A somatória destas latências
tem influência direta no tempo de resposta da aplicação.
Como visto, um requisito das aplicações que necessitam de alta disponibilidade
é a conexão a um sistema de armazenamento externo. Isto aumenta a latência total
e, por conseguinte, tem influência no tempo de resposta da aplicação. Assim, é
importante avaliar a arquitetura e tecnologia de armazenamento de dados mais
adequada ao atendimento dos requisitos de desempenho das aplicações. Para isto,
faz-se necessário, inicialmente, caracterizar a aplicação, ou seja, descobrir seu perfil
de acesso aos dados e a quantidade de operações de E/S executadas por minuto.
Em seguida, baseado nas características da aplicação e nas características das
tecnologias e arquiteturas de armazenamento realizar a melhor escolha.
Atualmente, as principais arquiteturas de armazenamento são DAS, SAN e
NAS. Para cada arquitetura de armazenamento existem diversas tecnologias que
podem ser utilizadas, dentre elas, pode-se citar:
•

Arquitetura

DAS:

tecnologias

(INCITS,

INTERFACE)

1986),

SCSI
ATA

(SMALL

COMPUTER

(ADVANCED

SYSTEM

TECHNOLOGY

ATTACHMENT) (ANSI, 1990), SATA (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY
ATTACHMENT) (INCITS, 2003) e SAS (SERIAL ATTACHED SMALL
CCOMPUTER SYSTEM INTERFACE) (INCITS, 1986);
•

Arquitetura SAN: tecnologias FIBRE CHANNEL (ANSI T11, 1998) e iSCSI
(INTERNET SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE) (IETF, 2004);

•

Arquiteturas

NAS:

(FEIGENBAUM,

tecnologias

1980),

NFS

SMB

(SERVER

(NETWORK

MESSAGE

FILE

SYSTEM)

BLOCK)
(SUN

MICROSYSTEMS, 1995) e LUSTRE (BRAAM, 1999).
Uma rede DAS caracteriza-se pela conexão direta dos discos ao servidor. O
disco interno dos servidores ou mesmo um disco externo conectado diretamente ao
servidor são bons exemplos de arquitetura DAS.
A principal característica da arquitetura NAS é a utilização de uma rede de
dados, geralmente TCP/IP baseada em Ethernet, para compartilhar arquivos entre
servidores e estações de trabalho, empregando protocolos como CIFS e NFS,
utilizando a mesma infra-estrutura de rede de comunicação de dados.

4
A arquitetura SAN com tecnologia fibre channel possui um sistema de
comunicação dedicado para transmissão de blocos de dados entre o servidor e
sistema de armazenamento, geralmente utilizado de forma totalmente isolada da
rede de dados, sendo este um dos motivos de ser considerada mais rápida e
confiável. A rede fibre channel, porém, possui um alto custo de implantação. Uma
placa controladora fibre channel a ser instalada no servidor, por exemplo, tem um
custo aproximado vinte e cinco vezes superior a uma placa Ethernet comum e um
chaveador fibre channel de 16 portas pode facilmente custar três vezes mais caro
que um chaveador de Gigabit Ethernet inteligente. YAMAGUCHI (2005) cita o fato de
existirem poucos engenheiros especializados na rede fibre channel para criar e
gerenciar projetos de implementação e análises de desempenho, enquanto existe
uma grande quantidade de engenheiros especializados na rede Ethernet. A
existência de poucos profissionais especializados aumenta o custo e dificulta o
gerenciamento da rede SAN fibre channel.
O IETF publicou, em 2004, a RFC 3720 (SATRAN, SAPUNTZAKIS,
CHADALAPAKA, 2004) padronizando o protocolo iSCSI, no qual os comandos SCSI
são transportados sobre a rede TCP/IP ao invés da pilha fiber channel, tornando-se
uma tecnologia alternativa a ser explorada para implementar uma arquitetura SAN.
Os já conhecidos problemas das redes Ethernet, como colisão, retransmissões e um
grande número de controles do protocolo TCP/IP levantaram suspeitas sobre a
confiabilidade e desempenho deste novo padrão. Hoje, alguns desenvolvedores de
aplicação já homologaram sistemas de armazenamento utilizando SAN iSCSI para
aplicações com 4000 usuários (EMC, 2006), (MICROSOFT, 2004).
As arquiteturas SAN fibre channel, SAN iSCSI e NAS permitem a conexão do
sistema de armazenamento entre dois ou mais servidores, podendo ser utilizados
em implementações de cluster de alta disponibilidade e desempenho. A arquitetura
DAS não permite o compartilhamento de dados entre servidores, o que impede sua
utilização em configurações de cluster de alta disponibilidade.
Os SGBDs podem fazer uso das arquiteturas DAS, SAN e NAS. Assim faz-se
necessária a escolha da arquitetura e tecnologia de armazenamento mais
apropriada para cada aplicação. Um processo de definição da arquitetura e
tecnologia a ser empregada passa por uma análise envolvendo três aspectos: a taxa
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máxima de transferência de dados, a quantidade de operações de E/S e o tempo de
resposta exigido pela aplicação.
Segundo DING (2005) a latência física ou tempo de serviço é o tempo
necessário para um sistema efetuar o processamento de uma atividade, desde que
não ocorram filas no processamento, ou seja, sem tempo de espera. Neste caso, o
tempo de resposta é igual ao tempo de serviço. A presença de pacotes de dados em
filas em um sistema ocorre quando um ou mais componentes do sistema estão com
sua capacidade esgotada e estas filas geram atraso no processamento da atividade.
Em um sistema com filas internas, o tempo de resposta é impactado pelo tempo
necessário para transpor as filas.

Figura 2 ― Tempo de Resposta segundo Ding.
Fonte: DING (2005).

Assim, o tempo de resposta é expresso pela somatória do tempo de serviço e o
tempo de espera. A Figura 2 mostra a relação entre a carga de trabalho, o tempo de
resposta e a latência apontada por Ding.
Na rede de armazenamento de dados, a latência total depende do tamanho do
bloco de dado transmitido pelo servidor, da latência da rede de dados e da latência
do sistema de armazenamento. A latência do sistema de armazenamento é
influenciada, entre outros elementos, pelo barramento interno do sistema de
armazenamento, do nível de proteção RAID utilizado e do tipo de disco físico
utilizado.
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Existem diferentes referências (RODRIGUES NETO, 2004) (MALAKAPALLI,
2001) que utilizaram uma ferramenta de geração de tráfego de dados para comparar
os protocolos fibre channel e iSCSI. Estes estudos concluíram que a vazão de dados
nas duas tecnologias SAN, quando são utilizados enlaces fibre channel de 1Gbps e
iSCSI sobre enlaces Gigabit Ethernet, eram equivalentes e sugeriram que trabalhos
futuros utilizassem simuladores de carga de aplicações para buscar outros
parâmetros para definir a melhor infra-estrutura a ser utilizada.
1.1

Motivação
Em um sistema de armazenamento externo, duas características são

importantes para o desempenho da aplicação: a vazão de dados e a latência.
Durante a fase de pesquisas, foram encontrados alguns trabalhos sobre arquiteturas
de armazenamento. Estes trabalhos utilizaram ferramentas de benchmark, focando a
análise na mensuração da vazão de dados na arquitetura SAN e tecnologias fibre
channel e iSCSI. Os trabalhos sobre SGBD buscaram identificar o impacto de
parâmetros internos no desempenho do SGBD.
Este estudo busca complementar os trabalhos anteriores, ampliando o foco da
análise através do emprego de uma aplicação para mensurar o impacto da latência
gerada por cada arquitetura de armazenamento no tempo de resposta da aplicação.
1.2

Objetivo
O

objetivo

deste

trabalho

é

realizar

uma

análise

comparativa

do

comportamento do sistema de armazenamento acessado por um SGBD utilizado por
uma aplicação de entrada de pedidos (order entry) de uma loja virtual nas
arquiteturas de armazenamento SAN e NAS em relação ao desempenho e custo.
São consideradas três classes de aplicação: de baixa, de média e de alta
carga. Os critérios de desempenho avaliados são o tempo de resposta das
requisições solicitadas pela aplicação ao SGBD e a quantidade de operações de E/S
(entrada e saída) por segundo requisitadas pela aplicação ao SGBD em cada etapa
do teste.
A arquitetura DAS não é avaliada, pois não é adequada aos sistemas de alta
disponibilidade.
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As arquiteturas NAS com NFS, SAN iSCSI e SAN fibre channel são
caracterizadas empregando o mesmo sistema de armazenamento, trocando-se a
arquitetura e a tecnologia da rede de armazenamento.
Todos os componentes internos do sistema de armazenamento como, por
exemplo, processadores, diferentes níveis de buffers, memória cachê, proteção de
dados RAID e discos físicos influenciam no tempo de serviço ou latência do sistema
de armazenamento. A utilização do mesmo sistema de armazenamento reduz a
influência do sistema de armazenamento na analise comparativa, aumentando o
foco da comparação na tecnologia e arquitetura de rede de armazenamento de
dados.
O simulador de carga Swingbench (GILES, 2005) é utilizado a fim de simular as
operações de E/S geradas por uma aplicação de entrada de pedidos (order entry).
Ao final de cada etapa de testes, o simulador exibe o valor médio da quantidade de
transações executadas e do tempo de resposta obtido.

Figura 3 ― Arquitetura de testes utilizada na análise comparativa.

Este estudo compara o tempo de resposta e a quantidade de operações de E/S
efetuadas no SGBD, Oracle 11g, cujos dados estão armazenados em um sistema de
armazenamento, utilizando-se diferentes arquiteturas e tecnologias.
O cenário de análise pressupõe que o sistema de armazenamento é dedicado
exclusivamente à aplicação de entrada de pedidos e ao SGBD. A Figura 3 mostra a
arquitetura utilizada na análise comparativa a ser utilizada neste trabalho.
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Como resultado, espera-se identificar quais são as arquiteturas e tecnologias
mais adequadas para determinadas condições de carga de trabalho de uma
aplicação de entrada de pedidos.
1.3

Escopo
O escopo deste trabalho inclui a utilização da ferramenta de benchmark,

Swingbench. Esta ferramenta gera as requisições de escrita e leitura de dados, com
o mesmo perfil de acesso aos dados da aplicação de entrada de pedidos, no SGBD
cujos dados estão armazenados em um subsistema de armazenamento configurado
em rede de armazenamento de dados baseado em SAN fibre channel e executa os
testes com o modulo order entry da ferramenta de benchmark. A comunicação entre
o servidor SGBD e o servidor de aplicação ocorre através de uma única interface de
comunicação utilizando um cabo cross-over isolando totalmente os servidores do
restante do tráfego TCP/IP. A velocidade nominal da interface fibre channel é de
4Gbps, da interface Ethernet é 1Gbps. Pretende-se, durante os testes, identificar se
a interface de comunicação entre o servidor SGBD e o sistema de armazenamento
de dado será o limitante de desempenho do teste.
Os ensaios são efetuados com o servidor SGDB conectado o sistema de
armazenamento de dados utilizando-se as redes de armazenamento SAN fibre
channel, SAN iSCSI e NAS, tornando possível a criação de um comparativo do
desempenho do SGBD utilizado para administrar a entrada de pedidos nas
diferentes arquiteturas estudadas.
Visando ampliar a comparação, a placa controladora fibre channel será
configurada com as velocidades 1, 2 e 4 Gbps, assim como será utilizado um
método de múltiplas rotas (truncking) para criar-se uma conexão iSCSI de 1 e 2
Gbps.
Não está previsto neste trabalho configurar o sistema de armazenamento em
diferentes níveis de RAID, utilização da arquitetura NAS com protocolo CIFS,
utilização de servidores em um ambiente de alta disponibilidade (cluster) e múltiplas
rotas fibre channel entre o servidor e o sistema de armazenamento.
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1.4

Principais trabalhos relacionados
Rodrigues (2004) utilizou o IOMETER (INTEL, 1998), um programa para gerar

carga de operações de E/S nas interfaces fibre channel e iSCSI e comparou os
resultados. Na época as interfaces fibre channel e Ethernet possuíam a mesma
largura de banda nominal de 1Gbps e apresentaram desempenhos muito similares.
Malakapalli (2001) estudou o desempenho do iSCSI e comparou os resultados
com o desempenho do fibre channel, utilizando o TTCP (TEST TRANSMISSION
CONTROL PROTOCOL), um benchmark conhecido, para gerar o tráfego entre os
servidores. O resultado do desempenho do fibre channel e do iSCSI foram também
muito similares.
Estes estudos (RODRIGUES, 2004), (MALAKAPALLI, 2001) detalham as
diferenças entre a SAN (Storage Area Network) baseada em fibre channel 1 Gbps e
a baseada em iSCSI, limitando-se a mostrar que a taxa de transferência de dados
destes meios de transporte são equivalentes. Os trabalhos empregaram ferramentas
de benchmark para gerar o tráfego nas interfaces, mas em nenhum momento
utilizaram uma aplicação de mercado ou simulador de aplicação para comparar as
arquiteturas de armazenamento.
O presente estudo visa dar continuidade aos estudos anteriores, aprofundando
a análise das arquiteturas de armazenamento para o caso específico de uma
aplicação de entrada de pedidos que acessa um SGBD cujos dados está
armazenado em um sistema de armazenamento configurado nas arquiteturas NAS,
SAN fibre channel, SAN iSCSI. Um simulador de aplicação será utilizado para gerar
o tráfego de dados entre o servidor de aplicação, o SGBD e o sistema de
armazenamento, a fim de verificar o tempo de resposta obtido com cada uma das
arquiteturas utilizadas neste estudo.
1.5

Organização do trabalho

Capitulo 1 — Introdução
O capitulo 1 contém o objetivo, a motivação, o escopo e as contribuições.
Capitulo 2 — Estado da Arte
O capitulo 2 contém os principais estudos encontrados relacionado aos temas
de comparação entre as arquiteturas SAN fibre channel e SAN iSCSI, análise de
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desempenho da arquitetura SAN iSCSI, análise de desempenho de banco de dados
e as conclusões mostrando o relacionamento destes e o presente estudo.
Capitulo 3 — Arquiteturas de armazenamento
No capitulo 3 faz-se uma conceituação dos protocolos fibre channel e iSCSI,
descreve-se as arquiteturas de armazenamento SAN Fibre channel, SAN iSCSI e
NAS com NFS e faz-se uma comparação de diagrama de blocos entre as
arquiteturas estudadas.
Capitulo 4 — Descrição da aplicação de entrada de pedidos
No capitulo 4 descreve-se em maiores detalhes a aplicação e o banco de
dados utilizados neste estudo, assim como os parâmetros de utilização a serem
medidos neste estudo.
Capitulo 5 — Metodologia de análise
No capítulo 5 descrevem-se os equipamentos selecionados, a montagem do
ambiente, parametrização dos drivers fibre channel e iSCSI, os monitores utilizados
neste testes, os pontos onde serão utilizados e a descrição dos testes a serem
realizados. Serão mostrados ainda todos os resultados dos testes efetuados e as
limitações encontradas e não previstas inicialmente.
Capitulo 6 — Análise dos resultados
No capitulo 6 serão analisados os resultados e apresentada a comparação
entre as arquiteturas de armazenamento.
Capitulo 7 — Considerações finais
No capitulo 7 serão mostradas as conclusões deste trabalho e sugestões para
futuros trabalhos.
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2

ESTADO DA ARTE
Este capítulo aborda alguns trabalhos relacionados ao estudo que tratam dos

seguintes temas:
•

Comparação da arquitetura SAN com tecnologias fibre channel e iSCSI;

•

Aumento do desempenho da tecnologia iSCSI;

•

Análise de desempenho de banco de dados.

Figura 4 ― Processamento do protocolo iSCSI.
Fonte: adaptado de Singer (2008).

2.1

Estudos relacionados à comparação da arquitetura SAN com tecnologias fibre
channel e iSCSI
Nesta seção são apresentados alguns trabalhos que compararam as

tecnologias fibre channel e iSCSI.
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O estudo (RODRIGUES NETO, 2004) descreveu o ambiente utilizado nos
testes com o servidor utilizando placas controladores fibre channel com largura de
banda de 1Gbps, assim como a interface Ethernet com largura de banda de 1Gbps.
Rodrigues Neto descreveu a conexão iSCSI descrevendo os protocolos envolvidos,
as sobrecargas nas interfaces e mostrou a dependência das placas controladoras
fibre channel e iSCSI do processamento interno do servidor. O protocolo fibre
channel concorre apenas pelo acesso à memória, pois já possui um processador
interno que interpreta todas as camadas do protocolo fibre channel e os comandos
SCSI, deixando com o processador principal apenas a tarefa de entregar os dados
para as aplicações. O iSCSI por sua vez pode utilizar a interface TCP/IP padrão do
servidor, uma placa TOE (TCP offload engine) ou uma placa iSCSI HBA (Host Bus
Adapter). A Figura 4 mostra a dependência do protocolo iSCSI do processador do
servidor e como esta dependência diminui quando é empregada tecnologias TCP
offload e placa controladora iSCSI. O iSCSI por software (sw_iSCSI) possui uma
dependência maior do processador do servidor. Os testes de Rodrigues Neto (2004)
mostram que o sw_iSCSI pode aumentar a utilização dos servidores em até 50%,
dependendo do tamanho dos blocos transmitidos para o sistema de armazenamento
de dados. Uma placa controladora iSCSI (iSCSI HBA) elimina a sobrecarga do
protocolo iSCSI no processador do servidor principal.
O estudo de Rodrigues Neto comparou a vazão de dados das interfaces,
utilizando a ferramenta IOMETER, uma ferramenta que mede a quantidade de
operações de E/S em sistemas de armazenamento conectados aos servidores em
ambientes simples e em alta disponibilidade, fazendo um levantamento da vazão de
dados e do consumo de CPU do servidor.
Rodrigues Neto chegou à conclusão que a vazão do iSCSI, utilizando uma
interface padrão do servidor e a vazão do fibre channel de 1Gbps é muito próxima
tendo uma ligeira vantagem para fibre channel. Porém, quando se inclui o consumo
de CPU na comparação, o fibre channel consome muito menos ciclos de CPU do
processador principal. Com uma placa HBA iSCSI, a utilização do processador cai,
mas reduz-se também a vazão de dados. Uma das explicações para uma vazão
superior da conexão iSCSI por software em relação ao iSCSI HBA é a diferença do
desempenho do processador do servidor possuir velocidade nominal 50% maior que
o processador da iSCSI HBA (1266MHZ VS 600MHZ). A comparação das
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tecnologias iSCSI e fibre channel, mostrou que as tecnologias possuem uma vazão
de dados muito semelhante em ambas as tecnologias, em acesso seqüencial a
media da taxa de transferência na interface fibre channel foi 58,34MBps contra
58.1MBps utilizando-se o iSCSI.
Rodrigues Neto utilizou um ambiente de conexão direta, empregando
diferentes interfaces para conexão do servidor com o sistema de armazenamento.
Utilizou também um gerador de carga para simular o tráfego de dados. O estudo de
Rodrigues Neto mostra a necessidade de ensaiar o comportamento do sistema de
arquivos do servidor no armazenamento para servir de referência na coleta de dados
da parte pratica, mostrando se o limite da interface foi atingido ou se ainda é
possível aumentar a quantidade de operações executadas no sistema de
armazenamento. Na sugestão para futuros estudos, cita a necessidade de empregar
aplicações em uma nova comparação. O presente estudo segue esta sugestão.
MALAKAPALLI (2001) fez ensaios com o SCSI sobre o TCP/IP e fibre channel,
criando um simulador de objeto (target), tornando possível a comunicação entre dois
servidores conectados pelas interfaces TCP/IP e fibre channel ambas com banda
nominal de 1Gbps. O tráfego na interface foi gerado com a ferramenta de
benchmark, o TTCP (Test TCP). Uma alteração foi efetuada no TTCP para gerar
carga TCP no kernel ao invés do nível de usuário, dando origem ao KTTCP (Kernelported Test TCP). Fez-se necessário o desenvolvimento de um fibre channel target
para interligar os servidores com a conexão fibre channel. A vazão do fibre channel
foi superior apenas quando utilizado um tamanho de requisições de bloco entre
16KB e 32KB. O autor relata a necessidade de considerar outros parâmetros na
comparação além da largura de banda, tais como confiabilidade, possibilidade de
crescimento do tráfego, disponibilidade, custo de implementação e custo total de
propriedade no contexto de rede local e remota. O Estudo de Malakapalli mostrou
que a vazão de dados da interface fibre channel é duas vezes maior comparando-se
ao iSCSI (620Mbps VS 300MBps).
Malakapalli e Rodrigues Neto utilizaram apenas a vazão de dados na
comparação entre as tecnologias, pois a velocidade nominal das interfaces eram
iguais a 1Gbps, para comparar a SAN fibre channel e iSCSI, chegando à conclusão
que em determinadas condições a vazão de dados das interfaces são equivalentes e
assinalaram o custo de implementação e disponibilidade como pontos a serem
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explorados em futuros estudos. O presente estudo pretende refazer a comparação
com as atuais interfaces e ampliá-la, empregando uma aplicação de entrada de
pedidos de uma loja virtual para realizar uma análise comparativa das tecnologias
com os parâmetros tempo de resposta e custo.
2.2

Estudos relacionados ao desempenho da tecnologia iSCSI
Nesta seção é apresentada a análise de trabalhos relacionados ao estudo dos

componentes da tecnologia iSCSI e como estes componentes influenciam no
desempenho da arquitetura SAN empregando a tecnologia iSCSI.
Uma tentativa de aumentar o desempenho das conexões iSCSI é implementar
múltiplas conexões TCP/IP simultâneas visando aumentar a quantidade de
operações de E/S entre o servidor e o subsistema de armazenamento.
KANCHERLA ET AL (2007) estudaram a influência das múltiplas sessões TCP
no desempenho das conexões iSCSI, levantando o problema da competição entre
as sessões, cujo resultado freqüente é o compartilhamento desigual e descontrolado
da largura de banda. As sessões TCP concorrentes não compartilham os sinais de
congestionamento

ocorridos

na

rota

entre

o

emissor

e

o

receptor.

Descontroladamente, as sessões carregam a rede com uma quantidade de dados
capaz de provocar perda de dados e congestionamento na rede. Uma vez que a
rede esteja congestionada, todas as sessões reduzem drasticamente a transferência
de dados, devido à limitação da banda. O resultado deste panorama é um baixo
aproveitamento da conexão e menor rendimento. Apoiando-se em outros estudos,
Kancherla et al sugerem a adoção e compartilhamento das informações do TCB
(TCP Control Block) usando um método Fair-TCP. A adoção do TCB resultou em
alguns casos de um aumento de 40% na vazão de dados do protocolo TCP padrão.
O tráfego gerado pelos testes foi muito baixo, girando na casa de 2MB/s (o limite
nominal da interface Gigabit é 100MB/s) e o estudo chegou a conclusão que o FairTCP aumenta significativamente a vazão de dados do protocolo iSCSI em carga
dependentes de E/S.
Em seu estudo HARTMANN (2002) buscou identificar quais as alterações nos
componentes do processamento de uma aplicação, o servidor (hardware), o
software, o banco de dados e a rede de dados, influenciam no desempenho global
do ambiente. Hartmann mencionou a troca de hardware como um uma alternativa
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para aumentar o desempenho do ambiente, sendo necessário dimensionar o
hardware de acordo com as necessidades da aplicação. O disco, ou sistema de
armazenamento, foi citado como um fator determinante no tempo necessário para a
aplicação ser iniciada e no tempo necessário para acessar arquivos de tamanho
grande. O sistema de E/S e rede são citados como influenciadores no desempenho
global da aplicação devido a sua participação na paginação de memória (swap) e
nos processos que efetuam muitas operações de leitura e gravação de dados
armazenados no sistema de armazenamento.
A análise de desempenho abordou o tempo de resposta, a vazão e a
disponibilidade de dados. O tempo de resposta foi caracterizado como o tempo
necessário para a comunicação entre o terminal dos usuários e o servidor de
aplicação. A vazão de dados representa a quantidade de dados lidos ou gravados
do sistema de armazenamento num determinado tempo e a disponibilidade é a
medida de proporção do tempo que um recurso se encontra pronto para o uso. O
estudo de Hartmann apontou os monitores do sistema operacional das estações de
trabalho e servidores e monitores do sistema de armazenamento como importantes
pontos de coleta de dados e apontou a possibilidade de medir o tempo de resposta
da aplicação, controlando a carga de trabalho e medindo o tempo gasto para efetuar
cada tarefa. Hartmann afirmou a dificuldade de utilizar este método de medição do
tempo de resposta da aplicação em ambientes de produção, sugerindo que fosse
utilizado o método de medir a carga processada em um determinado intervalo de
tempo. Um valor alto de carga em um ponto e baixo em outro sugere a existência de
um gargalo de dados, sendo importante a existência de dados coletados em
diferentes momentos, criando uma linha de base para servir de comparação em
futuros estudos.
O estudo de Hartmann reforçou a necessidade de monitorar os recursos dos
servidores durante a fase de testes para verificar se não existe um gargalo no
ambiente de teste antes de atingirmos o limite das conexões com o sistema de
armazenamento.
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2.3

Análise de desempenho do banco de dados.
Nesta seção são apresentados os trabalhos que investigaram os diferentes

parâmetros do banco de dados Oracle e como estes parâmetros alteram o
desempenho do SGBD e, por conseguinte, das aplicações que utilizam este SGBD.
Mendes, em seu estudo (2006), abordou a análise de desempenho mostrando
a dependência do SGBD em relação ao processamento e melhorias de consultas
expressas em linguagem de alto nível como o SQL, o processamento das
transações e garantia da consistência em um caso de recuperação de desastres.
Mendes e JAIN (1991) citam três técnicas para avaliação de desempenho dos
sistemas: modelagem analítica, medição e simulação. As métricas de avaliação de
sistemas computacionais mais utilizadas incluem a taxa de serviços e o tempo de
resposta, que também são utilizados pelo presente estudo. Uma metodologia é
sugerida por Mendes para análise de desempenho de um ambiente: definir o
objetivo do estudo, identificar os componentes básicos, característica da carga,
monitorar o sistema e coletar os dados. Na parte pratica do seu estudo, Mendes
utilizou o benchmark TPC-C (TPC, 2007a) criado pela TPC (Transaction Processing
Performance Council). Este benchmark consiste de uma miscelânea de transações
que simulam as atividades encontradas em um ambiente OLTP (OnLine Transaction
Processing). Mendes criou um modelo matemático para estimar o desempenho do
ambiente e ensaiou dois ambientes com diferentes tamanhos de memória e
capacidade de processamento do servidor. O comportamento dos componentes
estudados foram muito próximo dos cálculos efetuados anteriormente, validando o
modelo matemático.
O estudo (BORAL e DEWITT, 1984) mostra a existência de três principais
fatores que afetam o desempenho em um ambiente multiusuário: o nível de multi
programação, a quantidade de operações no mesmo bloco de dados e a mescla de
transações, chegando a conclusão da necessidade de estudar apenas quatro
cenários básicos, que se diferem pela utilização de processador e discos, para
construir um ponto de referência e avaliará o desempenho de uma grande variedade
de cargas de trabalho.
A entrada de dados do benchmark é um conjunto de requisições a um banco
de dados sintético e um grupo de rotinas geradas pelos usuários. Uma vantagem de
utilizar um banco de dados sintético em detrimento de um banco de dados real está
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no controle das operações de entrada e saída durante as execuções dos testes. O
estudo deve ser dividido em duas fases: Na primeira, um grupo de rotinas (queries) é
executado no modo monousuário (single user) para obter-se medidas em condição
de falta de concorrência e na segunda fase, utiliza-se um ambiente multiusuário para
simular um ambientes mais próximo do real.
Boral e DeWitt classificaram as consultas ou rotinas, baseando-se na utilização
do processador e operações de entrada e saída nos discos rígidos durante a
execução dos experimentos, esta classificação são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 ― Tipos de consultas relevantes.

Tipo

Utilização de processador

Utilização de discos

1

Baixo

Baixo

2

Baixo

Alto

3

Alto

Baixo

4

Alto

Alto

Fonte: BORAL e DEWITT (1984).

Segundo BORAL e DEWITT (1984), as consultas nas quais a utilização do
processador do servidor foi considerada baixa, ou seja, do tipo 1 e 2 representam
quaisquer aplicações que utilizam um SGBD. Entretanto as consultas do tipo 3 e 4
necessitam que uma comparação do perfil de acesso ao SGBD da aplicação e da
consulta, para identificar alguma semelhança.
O estudo afirma que as aplicações representadas na Tabela 1, representam
aplicações em ambiente multi usuários e não serve de parâmetro para analise em
ambientes multi usuário.
Boral e DeWitt utilizaram a quantidade de requisições por segundo como
indicador de desempenho e citaram que o tempo de resposta também poderia ser
utilizado.
Os testes realizados mostraram que existe influência dos buffers no
desempenho das operações no banco de dados, porém esta influência não foi
quantificada. A fase experimental iniciou com a criação de um programa para efetuar
o benchmark, porém não foi criada uma função para calcular automaticamente o
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tempo de resposta do banco de dados. Sendo assim, foi inserido no início de cada
rotina um comando que inseria no arquivo de log uma entrada com o instante do
tempo (time stamp) e uma nova entrada com o instante do tempo no fim da rotina de
benchmark. O tempo de reposta foi calculado subtraindo o instante do término da
ultima rotina do instante do início da primeira rotina.
Na conclusão do estudo foi mencionada a dificuldade de criação de um
programa de benchmark para simular ambientes multiusuários, que representariam
melhor um ambiente de produção real, porém o ensaio de um ambiente mono
usuário é importante para identificar problemas pontuais de desempenho.

FLORES (2003) estudou os parâmetros que influenciam o desempenho do
banco de dados Oracle, classificou os parâmetros em estáticos, semi-dinâmicos e
dinâmicos e analisou sua aplicabilidade como parâmetros que afetam os processos
internos do banco de dados e parâmetros de configuração das regiões de memória.
Flores utilizou três conjuntos de operações diferentes para criar cenários para
analisar a comportamento de cada cenário frente à alteração dos parâmetros em
cada cenário.
O conjunto de operações 1 ordena uma tabela e efetua uma operação de
select em mais de uma tabela. O conjunto de operações 2 referenciam as chaves
primárias das tabelas e o conjunto 3 utiliza campos de pesquisa indexados e
referenciando diferentes tabelas. Segundo Flores, os conjuntos 1 e 3 efetuam
algumas operações em duas ou mais tabelas ao mesmo tempo. O conjunto de
operações
Os conjuntos 1 e 3 apresentaram o melhor desempenho com parâmetro
DB_BLOCK_BUFFERS configurado para 150, no caso do conjunto 2, este
parâmetro deveria estar configurado para 50. Configurando-se o parâmetro
GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZE para 4, fez os ambientes 1 e 3 atingirem o melhor
desempenho, no caso do conjunto 2, este parâmetro deveria estar configurado para
2. O parâmetro OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ melhorou os ambientes 1 e 3 com
o valor 500 e o conjunto 2 com o valor 100. Os parâmetros estudados mostraram-se
eficientes nos conjuntos 1 e 3 que possuem pesquisas em mais que uma tabela
simultaneamente.
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A análise de Flores mostrou que o conhecimento da aplicação é crucial para
identificar quais os parâmetros devem ser alterados para aumentar o desempenho
do SGBD e reavaliar o desempenho até atingir o desempenho desejado.

Este estudo mostrou a importância da descrição do ambiente de testes para
facilitar o entendimento futuro deste estudo e possíveis reproduções das condições
do estudo.
2.4

Conclusões
Os estudos analisados analisaram o comportamento do SGBD (MENDES,

2006; BORAL e DEWITT, 1984) buscando identificar as métricas a serem utilizadas
na analise e criar um relação entre a carga de trabalho e o tempo de resposta.
Flores (2003) alterou parâmetros de configuração do SGBD para identificar a
configuração que atingiria o maior desempenho.
Os estudos de RODRIGUES NETO (2004) e MALAKAPALLI (2001) basearamse na comparação da vazão de dados entre o servidor e o sistema de
armazenamento de dados utilizando as arquiteturas de armazenamento SAN fibre
channel e SAN iSCSI.
Os estudos encontrados analisaram ou SGBD ou os parâmetros de
configuração do SGBD para identificar como atingir um desempenho melhor. Outros
estudos compararam a vazão de dados entre as tecnologias fibre channel e iSCSI
da arquitetura SAN. Nenhum dos estudos estudaram a influencia do sistema de
armazenamento de dados no SGBD. O presente estudo, diferente dos estudos
encontrados, pretende efetuar uma analise comparativa do tempo de resposta de
um SGBD utilizando diferentes arquiteturas e tecnologias de armazenamento de
dados.
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3

ARQUITETURAS DE ARMAZENAMENTO
Neste capitulo descreve-se as principais arquiteturas de armazenamento

utilizadas atualmente.
Cada arquitetura de armazenamento é montada com diferentes componentes,
fazendo que tenham diferentes latências e impactem de maneira diferente no tempo
de resposta da aplicação. As arquiteturas de armazenamento de dados mais
populares hoje são:

3.1

•

Direct Attached Storage (DAS);

•

Storage Area Network (SAN);

•

Network Attached Storage (NAS).

Direct Attached Storage (DAS)
A arquitetura Direct Attached Storage (DAS), ilustrada na Erro! Autoreferência

de indicador não válida., é caracterizada pela conexão direta do servidor ao
sistema de armazenamento. Este conceito é amplamente utilizado na conexão com
os discos internos dos servidores, computadores pessoais e portáteis. Caso o
servidor esteja conectado diretamente ao sistema de armazenamento, também

Figura 5 ― Exemplo de servidores utilizando o sistema de armazenamento na arquitetura DAS.
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estará caracterizando uma conexão DAS.
Na arquitetura DAS, o sistema de arquivos é controlado pelo servidor, eu envia
requisições de E/S de disco ao sistema de armazenamento. A comunicação entre o
servidor e o sistema de armazenamento instalado em uma arquitetura DAS é
denominado como block I/O (E/S por blocos). OS dados transmitidos entre o servidor
e o sistema de armazenamento são blocos de disco (seqüências de setores de
disco).
3.2

Storage Area Network (SAN)

Na arquitetura Storage Area Network (SAN) é caracterizada pela existência de comunicação
para transferência de blocos de discos entre diversos computadores a diversos sistemas de
armazenamento com o emprego de chaveadores. Existem duas tecnologias principais para a
arquitetura SAN, iSCSI e fibre channel. A arquitetura SAN, ilustrada na

Figura 6 ― Exemplo de servidores utilizando um sistema de armazenamento na arquitetura SAN.
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Figura 6, pode ser montada utilizando diversos protocolos sendo, os principais
o fibre channel e o iSCSI. O iSCSI utiliza os equipamentos tradicionais de uma rede
TCP/IP, aproveitando a rede Ethernet existente. A definição de qual destas
arquiteturas deve ser escolhida para a cada aplicação tem-se mostrado uma tarefa
difícil de ser resolvida. Durante muito tempo a tecnologia fibre channel foi
considerada a melhor e mais rápida pelo fato de ter uma largura de banda maior que
a tecnologia Ethernet. Porém, o uso desta tecnologia necessita de um investimento
maior. Para exemplificar, uma HBA (Host Bus Adapter), placa a ser instalada no
servidor para conexão com o switch ou o subsistema de armazenamento, tem um
custo aproximado 15 vezes maior que uma placa de rede Ethernet e 25% mais cara
que uma placa controladora iSCSI HBA. Um chaveador fibre channel de 16 portas
tem um custo estimado 20 vezes maior que o de um chaveador de rede Ethernet.
A tecnologia iSCSI, no qual o protocolo SCSI é transportado sobre a pilha
TCP/IP, baratear a implementação de uma rede de armazenamento SAN. A
velocidade nominal da interface fibre channel atualmente é de 4 Gbps, enquanto que
a interface rede Ethernet, empregada pelo protocolo iSCSI, ainda é de 1 Gbps
comercialmente falando, apesar de já haver sido lançada a interface de 10Gbps.
No trabalho de STRAND (2003) a analise da influência das interfaces iSCSI e
fibre channel no desempenho de um servidor de arquivos e mostrou-se que o iSCSI
atende plenamente a servidores de arquivos com um número de acessos inferior a
5000 IOPS (Input Output Per Second) simultâneos. A grande penalidade do
protocolo iSCSI é a sobrecarga do processador principal do servidor para o
processamento da pilha. Porém, para situações de muita carga, é possível a
utilização de placas TOE (TCP offload engine) que retiram esta tarefa do
processador principal. O trabalho de SENAPATHI (2003) mostra a que a evolução
da velocidade das redes Ethernet como a Gigabit Ethernet e a 10 Gigabit Ethernet
podem facilmente saturar o processador principal dos servidores. Tradicionalmente,
uma transmissão precisa gerenciar um grande número de interrupções para enviar
um bloco de 64KB. Além de enviar os blocos, o processador precisa gerenciar as
confirmações de envio. No caso da utilização de uma placa TOE, todas as
interrupções inerentes ao protocolo TCP/IP são tratadas pelo processador da placa
TOE, aliviando, além do processador, o barramento de dados, permitindo que mais
instruções e dados sejam processados. Segundo TANG ET AL (2002), uma regra de
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mercado nos sugere que é consumido de 1Hz do processador principal para mover
1bit de dados via TCP/IP, logo para transmissão de dados a velocidade de 1 Gigabit,
necessita de um processador de 1GHz, somente para o processamento do protocolo
TCP/IP.
Na arquitetura SAN, o sistema de arquivos, como mostrado na Figura 8, é
gerenciado pelo servidor. O servidor envia uma requisição de E/S de blocos de
dados ao sistema de armazenamento. Quando uma aplicação abre um arquivo, o
sistema de arquivos do servidor solicita ao sistema de armazenamento todos os
blocos que compõe o arquivo, depois de remontar os arquivos na memória, o
sistema de arquivos entrega à aplicação o arquivo solicitado. A comunicação entre o
servidor e o sistema de armazenamento SAN, assim como no DAS, é do tipo block
I/O (E/S de blocos de disco).
3.3

Network Attached Storage (NAS)
Na

arquitetura

Network

Attached

Storage

(NAS),

o

subsistema

de

armazenamento é conectado diretamente à rede TCP/IP. São oferecidos serviços
para manipulação de arquivos (open, close, read, write) através de protocolos de
camada de aplicação TCP/IP. Nesta arquitetura, o subsistema de armazenamento é
chamado de “servidor NAS” ou servidor de arquivos. O emprego de um subsistema
de armazenamento NAS, transfere o controle do sistema de arquivos do servidor
para o subsistema de armazenamento, permite, por exemplo, o compartilhamento de
arquivos entre plataformas diferentes, como por exemplo, Windows e Unix. A
arquitetura NAS, ilustrada na Figura 7, é largamente aplicada em consolidação de
servidores de arquivos, trazendo o benefício de melhor gerenciamento dos arquivos,

Figura 7 ― Exemplo de servidor utilizando o sistema de armazenamento na arquitetura NAS.
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melhora no processo de cópia de segurança e replicação de dados, gerenciamento
integrado de quotas de usuários, de acesso aos arquivos e criação de políticas que
impeçam as gravações de arquivos indesejados, tais como fotos e músicas.
O trabalho de LUCHESI (2007) aponta outros pontos a serem considerados
durante o processo de análise de desempenho. O processamento da operação de
leitura e escrita pode ser dividido em três grandes partes: no servidor, na
transmissão

física

e

no

subsistema

de

armazenamento.

No

servidor,

o

processamento inicia-se na aplicação, passando pelo sistema operacional,
gerenciamento de buffer e pilha de protocolo TCP/IP. A transmissão física para o
subsistema de disco sofre influência de todo o tráfego TCP/IP existente na rede. No
subsistema de armazenamento, o processamento da pilha do protocolo TCP/IP
ocorre na interface do subsistema de armazenamento, no gerenciamento da

Figura 8 ― Sistema de arquivos nas arquiteturas de armazenamento.
Fonte: GOLDSTEIN, 2007.

memória cachê, no controle de proteção RAID e somente depois nos discos físicos.
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Na arquitetura NAS, a comunicação entre o subsistema de armazenamento e o
servidor ocorre de maneira diferente das arquiteturas SAN e DAS, como ilustrado na
Figura 8. Uma aplicação cujos dados estejam gravados em um sistema NAS, ao
solicitar um trecho de um arquivo ao sistema operacional, o trecho do arquivo é
solicitado ao sistema de armazenamento. A distribuição dos dados dentro dos discos
é efetuada pelo próprio sistema de armazenamento. Esta característica garante à
arquitetura NAS a capacidade de enviar os arquivos para diferentes sistemas
operacionais.

26
4

DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DE ENTRADA DE PEDIDOS
Este capitulo descreve a aplicação de entrada de pedidos (order entry) de uma

loja virtual, a ferramenta a ser utilizada na simulação desta aplicação e os
parâmetros desta ferramenta.
4.1

Descrição da aplicação
Uma aplicação de entrada de pedidos (order entry) é utilizada, principalmente,

em sistemas e comércio eletrônico online (loja virtual). Ao visitar uma loja de vendas
pela Internet, o usuário pode listar todos os produtos existentes na loja virtual
buscando identificar, em cada seção da loja, um produto que deseja comprar ou
iniciar um processo de busca de um produto específico, escolher um dos produtos e
ler as suas especificações técnicas. A busca por produtos e a leitura das
especificações dos produtos podem ocorrer diversas vezes até que um produto seja
selecionado. Um visitante pode entrar em uma página da loja virtual, efetuar
pesquisa de diferentes produtos, assim como pode entrar em diferentes páginas da
loja virtual, para este estudo, considera-se cada busca ou entrada em uma nova
pagina efetuada como sendo uma visita distinta.

Figura 9 ― Diagrama de blocos do ambiente da aplicação de entrada de pedidos.

Após a seleção do produto, inicia-se o processo de venda propriamente dito. O
sistema solicita ao comprador um cadastro na loja virtual ou o fornecimento das
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credenciais previamente inseridas no cadastro da loja. O comprador, então, está
apto a selecionar a quantidade de cada produto a ser adquirido, a forma de
pagamento e endereço de entrega. Após todas estas etapas o comprador recebe um
numero de protocolo onde pode-se executar a verificação do processo de entrega
dos produtos.
A aplicação de entrada de pedidos (order entry) inclui o gerenciamento do
cadastro de clientes, promoções de vendas em pratica no dia corrente, do
pagamento e entrega dos pedidos. A aplicação de entrada de pedidos interage com
o sistema de controle de estoque de produtos.
Um sistema de comércio eletrônico online normalmente é desenvolvido para
ser instalada em um ambiente de diferentes camadas, como mostrado na Figura 9. A
aplicação de entrada de pedidos (order entry), um dos módulos deste sistema,
normalmente utiliza um SGBD para armazenar a descrição dos produtos, o controle
de estoque, os dados cadastrais do comprador e os dados sobre o pagamento e a
entrega.
Tabela 2 ― Possibilidade de gerar operações de E/S no SGBD a partir de pagina da loja virtual.

Página

É possível gerar uma operação de E/S
no SGBD a partir desta página.

Entrada

NÃO

Página Principal

NÃO

Busca de produtos

SIM

Navegar nas Categorias

SIM

Registro

SIM

Ofertas

SIM

Adicionar a cesta

SIM

Finalizar a compra

SIM

Selecionar produtos

SIM

A aplicação de entrada de pedidos é crucial para o ambiente de loja virtual e,
por conseguinte, espera-se alta disponibilidade e alto desempenho desta aplicação.
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A aplicação de entrada de pedidos normalmente está configurada em um cluster de
alta disponibilidade e emprega um sistema de armazenamento externo e
centralizado. A aplicação de entrada de pedidos e o SGBD normalmente são
instalados em servidores separados por questões de segurança e, também, para
aumentar o desempenho global da aplicação, evitando que os recursos dos
servidores sejam exauridos rapidamente.
Os visitantes podem ter diferentes interesses ao visitarem uma loja virtual.
Alguns estão interessados em conferir as ofertas, outros em conhecer os últimos
lançamentos da loja virtual e outros podem estar procurando um produto que tenha
sinergia com uma pessoa a ser presenteada. O caminho de visita de cada internauta
pode variar de acordo com a necessidade de cada visita e, para este trabalho, faz-se
necessário identificar o padrão de acesso à uma loja virtual para que seja possível
caracterizar o padrão de acesso ao banco de dados.

Figura 10 ― Representação gráfica do CBMG.
Fonte: Reproduzido de MENASCÉ e ALMEIDA (2000).

O comportamento dos internautas ao visitarem uma loja virtual foi estudado e
descrito por MENASCÉ e ALMEIDA (2000) através de um CBMG (Customer
Behavior Model Graph), mostrado na Figura 10. Os blocos correspondem às páginas
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visitadas e os números sobre cada linha indicam a probabilidade de sair desta
pagina para outra.
Todas as informações da aplicação de entrada de pedidos estão armazenadas
no SGBD. Assim, considera-se que todas as operações de busca de produtos,
navegação nas categorias de produtos, cadastro de clientes, informação das ofertas,
fornecimento de dados para a autenticação de compradores e controle de entrega
geram operações de E/S no SGBD, como mostrado na Tabela 2.

(1)

Onde

é a probabilidade de um usuário fazer a transição de uma pagina para

outra. Paginas não conectadas a pagina selecionada tem o valor de

=0. O

parâmetro k é representa a pagina atual do internauta e j representa a pagina de
destino do internauta para a qual ocorrerá a transição de pagina. Caso k=j estará
ocorrendo uma revisita a pagina.

Tabela 3 ― Quantidade de visitas

Métrica

Somatória da possibilidade de revisitas
1,172
2,583
2,607
0,115
0,046
0,250
0,304
1,608

Fonte: Reproduzido de MENASCÉ e ALMEIDA (2000).
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O CBMG de MENASCÉ e ALMEIDA (2000), mostrado na Figura 8, fornece
informações importantes sobre a quantidade de média de visitas (V) a uma das
páginas (P) para cada internauta que visita a loja virtual. Os valores de (V) podem
ser obtidos resolvendo-se o sistema de equações lineares:
Utilizando-se os dados contidos na Figura 10, substituindo k e j pelos valores
das possibilidades de um internauta migrar de uma pagina para outra. Obtêm-se os
a quantidade estimada de revisitas em cada página e os valores estão apresentados
na Tabela 3.
Tabela 4 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, já tendo visitado as páginas
de entrada e de busca de produto.

Referencia
(1)

(2)

Transição
Probabilidade de visitar a pagina de busca de
produtos depois de visitar a pagina de entrada
Probabilidade de sair da loja virtual depois de
visitar a pagina de busca de produtos

Probabilidade
15%

10%

Probabilidade de sair da loja virtual depois de
P1 = (1) * (2)

visitar a pagina de entrada e a pagina de

15%*10% = 1,5%

busca
Tabela 5 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, já tendo visitado as páginas
de entrada e de navegação de categorias.

Referência

Transição

Probabilidade

(3)

Probabilidade de visita à navegação de

15%

categorias depois de visitar a pagina de
entrada
(4)

Probabilidade de sair da loja virtual depois de

10%

visitar a navegação de categorias
P2 = (3) * (4)

Probabilidade de sair da loja virtual depois de
visitar a pagina de entrada e a navegação de
categorias

15%*10%=1.5%
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A Tabela 4 mostra o cálculo da probabilidade do visitante entrar na página de
entrada, selecionar a opção de busca de produtos e o visitante sair da loja virtual
sem efetuar nenhuma busca por produtos.
A
Tabela 5 mostra a probabilidade de um visitante entrar na loja virtual visitando
a página de entrada, mudar para a página de navegação de categorias e
simplesmente sair da loja virtual sem efetuar nenhuma pesquisa na base de dados.
A probabilidade de um visitante entrar na loja virtual visitando a pagina de
entrada, migrar para a pagina principal e não efetuar nenhuma outra operação e sair
da loja virtual está mostrada na Tabela 6.
Tabela 6 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, já tendo visitado as páginas
de entrada e a principal.

Referência

Transição
Probabilidade de visita a pagina principal

(5)

depois de visitar a pagina de entrada
Probabilidade de sair da loja virtual depois de

(6)

visitar a pagina principal

P3 = (5) * (6)

Probabilidade de sair da loja virtual depois de
visitar a pagina de entrada e pagina principal

Probabilidade
70%

10%

70% * 10% = 7%

Existe a possibilidade, mostrada na Tabela 7, de um visitante entrar na loja
virtual, entrar na pagina de navegação de categorias, migrar para a pagina de busca
de produtos e sem efetuar nenhuma operação ou busca que gere operações de E/S
no banco de dados da loja virtual.
A Tabela 8 mostra os cálculos da probabilidade de um visitante entrar na loja
virtual visitando a pagina de entrada, migrar para a página de busca de produtos,
entrar na pagina de navegação de categorias e sair da loja virtual sem efetuar
nenhuma busca por produtos ou categorias.
A Tabela 9 mostra os dados consolidados da possibilidade de um visitante sair
da loja virtual sem efetuar nenhuma seleção que gera operações de E/S no banco
de dados da loja. No dimensionamento do banco de dados da loja virtual, estes
visitantes devem ser desconsiderados, pois não efetuam nenhuma operação no
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banco de dados. Estes devem ser considerados apenas para o dimensionamento do
enlace de comunicação e do servidor web que fornece a página inicial aos visitantes.
Segundo a empresa Alexa Internet (www.alexa.com), o site da categoria de compras
com maior número de visitas é o site da Amazon.com, que está posicionado na 33ª
posição na lista dos sites mais visitados no âmbito global. Porém, este documento
da empresa Alexa não mostrou o número de visitas ocorridos no site da
Amazon.com. A empresa Competeinc (www.compete.com) mostra a média mensal
de acessos ao site amazon.com durante o período de 12 meses, relacionado na
Tabela 10. O número de visitas simultâneas por segundo, estimado através da
fórmula (2), considerando o mês de maior quantidade de visitas apresentado na
Tabela 10, dezembro/2007, é 80,39 visitas por segundo, em média.
Tabela 7 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, já tendo visitado as páginas
de entrada, busca de produtos e navegação de categorias.

Referência

Transição

Probabilidade

Probabilidade de visita a navegação de
(7)

categorias depois de visitar a pagina de

15%

entrada
Probabilidade de visitar a pagina de
(8)

busca de produto depois de visitar a

30%

pagina de navegação de categorias
Probabilidade de sair da loja virtual
(9)

depois de visitar a navegação de

10%

categorias
Probabilidade de sair da loja virtual
P4 = (7) * (8) *

depois de visitar a pagina de entrada, a

(9)

pagina de busca e a pagina de

15%*30%*10%=0,45%

navegação de categorias

O site Alexa considera uma visita sempre que a pagina do site é carregada
pelo navegador web do visitante. Caso um visitante saia de uma página para outra,
é considerado uma nova visita na página carregada.
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Tabela 8 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, já tendo visitado as páginas
de entrada, de busca de produto e navegação de categorias.

Referência

Transição

Probabilidade

Probabilidade de visitar a pagina de
(10)

busca de produtos depois de visitar a

15%

pagina de entrada
Probabilidade de visita à navegação de
(11)

categorias depois de visitar a pagina de

30%

busca de produtos
Probabilidade de sair da loja virtual
(12)

depois de visitar a pagina de busca de

10%

produtos
Probabilidade de sair da loja virtual
P5 = (10) * (11)

depois de visitar a pagina de entrada, a

* (12)

navegação de categorias e a pagina de

15%*30%*10%=0,45%

busca de produtos

Tabela 9 ― Cálculo da probabilidade de um visitante sair da loja virtual, sem efetuar nenhuma
operação de E/S no SGBD.

Transição
Probabilidade de sair da loja virtual sem
efetuar nenhuma operação no SGBD.

Probabilidade
Ps = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 =
1,5% + 1,5% + 7% + 0,45% + 0,45%
= 10,9%

Visando obter-se o valor de pico de visitas simultâneas foi empregado o
principio de Pareto que considera que 80% do tráfego em um site ocorre em 20% do
tempo, apresentado na formula (3). Aplicando-se a formula (3) chega-se ao valor de
321,58 visitas por segundo no momento de pico.
Explorando a Figura 10, encontra-se a possibilidade de alguns visitantes
saírem da loja virtual logo após acessarem apenas páginas nas quais presume-se
que não foram efetuadas operações de E/S no banco de dados da loja virtual. Faz-
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se necessário consolidar a possibilidade de um visitante visitar a loja virtual, navegar
por páginas que não efetuem operações de E/S no banco de dados e sair da loja
virtual. Estes visitantes são importantes para o dimensionamento do enlace de
comunicação e do servidor web da loja virtual, mas não para o dimensionamento do
servidor SGBD, da rede de armazenamento e do sistema de armazenamento de
dados. O estudo de Menascé e Almeida (2000), que mostra que 10,9% das visitas
não efetuam operações no SGBD. Subtraindo-se 10,9% de 321, chega-se ao valor
final de 287 visitas por segundo efetuando operações no banco de dados. Estimase, baseado nos dados obtidos, que o site da Amazon.com receba 289 visitas por
segundo e como este trabalho irá configurar o simulador da aplicação de entrada de
pedidos para simular 300 usuários simultâneos, é considera-se que o tráfego criado
neste estudo seja superior ao gerado pelo site da Amazon.com.
Este estudo pretende encontrar as condições de tráfego de dados entre o
servidor SGBD e o sistema de armazenamento que podem ser atendidas pelas
arquiteturas e tecnologias de armazenamento estudadas.
Tabela 10 ― Quantidade de visitas ao site amazon.com, extraído do site www.compete.com.

Data
jul/08
jun/08
mai/08
abr/08
mar/08
fev/08
jan/08
dez/07
nov/07
out/07
set/07
ago/07
jul/07

Quantidade de visitas
193.193.844
186.560.804
186.154.134
174.509.181
172.645.361
169.439.389
177.030.556
208.380.460
176.874.778
144.665.128
141.806.797
138.367.820
132.820.582

(2)
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(3)

4.2

Ferramenta de simulação
Este trabalho irá utilizar uma ferramenta de benchmark, o Swingbench (Giles,

2005), para simular as requisições ao servidor de SGBD.
O Swingbench é uma ferramenta desenvolvida para gerar carga de trabalho em
um banco de dados Oracle. Um dos pré-requisitos para a utilização do Swingbench
é a existência de um SGBD Oracle, na versão 9 ou superior, instalado no servidor de
SGBD. Neste estudo, os dados do SGBD estão armazenados em um sistema de
armazenamento externo e centralizado. São configurados 3 ambientes: arquitetura
SAN e tecnologia fibre channel, arquitetura SAN e tecnologia iSCSI e arquitetura
NAS com NFS. O módulo do Swingbench a ser utilizado neste teste é o order entry,
que simula a clássica entrada de pedidos no banco de dados, similar ao TPC-C
(TPC, 2007a). Este módulo simula a necessidade de autenticação do usuário, o
acesso a lista de produtos existentes no banco de dados e posteriormente a
efetivação da compra. O modulo Order entry executa leituras e atualizações na
mesma tabela inventory do banco de dados, sendo que as operações são
distribuídas da seguinte maneira: 50% são select, 30% insert e 20% updates.
Segundo o manual da ORACLE(1999), cada operação de select requer 3 operações
(3 de leitura), as de insert requerem 5 operações (3 de leitura e 2 gravações) e as
operações de update requerem 7 operações de E/S (5 de leituras e 2 gravações).
Assim, o módulo gera um tráfego de dados, com 70% das operações de E/S de
leituras e 30% de gravação. O simulador permite a criação de bases de dados de
diferentes tamanhos. Porém na versão 2.3.0.391 do simulador, que é compatível
com o Oracle 11, existe uma limitação do tamanho máximo da base de dados e,
devido a isto, neste trabalho será utilizada uma base de dados de 2.000.00 de itens.
4.3

Parâmetros da Ferramenta de simulação
Os parâmetros para a personalização das rotinas de testes do Swingbench

são:
• customer registration (registro de clientes);

36
• browse products (pesquisa de produtos);
• order products (compra de produtos);
• process orders (processamento de compra);
• browse orders (pesquisa de compras).
Cada visitante pode efetuar diversas operações em uma visita a uma loja
virtual. O modelo de MENASCÉ e ALMEIDA (2000) determina um valor médio de
visitas em cada página. Considera-se que os pesos representam as diversas
revisitas dos internautas na página. Os valores da coluna peso da Tabela 11 foram
calculados utilizando-se o valor médio de visitas na pagina browse orders (pesquisa
de compras) como valor de referência e os valores das outras páginas foram
divididos pelo valor de referência para criar um peso.
Tabela 11 ― Calculo do peso de cada pagina da loja virtual no acesso ao SGBD.

Pagina

Visitas ─ retiradas da Peso
tabela 3

customer registration (registro de clientes);

0,115

5

browse products (pesquisa de produtos);

2,583

112

order products (compra de produtos);

0,304

13

process orders (processamento de compra)

0,046

2

browse orders (pesquisa de compras)

0,023

1

Os valores dos pesos serão configurados como parâmetros do simulador. A
configuração dos parâmetros permite que o perfil de acesso aos dados realizado
pelo simulador seja similar ao perfil de acesso ao SGBD que ocorreria em uma
aplicação de entrada de pedidos real. Todos os ambientes montados para os testes
utilizarão a mesma configuração de parâmetros deixando a arquitetura e tecnologia
de armazenamento de dados como a única alteração entre os cenários estudados.
O simulador permite o controle do tempo de execução e da quantidade de
usuários simultâneos. Cada usuário do Swingbench cria um processo no SGBD,
aumentando a carga sobre o processador do servidor de SGBD e intensificando o
tráfego de dados entre o servidor SGBD e o sistema de armazenamento onde os
dados do SGBD estão efetivamente armazenados. O simulador Swingbench coleta a
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media da quantidade de transações e do tempo de resposta obtidos em cada etapa
do teste.
Nos testes preliminares, a quantidade de usuários foi sendo aumentada
aleatoriamente buscando-se identificar o ponto onde o servidor SGBD tivesse seus
recursos de memória, processador ou rede Ethernet exauridos. O primeiro patamar
de erro foi encontrado com o 100 usuários simultâneos e ocorreu o erro “ora-12516
TNS: listener could not find available handler with matching protocol stack”. Os
artigos de TAJ (2007) e DBMOTIVE (2007) relacionam este erro ao parâmetro
process, sugerindo aumentar o valor deste parâmetro para resolver o problema. O
parâmetro process foi alterado para 2048 e o simulador rodou sem problemas com
até 320 usuários simultâneos.
Foi considerado como limite do ambiente montado para os testes o patamar de
320 usuários simultâneos. Para permitir os outros patamares, será considerado
como limite do ambiente montado 300 usuários simultâneos e para simular as
diferentes classes de aplicações, este estudo irá utilizar os patamares de 3, 30 e 300
visitas simultâneas buscando-se identificar uma demanda de trafego de dados entre
o servidor SGBD e o sistema de armazenamento que supere a capacidade de
processamento de operações de E/S do sistema de armazenamento configurado
nas arquiteturas e tecnologias de redes de armazenamento estudadas.
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5

METODOLOGIA DA ANÁLISE
Este capitulo apresenta as características dos servidores utilizados nos testes,

a metodologia utilizada para a análise de desempenho e de custos e os cenários
montados.
5.1

Visão geral do ambiente de testes
O ambiente de testes será montado com um servidor de aplicação onde será

executado o simulador da aplicação, um servidor SGBD e um sistema de
armazenamento de dados. O sistema de armazenamento de dados será montado
nas arquiteturas SAN e tecnologias fibre channel e iSCSI e arquitetura NAS com
NFS.

Figura 11 ― Cenário geral do ambiente de testes.

A conexão entre o servidor de aplicação e o servidor SGBD foi configurada
com um cabo cross-over para eliminar a interferência da comunicação entre os
servidores de aplicação e SGBD do tráfego normal existente na rede Ethernet. A
Figura 11 apresenta o cenário geral dos ambientes de testes e a rede de dados de
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discos será configurada a cada cenário para a arquitetura e tecnologia a ser
utilizada.
O sistema operacional dos servidores de aplicação e SGBD será instalado no
disco interno do servidor para reduzir os componentes que acessam o sistema de
armazenamento na comparação das arquiteturas e tecnologias de rede de dados. O
simulador da aplicação também será instalado no disco interno do servidor. O SGBD
será instalado no volume do sistema de armazenamento configurado para cada
cenário dos testes, com a configuração padrão do SGBD. Todos os componentes do
SGBD , dados, indices e logs serão instalados no mesmo volume.
Depois do ambiente estar instalado e configurado, será iniciada a rotina order
entry do simulador, pelo período de 40 minutos, como medida de popular os buffers
existentes no servidor e sistema de armazenamento. Considera-se que estando os
buffers populados, o ambiente entraria no regime normal de operação da aplicação
onde os buffers estão preparados para executarem as funções de redução do tempo
na busca de dados a que se destinam.
5.1.1 Ambiente de testes com a tecnologia fibre channel.
A montagem do ambiente da arquitetura SAN e tecnologia fibre channel requer

Figura 12 ― Cenário do ambiente de testes com a arquitetura SAN e tecnologia fibre channel.
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a alteração da rede de dados de disco por uma rede fibre channel. A rede fibre
channel será caracterizada por uma placa controladora fibre channel instalada no
servidor, um chaveador fibre channel e uma interface fibre channel no sistema de
armazenamento, apresentado na Figura 12. A tecnologia fibre channel selecionada
para ser utilizada nos testes possui largura de banda de 4Gbps, comercialmente
hoje permite atingir-se largura de banda de até 10Gbps.
A interface do sistema de armazenamento será configurada para limitar a
largura de banda em 1, 2 e 4 Gbps. A decisão de limitar a largura de banda no
sistema de armazenamento foi tomada devido a facilidade de configuração do
sistema de armazenamento. Um simples comando de linha e a largura de banda da
interface está alterada. Sendo confirmada a alteração da velocidade, ocorre uma
nova renegociação do protocolo fibre channel e a largura de banda da conexão entre
o servidor e o sistema de armazenamento é alterado.
Um grupo de discos físicos será agrupado e configurado com um único volume
e este volume será configurado para ser acessado pelo servidor utilizando a
interface fibre channel.
5.1.2 Ambiente de testes com a tecnologia iSCSI
O ambiente de teste com a tecnologia iSCSI foi montado utilizando uma
conexão da interface Ethernet entre o servidor e o sistema de armazenamento com
largura de banda de 1Gbps (Gbe). O desenho do ambiente de testes iSCSI é
apresentado na Figura 13. Serão utilizados 2 tipos de configuração do ambiente
iSCSI. O primeiro ambiente será montado configurando-se um iSCSI initiator no
servidor SGBD para habilitar o protocolo iSCSI neste servidor e criar uma conexão
do servidor SGBD ao sistema de armazenamento, este esquema será chamado de
iSCSI por software (SW iSCSI). O segundo ambiente iSCSI será montado com a
instalação de uma placa controladora iSCSI (Host Bus Adapter) no servidor SGBD, a
HBA iSCSI retira do servidor todas as tarefas de processamento do protocolo iSCSI.
Este segundo esquema será chamado de iSCSI por hardware(HW iSCSI).
O sistema de armazenamento permite que o volume criado para os testes com
a tecnologia fibre channel, posteriormente este volume pode ser reconfigurado e
utilizado por um servidor através de uma conexão iSCSI. O mesmo subsistema e a
mesma configuração interna do sistema de armazenamento permite considerar que
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o tempo de serviço do sistema de armazenamento é o mesmo e o impacto da
alteração da tecnologia pode ser irrelevante no tempo total de serviço que o sistema
de armazenamento agrega no tempo de resposta para a aplicação. O sistema de
armazenamento permite que o volume configurado para ser utilizado por duas ou
mais conexões para o mesmo servidor, esta funcionalidade será utilizada para a
configuração da conexão iSCSI de largura de banda de 2Gbps.

Figura 13 ― Cenário do ambiente de testes com a arquitetura SAN e tecnologia iSCSI.

Um volume do sistema de armazenamento configurado para duas conexões
com o servidor, será apresentado ao sistema de arquivos do servidor como sendo
dois volumes diferentes contendo os mesmos dados, faz-se necessário um software
para interpretar estes volumes como sendo apenas um volume. Este software é
conhecido como um módulo de multipath (multiplasrotas) e permite a existencia de
rotas alternativas entre o servidor e o sistema de armazenamento para aumento da
disponibilidade da conexão e balanceamento de carga das interfaces. Neste estudo
o módulo de multipath a ser utilizado será o DMP do Linux RedHat, permitindo os
testes com a arquitetura iSCSI com largura de banda de 2Gbps.
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5.1.3 Ambiente de testes com a arquitetura NAS
A Figura 14 apresenta o ambiente de testes da arquitetura NAS. Um volume
dentro do sistema de armazenamento será configurado e apresentado para os
servidores com um disco de rede e será mapeado no servidor SGBD com o
protocolo NFS versão 3.
5.2

Metodologia para analise de desempenho.
O objetivo deste trabalho é criar uma analise comparativa do comportamento

do SGBD utilizando diferentes arquiteturas de armazenamento, buscando criar
diferentes condições de teste, pretende-se configurar três classes de aplicações
para testar-se a conexão entre o servidor e o sistema de armazenamento sob
diferentes cargas de trabalho. Estas classes de aplicações irão criar três patamares
de carga de trabalho e serão criadas configurando o simulador da aplicação com 3,
30 e 300 usuários simultâneos. O simulador cria um processo que acessa
diretamente o SGBD para cada usuário simultâneo configurado e cada um destes
processos consomem recursos do servidor e aumentam a utilização do processador
do servidor.

Figura 14 ― Cenário do ambiente de testes com a arquitetura NAS.
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O manual de ajustes de desempenho (ORACLE,2009) mostra o tempo de
resposta e a taxa de transferência como importantes indicadores de desempenho da
aplicação. Os dados de desempenho da aplicação a serem utilizados na
comparação são a quantidade de transações por minuto e o tempo de resposta
obtido pelo simulador de aplicação em cada fase dos testes. A quantidade de
transações por minuto mostra o volume de transações executados pelo ambiente de
testes, porém o tempo de resposta é considerado uma métrica mais sensível para
reter o visitante no site. O roteiro dos testes está descrito no apêndice B.
5.2.1 Parâmetros de teste
Deseja-se uma confiabilidade de 95% nos dados coletados e para isso foi
efetuada uma busca de uma métrica para identificar quantas repetições deveriam
ser executadas para atingir este patamar de confiabilidade. O estudo de JAIN (1991)
relacionou a confiabilidade dos resultados e a margem de erro com a quantidade de
amostras a serem coletadas.
A formula (4) mostra a relação obtida por Jain para determinar a quantidade de
repetições a serem efetuadas.
(4)
Legenda:
N = quantidade de amostras
Z = 1,96 – valor padrão para confiabilidade de 95%
S = desvio padrão dos resultados
R = margem de erro, no nosso estudo será considerado 10%
= valor médio das amostras de referencia.
Foram efetuados ensaios preliminares com 50 usuários simultâneos para
servirem de base para a formula de Jain. Os resultados obtidos nestes ensaios
preliminares estão apresentados na Tabela 12: A média destes valores é 619 e o
desvio padrão 172, inserindo-se estes dados, na fórmula de Jain tem-se:
(4)
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O resultado da formula (4) mostra a necessidade de 30 repetições para obterse uma confiabilidade de 95% nos resultados.
Os testes foram executados durante 10 minutos e serão repetidos 45 vezes.
Como são necessários 30 resultados, foram desconsideradas as 8 coletas de menor
valor e as 7 coletas com valores mais altos.
O simulador calcula e informa a média dos valores do tempo de resposta e
transações por minuto medidos em cada uma das 45 execuções dos testes e os
resultados serão inseridos na Tabela 13 no campo correspondente.
Tabela 12 ― Resultados dos testes preliminares.

Arquitetura

DAS

Quantidade usuários

Tempo de resposta

Transações por minuto

1639

953

1674

801

2167

512

1923

445

1646

818

1432

771

2236

519

2313

489

2571

455

2479

435

50 usuários

Tabela 13 ― Modelo da tabela a ser preenchida com os dados coletados no simulador de aplicação
de entrada de pedidos.
Servidor de aplicação
Cenário

Usuários TPM
3
30
300

Tempo de resposta (ms)
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Os resultados, depois de filtrados, foram comparados para verificar-se se
ocorreu um ganho significativo no uso de alguma arquitetura ou tecnologia de
armazenamento em particular.
5.2.2 Monitoração do ambiente
Durante a execução dos testes, deseja-se monitorar todos os componentes
para verificar a utilização e se foram exauridos durante a execução dos testes.
Tabela 14 ― Exemplo de dados obtidos a cada segundo através do comando dstat.

total cpu usage
usr

sys

idle

Wai

dsk/total
hiq

net/total
send

paging
in

out Int

system

siq read write

recv

2,120 1,870 95,885 0,125 0,0

0,0 0,0

77824,0

11380,0 169530,0 0,0 0,0 1109,0 36827,0

csw

2,494 1,870 95,636 0,0

0,0

0,0 0,0

81920,0

11376,0 178346,0 0,0 0,0 1185,0 41242,0

1,873 1,498 96,629 0,0

0,0

0,0 0,0

45056,0

9746,0 66682,0 0,0 0,0 1094,0 30826,0

Utilização total de CPU (total cpu usage)
• usr: tempo gasto executando códigos non-kernel
• sys: tempo gasto executando códigos do Kernel
• idle: Tempo ocioso.
• wai: Tempo gasto esperando a execução de E/S.
Utilização de disco (dsk/total)
• Read: taxa de leituras em disco. (Bps)
• Write: taxa de gravação em disco (Bps)
Utilização de rede (net/total)
• Recv: bytes recebidos (bps)
• Send: bytes enviados (bps)
Paginação de memória (paging)
• In: dados lidos da área de swap
• Out: dados enviados para a área de swap
Sistema (system)
• int: interrupts
• csw:
Os servidores utilizados nos testes foram monitorados para verificar se a
capacidade do processador, da memória e da rede Ethernet, entre os servidores de
aplicação e SGBD, não sejam exauridos durante a execução dos testes. Nos
servidores de aplicação e de SGBD foram monitorados através do pacote dstat para
monitorar a utilização do processador, da memória, da rede Ethernet e das
operações de leitura e gravação no dispositivo de armazenamento.
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O comando dstat coleta os dados obtidos através dos comandos vmstat,
iostat, netstat e ifstat (WIEËRS, 2007). O dstat apresenta uma visão detalhada de
vários recursos do sistema ao mesmo tempo em um único comando, minimizando a
tarefa de monitorar os servidores de teste. O dstat será instalado nos servidores
SGBD e de aplicação, permitindo que os recursos dos servidores sejam monitorados
durante todo o período de execução dos testes. Os dados de utilização do
processador do servidor, da memória e rede Ethernet serão adicionados a Tabela 13
e passa-se a ter a tabela final da coleta de resultados dos testes como apresentado
na Tabela 15.
Tabela 15 ― Modelo da tabela a ser preenchida com os resultados dos testes.
Servidor de aplicação

Servidor SGBD
Tempo de

Cenário

Usuários CPU%

Mem%

Rede% TPM

resposta

CPU% Mem% Rede%

(ms)
3
30
300

A base de dados gerada pelo simulador de aplicação de entrada de dados ficou
com o tamanho de 6 GBytes, como o servidor SGBD ideal possui 20GBytes de
memória RAM, levantou-se a suspeita de que todos os dados seriam carregados na
memória, inviabilizando a comparação

das arquiteturas e tecnologias de

armazenamento de dados.
O sistema de armazenamento utilizado nos testes permite o monitoramento da
entrada de dados e da utilização dos discos físicos através do comando sysstat.
Durante a execução dos testes foram coletadas informações da utilização da
interface do sistema de armazenamento de dados com o comando sysstat, que
comprovaram que ocorreram operações de leitura e escrita no sistema de
armazenamento durante a execução dos testes. Os resultados desta coleta estão no
apêndice H.
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Como comprovado pelos dados de monitoramento da interface do sistema de
armazenamento de dados coletados, o servidor SGBD efetuou operações de E/S no
sistema de armazenamento de dados durante a execução do simulador da aplicação
de entrada de pedidos. As operações de leitura e gravação no sistema de
armazenamento de dados confirmam a presença de tráfego de dados entre o
servidor SGBD e o sistema de armazenamento de dados, validando a comparação
entre as arquiteturas e tecnologias de armazenamento de dados.
5.3

Metodologia da análise de custo
Segundo o TPC (TPC, 2007b) para atender-se o requisito de igualdade,

honestidade e comparação, ao mesmo tempo em que permite uma variedade de
preços e estratégias de negócios, os seguintes parâmetros devem existir para as
análises do TPC:
• O preço deve ser baseado em um modelo de precificação que a empresa
atualmente utiliza com seus clientes:
o A metodologia de preço deve ser a mesma utilizada para gerar o preço
para qualquer cliente para uma configuração semelhante à utilizada.
• O preço deve ser verificável, não devendo ser utilizado o menor preço que um
cliente poderia pagar.
A metodologia proposta pela TPC especifica que o preço deve refletir o preço
de compra do sistema testado, licenciamento dos softwares utilizados nos testes e o
contrato de manutenção de 36 meses.
Neste estudo serão considerados os custos de todos os componentes
utilizados em cada arquitetura e o contrato de manutenção de 36 meses, com
exceção dos servidores.
Os componentes considerados na tomada de preço da arquitetura SAN e
tecnologia fibre channel serão a placa controladora fibre channel a ser instalada no
servidor, um fibre channel switch de 16 interfaces fibre channel e o sistema de
armazenamento.
Na arquitetura SAN e tecnologias iSCSI e arquitetura NAS precisam apenas do
sistema de armazenamento, devido a interface Ethernet já vir instalada no servidor,
neste caso será considerado apenas o custo do sistema de armazenamento.
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Neste estudo serão considerados os preços de lista de cada componente,
nenhum desconto será considerado.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO
Neste capitulo são apresentados os resultados da caracterização do

subsistema de armazenamento, os resultados dos testes nos diferentes cenários e a
análise dos resultados nos diferentes cenários.
6.1

Caracterização do subsistema de armazenamento
Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização do

subsistema de armazenamento, para possibilitar a identificação as capacidades
máximas de transferência de dados de cada arquitetura de armazenamento
montada para este estudo.
As arquiteturas de armazenamento caracterizadas neste tópico serão SAN fibre
channel, SAN iSCSI e NAS NFS. O subsistema de armazenamento possui
tecnologia RAID para proteção dos dados no caso de falha nos discos físicos,
memória cachê para reduzir o acesso aos discos e pode ser acessado por uma rede
SAN fibre channel, SAN iSCSI e NAS com NFS. O subsistema de armazenamento
foi configurado com o nível de RAID 5, no qual os dados são divididos e gravados
entre todos os discos e os bits de paridade são gravados de maneira rotativa a cada
tira (stripe) de dados.
A io_profile, uma ferramenta de benchmark de sistemas de arquivos, é utilizada
para apurar a taxa de transferência e a quantidade de operações de E/S de dados
efetiva de cada tecnologia. O io_profile trabalha medindo o tempo necessário para
executar um grande número de ciclos de operações de abertura, busca, leitura (ou
gravações) e fechamento em um conjunto de arquivos escolhidos aleatoriamente,
com bloco de dados variando entre 2bytes até 64Kbytes. A saída dos testes é uma
lista de medidas de throughput vs tamanho de bloco de dados. O io_profile mede o
desempenho em toda a pilha da operação de E/S, incluindo o sistema de arquivos.
A io_profile executa a medição da quantidade de operações E/S e a vazão de
dados transmitidos do servidor ao sistema de armazenamento com diferentes
tamanhos de bloco de dados. As medidas a serem coletadas são o volume de dados
transmitidos (em Mbytes) e operações E/S do tamanho de bloco correspondente ao
acesso do SGBD, para sugerir o limite da infra-estrutura montada.
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A LSI (LSI, 2003) classifica as aplicações baseando-se no padrão de acesso
seqüencial ou aleatório. O acesso aleatório aos dados é medido em E/S por
segundos (IOPS) e é a essência de aplicações transacionais como OLTP (OnLine
Transaction Processor) e bancos de dados com operações de E/S aleatórias.
Geralmente estas aplicações possuem bloco de dados de 2KB. O acesso seqüencial
é medido em MBytes por segundo (MBps) e é relevante para aplicações que
demandam muita largura de banda, como, por exemplo, processamento de músicas
e filmes e dados sísmicos com operações de leitura e escrita com grandes blocos de
dados seqüenciais.
Tabela 16 ― Capacidade máxima das arquiteturas com servidores ideais.
Bloco de 2KB
Arquitetura / Tecnologia

SAN Fibre channel

Bloco de 32KB

Velocidade
IOPS

MBps

IOPS

MBps

4 Gbps

75.462

154

39.504

1.328

2 Gbps

74.099

151

38.169

1.257

1 Gbps

77.000

147

38.207

1.251

2 Gbps

74.176

151

39.345

1.289

1 Gbps

70.197

143

37.877

1.241

1 Gbps

4.760

9

4.244

139

SAN iSCSI
NAS com NFS

Tabela 17 ― Capacidade máxima das arquiteturas com servidores limitados
Bloco de 2KB
Arquitetura / Tecnologia

Bloco de 32KB

Velocidade
IOPS

MBps

IOPS

MBps

2 Gbps

54.386

111

30.098

986

1 Gbps

50.282

103

28.153

922

SAN HW iSCSI

1 Gbps

56.618

116

33.112

1.085

SAN SW iSCSI

1 Gbps

55.727

114

31.008

1.016

NAS com NFS

1 Gbps

2.489

5

2.200

72

SAN Fibre channel

O banco de dados Oracle pode ter tamanho de bloco variando entre 2KB e
32KB (ORACLE, 2007). Esses tamanhos de blocos serão utilizados na
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caracterização das arquiteturas e as medidas a serem coletadas serão MB por
segundo (MBps) e quantidade de operações de E/S (IOPS).
O io_profile, no final da execução da rotina, mostra os resultados de
quantidade de operações de E/S e vazão de dados do sistema. Os resultados
obtidos com o io_profile estão apresentados na Tabela 16 e na Tabela 17.

6.2

Analise de desempenho.
O ambiente de testes montado com os servidores ideais era totalmente isolado

de qualquer outra aplicação, ou seja, tanto os servidores quanto o sistema de
armazenamento não estavam sendo utilizados para outros testes ou aplicações. O
simulador da aplicação de entrada de pedidos foi executado por 40 minutos para
popular os buffers e cachês do servidor e do sistema de armazenamento.
Cada etapa dos testes foi efetuada por 10 minutos. Em cada uma das etapas,
os principais componentes do servidor foram monitorados pelo comando dstat e no
sistema de armazenamento pelo comando sysstat.
As coletas com o monitor dstat foram iniciadas antes do início do simulador da
aplicação de entrada de pedidos, por este fato foram desprezadas todas as
amostras onde o parâmetro idle era superior a 95%, pois se considera que nestes
patamares, o simulador não estava efetuando nenhuma operação de E/S.
A placa controladora fibre channel instalada no servidor possuía uma taxa de
transferência de dados nominal de 4Gbps, assim como a interface fibre channel do
sistema de armazenamento. Visando criar o ambiente fibre channel de 1 e 2 Gbps, a
interface do sistema de armazenamento de dados foi configurada para limitar a taxa
de transferência em 1 e 2 Gbps. A arquitetura SAN e a tecnologia iSCSI com 2 Gbps
foi configurada com 2 rotas entre o servidor e o sistema de armazenamento de
dados.
Os primeiros testes foram efetuados com os servidores considerados ideais. Ao
empregar-se o servidor ideal nos testes, o servidor mostrou-se muito mais potente
que a demanda dos testes. A utilização do processador do servidor ideal não
ultrapassou a marca de 79% de utilização, na memória do servidor não foram
realizadas operações de swap e as interfaces de Ethernet não tiveram utilização
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superior a 30%. Como os recursos do servidor ideal não foram exauridos e os
parâmetros da aplicação e do SGBD foram sempre os mesmos, é possível concluir
que a comparação ficou apenas no nível das arquiteturas e tecnologias de
armazenamento. Porém fez-se necessário a montagem de outro ambiente onde os
recursos dos servidores fossem exauridos para mensurar o impacto da arquitetura e
tecnologia de armazenamento de dados neste ambiente.
A caracterização das arquiteturas e tecnologias, executada no início da
montagem de cada arquitetura analisada, coletou a quantidade máxima de
operações de E/S e a taxa máxima de transferência de dados (MBps) entre o
servidor SGBD e o sistema de armazenamento. Durante as etapas de testes, a
quantidade máxima de operações de E/S e a taxa máxima de transferência, que
foram mensuradas na fase de caracterização dos sistemas de armazenamento, não
foram alcançadas. Caso esta quantidade máxima de operações de E/S e taxa de
transferência fossem atingidas, seria o indicativo do momento em que a arquitetura
de armazenamento de dados começasse a ser o limitante do desempenho da
aplicação.

6.2.1 Resultados dos testes com servidores ideais.
O ambiente com os servidores ideais está descrito no apêndice A, o sistema de
armazenamento utilizado neste ambiente foi o mesmo utilizado no ambiente com
servidores limitados.
O resultado dos testes, nos cenários fibre channel, iSCSI e NFS, utilizando os
servidores ideais e o sistema de comunicação de dados de armazenamento com
interfaces de 1Gbps está apresentado na Tabela 18.
Os resultados obtidos nos testes, nos cenários fibre channel, iSCSI e NFS,
utilizando os servidores ideais e o sistema de comunicação de dados de
armazenamento em 2 Gbps está apresentado na Tabela 19.
A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos, nos cenários fibre channel, iSCSI
e NFS, utilizando os servidores ideais e o sistema de comunicação de dados de
armazenamento em 4Gbps. Nesta velocidade não haverá comparação, pois
somente na tecnologia fibre channel foi possível atingir esta taxa de transferência,
mas foi considerado importante coletar estes dados, mesmo sendo únicos, para
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mostrar o tempo de resposta desta etapa e verificar se ocorre ganho de
desempenho com a taxa de transferência de dados maior que as já ensaiadas.
Tabela 18 ― Resultados dos testes com servidores ideais e interfaces de 1Gbps.
Servidor de aplicação

Servidor SGBD

Tempo de
resposta
Cenário

Usuários TPM

médio

CPU

Mem

Rede

CPU

Mem

Rede

%

%

%

%

%

%

(ms)
SAN fibre
channel
1Gbps

SAN iSCSI
1Gbps

3

208

11

20%

0%

0,1%

4%

0%

0,001%

30

2.072

12

20%

0%

0,2%

13%

0%

0,001%

300

19.910

42

24%

0%

0,4%

70%

0%

0,001%

3

207

11

20%

0%

0,1%

9%

0%

2,18%

30

2.069

12

21%

0%

0,2%

20%

0%

8,775%

300

19.976

43

24%

0%

0,5%

75%

0%

9,040%

3

206

13

20%

0%

0,1%

4%

0%

0,225%

30

2.064

13

20%

0%

0,2%

13%

0%

15%

300

19.561

42

24%

0%

0,5%

70%

0%

29%

NAS NFS
1Gbps
Tabela 19 ― Dados coletados no cenário de 2Gbps no cenário com servidores ideais.
Servidor de aplicação

Servidor SGBD

Tempo de
resposta
Cenário

Usuários TPM

médio

CPU

Mem

Rede

CPU

Mem

Rede

%

%

%

%

%

%

(ms)
SAN fibre
channel
2Gbps

SAN iSCSI
2Gbps

3

209

11

20%

0%

0,1%

4%

0%

0,001%

30

2.079

12

20%

0%

0,2%

13%

0%

0,001%

300

19.858

42

24%

0%

0,4%

70%

0%

0,001%

3

207

11

20%

0%

0,1%

6%

0%

2,18%

30

2.069

12

22%

0%

0,2%

11%

0%

8,775%

300

19.768

44

24%

0%

0,6%

79%

0%

9,040%
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Tabela 20 ― Dados coletados no cenário de 4Gbps no cenário com servidores ideais.

Servidor de aplicação

Servidor SGBD

Tempo de
resposta
Cenário

Usuários TPM

médio

CPU

Mem

Rede

CPU

Mem

Rede

%

%

%

%

%

%

(ms)
3

209

11

20%

0%

0,1%

4%

0%

0,001%

30

2.078

12

20%

0%

0,2%

13%

0%

0,001%

300

20.003

43

24%

0%

0,4%

70%

0%

0,001%

SAN fibre
channel
4Gbps

6.2.2 Resultados dos testes com servidores limitados.
O ambiente com os servidores limitados está descrito no apêndice A, o sistema
de armazenamento utilizado neste ambiente foi o mesmo utilizado no ambiente com
servidores ideais.
O resultado dos testes, nos cenários fibre channel, iSCSI e NFS, utilizando os
servidores limitados e a rede de comunicação de dados configurados com largura de
banda de 1Gbps está apresentado na Tabela 21. Os componentes existentes para o
s testes permitiram que todas as arquiteturas e tecnologias de rede de
armazenamento de dados fossem configuradas com esta largura de banda,
tornando a comparação mais efetiva.
Na Tabela 22 são apresentados os dados coletados com a interface fibre
channel configurada com taxa de transferência de 2Gbps, que apesar de ser única
tecnologia configurada com esta largura de banda no servidor limitado, faz
importante o ensaio e a coletado de dados para comparação com os resultados do
servidor ideal.
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Tabela 21 ― Dados coletados no cenário de 1Gbps no cenário com servidores limitados.
Servidor de aplicação
Tempo de
Cenário

Usuários TPM

resposta
(ms)

SAN fibre
channel
1Gbps

SAN HW
iSCSI 1Gbps

SAN SW
iSCSI 1Gbps

Servidor SGBD
CPU

Mem

NW

CPU

Mem

NW

%

%

%

%

%

%

3

194

52

42%

0%

0,1%

18%

0%

0,00%

30

1614

244

43%

0%

0,2%

86%

0%

0,00%

300

1273

16255

45%

0%

0,7%

93%

100%

0,00%

3

195

53

43%

0%

0,1%

21%

0%

0,39%

30

1556

327

44%

0%

0,2%

85%

0%

3%

300

1303

16333

45%

0%

0,7%

94%

100%

5%

3

188

53

38%

0%

0,1%

73%

0%

1,45%

30

1505

651

39%

0%

0,2%

89%

0%

6%

300

1008

17204

44%

0%

0,7%

96%

100%

6%

3

197

53

39%

0%

0,1%

56%

0%

0,15%

30

1085

779

42%

0%

0,2%

83%

0%

9,88%

300

948

16555

47%

0%

0,7%

95%

100%

9,11%

NAS NFS
1Gbps

Tabela 22 ― Dados coletados no cenário de 2Gbps no cenário com servidores limitados.
Servidor de aplicação
Tempo de
Cenário

Usuários TPM

resposta
(ms)

SAN fibre
channel
2Gbps

Servidor SGBD
CPU

Mem

NW

CPU

Mem

NW

%

%

%

%

%

%

3

201

52

44%

0%

0,1%

18%

0%

0,001%

30

1681

197

44%

0%

0,2%

81%

0%

0,001%

300

1289

7912

47%

0%

0,7%

87%

100%

0,001%
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6.3

Análise comparativa das arquiteturas
Esta

seção

apresenta

a

analise

comparativa

das

arquiteturas

de

armazenamento em relação ao custo e ao desempenho.
6.3.1 Análise de custo
Nesta seção descreve-se a análise de custo de cada uma das arquiteturas e
tecnologias de armazenamento de dados estudadas.
Tabela 23 ― Valores utilizados na análise de custo, referencia em Dezembro/2009.

Arquiteturas de

Item da configuração do

Custo

armazenamento

ambiente

individual

Custo total

Sistema de armazenamento,
incluindo a garantia de 36

R$ 396.000,00

meses
SAN fibre

Serviços de implementação

R$ 188.000,00

channel
Placa controladora fibre
channel (HBA)
Chaveador fibre channel

R$ 625.000,00

R$ 3.000,00
R$ 43.000,00

Sistema de armazenamento,
SAN SW iSCSI
e NAS NFS

incluindo a garantia de 36

R$ 528.600,00

meses
Serviços de implementação

SAN HW iSCSI

R$ 386.000,00

Placa controladora iSCSI
(HBA)

R$ 142.600,00
R$ 2.400,00

R$ 531.000,00

Os custos dos componentes utilizados para montagem desta comparação,
podem servir de referencia para qualquer empresa, pois nenhum desconto especial
foi considerado neste valor. Está incluso nos valores apresentados, o custo de
extensão da garantia para 36 meses a partir da data de entrega dos equipamentos.
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O custo do sistema de armazenamento para ser utilizado em uma SAN fibre
channel é de R$ 545.600,00 e nas arquiteturas SAN iSCSI e NAS o custo seria de
R$ 528,600,00. Os outros componentes da arquitetura SAN e tecnologia fibre
channel, possuem os seguintes custos, a placa controladora fibre channel a ser
instalada no servidor possui o custo unitário de R$ 5.500,00 e o chaveador fibre
channel de 16 portas possui o custo de R$ 73.900,00. A tecnologia iSCSI pode fazer
uso de uma placa HBA iSCSI que tem um custo aproximado de R$ 2.400,00.
A Tabela 23 mostra os custos das arquiteturas estudadas e devem ser
utilizados como critério de seleção, caso mais de uma arquitetura atenda às
necessidades de desempenho da aplicação.
6.3.2 Análise de desempenho.
Nesta seção descreve-se a análise de comparativa do desempenho para as
diferentes arquiteturas e tecnologias de armazenamento de dados.
6.3.2.1 Análise do desempenho com os servidores ideais.
Nos testes, a quantidade média de transações realizadas em cada cenário
variou, muito pouco com diferença máxima de 2,21%. Neste contexto é possível
concentrar a comparação das arquiteturas e tecnologia de armazenamento de dados
no tempo de resposta obtido em cada cenário.
Os resultados dos testes das arquiteturas com taxa de transferência de 1Gbps
e 3 usuários simultâneos mostra uma variação dos tempos de resposta entre as
arquiteturas de 18%, 11ms nas arquiteturas SAN iSCSI e fibre channel contra 13ms
na arquitetura NAS. A comparação com 30 usuários simultâneos mostra uma
diferença de 8% do tempo de resposta da arquitetura SAN, fibre channel e iSCSI
(12ms), contra a arquitetura NAS (13ms). A comparação de 300 usuários
simultâneos mostrou a arquitetura NAS com o menor tempo de resposta (40ms), o
tempo de resposta da arquitetura SAN iSCSI foi 10% superior, (44 ms) e o tempo de
resposta da arquitetura SAN fibre channel ficou igual ao do NAS (40ms).
A comparação da taxa de transferência de 2Gbps da arquitetura SAN e nas
tecnologias fibre channel e iSCSI, o tempo de resposta na execução com 3 usuários
simultâneos ficou igual nas 2 tecnologias (11ms), assim como na execução de 30
usuários simultâneos (12 ms). Na execução de 300 usuários simultâneos a

58
tecnologia fibre channel ficou com o tempo de resposta de 42ms e o tempo de
resposta da tecnologia iSCSI ficou em 44ms, ou seja, 5% de diferença a favor da
tecnologia fibre channel.
Análise da taxa de transferência de 4Gbps ficou restrita a tecnologia fibre
channel, devido ao sistema de armazenamento utilizado possuir apenas 2 portas
Gigabit Ethernet. A inclusão do fibre channel de 4Gbps na comparação, colabora
para a verificação do tempo de resposta da aplicação neste cenário e verificar se o
limite da aplicação seria atingido.
O tempo de resposta da tecnologia fibre channel com taxa de transferência de
4Gbps para 3 usuários foi 11ms, para 30 usuário foi 12 ms e para 300 usuários
46ms.
No

ambiente

com

servidores

ideais,

a

arquitetura

e

tecnologia

de

armazenamento de dados não tem impacto significativo no tempo de resposta da
aplicação.
6.3.3 Análise do desempenho com servidores limitados.
Os dados coletados no cenário com servidores limitados e com largura de
banda de 1Gbps estão mostrados na Tabela 21.
Nos testes com 3 usuários simultâneos a quantidade de transações por minuto
(TPM) variou entre 188 e 197 tpms, uma variação menor que 5%. Nos testes de 30
usuários simultâneos, a quantidade de transações por minuto variou entre 1085 e
1614, uma variação de 33% entre a tecnologia com menor e a maior quantidade de
transações na etapa. Nos testes com 300 usuários, a diferença da quantidade de
transações por minuto entre as arquiteturas e tecnologias de armazenamento variou
entre 948 e 1373 tpms. A etapa com 300 usuários simultâneos gera um tráfego de
dados entre o servidor SGBD e o sistema de armazenamento de dados maior que
nas outros testes, apesar disso a quantidade de tpms na etapa foi menor que na
etapa com 30 usuários simultâneos. A redução na quantidade de tpms é um indício
que o processador do servidor ficou saturado, aumentando as filas internas e
prejudicando o desempenho da aplicação.
Nos testes com 30 usuários simultâneos, o processamento das operações de
E/S no SGBD efetuadas pelo servidor de aplicação, levaram a utilização do
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processador do servidor SGBD a um valor superior a 80%. O processador do
servidor com esta utilização pode provocar filas internas no processamento de
dados, aumentando a latência no processamento de dados e o tempo de resposta
global da aplicação. A variação no tempo de resposta registrada, nesta etapa, ficou
entre 244ms e 779ms. Nesta etapa, o menor tempo de resposta foi obtido pela
arquitetura SAN e tecnologia fibre channel. Esta tecnologia depende menos do
processador principal para processar a pilha de protocolo de armazenamento de
dados. Outra tecnologia pouco dependente do processador principal é a tecnologia
HW iSCSI e o tempo de resposta obtido por esta tecnologia foi 327 ms. A diferença
entre a tecnologia fibre channel e HW iSCSI foi aproximadamente 34%. A diferença
entre a tecnologia fibre channel e a tecnologia iSCSI por sw foi aproximadamente
166%, mostrando que o tempo de resposta quando emprega-se a tecnologia iSCSI
por sw é muito afetada pela saturação do processador do servidor. A arquitetura
NAS também foi muito afetada pela maior utilização do servidor, apesar do
processamento do gerenciamento da alocação do sistema de arquivos ocorrer no
sistema de armazenamento quando emprega-se a arquitetura NAS e o protocolo
NFS (NETAPP, 2009).
Na etapa de 300 usuários simultâneos, o tempo de resposta ficou alto, acima
de 16 segundos em qualquer arquitetura e tecnologia de armazenamento de dados
estudada. A variação ficou em 6%, em valores absolutos 16,25 s para 17,2 s.
6.3.4 Comparativo dos testes entre os cenários estudados
A comparação entre os cenários mostra claramente o impacto da limitação da
capacidade de processamento do servidor SGBD.
A Figura 15 apresenta a comparação dos resultados dos testes executados
com 3 usuários simultâneos. O tempo de resposta dos servidores limitados foi até 4
vezes maior que o tempo de resposta dos servidores ideais. Os servidores limitados
possuem processadores e memória com velocidade menor, um barramento com
taxa de transferência menor, reduzindo a largura de banda menor que a largura de
banda dos servidores idéias. O simulador da aplicação de entrada e saída

foi

configurado com os mesmos parâmetros nos dois cenários, presume-se que foram
gerados uma quantidade similar de requisições ao SGBD. São mostrados na Figura
16 os dados da comparação da quantidade de transações por minuto e a maior
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diferença na mesma arquitetura e tecnologia de armazenamento foi encontrada na
arquitetura SAN e tecnologia iSCSI por software chegando a marca de 10% de
diferença. A menor diferença ficou em 4% com a arquitetura SAN e tecnologia fibre
channel.

Figura 15 ― Comparação dos resultados de tempo de resposta obtidos nos testes com 3 usuários
diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.

Figura 16 ― Comparação dos resultados de transações por minuto obtidos nos testes com 3
usuários diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.

A Figura 17 contém o gráfico com a comparação entre os testes executados
com a carga de 30 usuários simultâneos, todas as interfaces foram configuradas
para largura de banda de 1Gbps, somente a tecnologia fibre channel foi testada com
largura e banda de 2Gbps. Durante os testes com 30 e 300 usuários simultâneos, o
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tempo de wait ficou acima de 8% e 10% respectivamente e a utilização do
processador do servidor SGBD ficou acima dos 83%. Durante os testes com os
servidores limitados, os dados coletados com o comando perfstat no sistema de
armazenamento mostraram que a vazão de dados nas interfaces utilizadas não
ultrapassou 9MBps em nenhum dos cenários, sugerindo que a contenção de dados
ocorria no servidor SGBD. Durante os testes com servidores idéias, a vazão de
dados chegou a 65MBps.
O tempo de resposta nos testes com 30 usuários simultâneos tiveram uma
variação muito grande quando os cenários com servidores ideais e limitados são
comparados. O tempo de resposta coletado nos testes com a tecnologia iSCSI por
software mostrou um aumento de 5400% comparando o cenário com servidores
ideais com o cenário com servidores limitados. A diferença do tempo de resposta
quando foi testado o cenário com servidores limitados ficou 5900% maior que o
cenário com servidores ideais.

Figura 17 ― Comparação dos resultados de tempo de resposta obtidos nos testes com 30 usuários
diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.

A Figura 18 apresenta a comparação da quantidade de transações por minuto
entre os cenários com servidores limitados e ideais com 30 usuários simultâneos. A
diferença da quantidade de transações por minutos entre os cenários variou entre
23% e 32% quando se compara as tecnologias fibre channel e iSCSI da arquitetura
SAN. A arquitetura NAS mostrou uma redução de 90% na quantidade de transações
por minuto. O processador do servidor SGBD estava com utilização acima dos 80%
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e como a arquitetura NAS utilizou um volume montado com o protocolo NFS, por
isso esta arquitetura teve um impacto maior no desempenho.

Figura 18 ― Comparação dos resultados de transações por minuto obtidos nos testes com 30
usuários diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.

Os testes com 300 usuários, apresentados na Figura 19, mostrou as maiores
diferenças entre os cenários estudados. O tempo de resposta nos testes com
servidores limitados chegou ao patamar de 17 segundos, como por exemplo, o
tempo de resposta obtido nos testes na tecnologia iSCSI foi 430 vezes maior que os
tempos obtidos nos testes dos servidores ideais. O tempo de resposta obtido em
todos os testes com os servidores limitados tiveram uma variação de 6% na
arquitetura SAN, com as tecnologias fibre channel e iSCSI. A variação no tempo de
resposta dos servidores limitados foi menor que a variação entre as mesmas
tecnologias da arquitetura SAN testadas com os servidores ideais de 7%.
Na Figura 20 está apresentada a comparação da quantidade de transações por
minuto entre os cenários de servidores limitados e ideais. Nos testes com os
servidores limitados foram realizadas 19 vezes menos transações por minuto
comparando-se com os testes com os servidores ideais.
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Figura 19 ― Comparação dos resultados de tempo de resposta obtidos nos testes com 300 usuários
diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.

Figura 20 ― Comparação dos resultados de transações por minuto obtidos nos testes com 300
usuários diferentes entre os cenários dos servidores ideais e limitados.
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A comparação entre os cenários de servidores limitados e ideais mostrou uma
diferença de 10% na quantidade de transações por minuto quando a utilização do
servidor está abaixo de 80%. Esta diferença foi encontrada nos testes com
tecnologia iSCSI por software que depende muito do processador. A menor
diferença entre os resultados foi de 4%, obtido na tecnologia fibre channel com
largura de banda de 2 Gbps.
O tempo de resposta, segundo DING (2005), é o tempo de serviço de todos os
componentes envolvidos na execução da tarefa. Os componentes, no presente
trabalho, a serem considerados no calculo do tempo de serviço são os componentes
internos do servidor, os componentes da rede de dados e o sistema de
armazenamento de dados.
A principal diferença entre os cenários foi a troca dos servidores, o SGBD e o
simulador da aplicação foram instalados com os mesmos parâmetros, o servidor
SGBD foi conectado diretamente ao sistema de armazenamento e o sistema de
armazenamento de dados foi mesmo. Como os outros componentes foram os
mesmos, estima-se que a diferença no tempo de serviço entre os cenários foi em
conseqüência da troca dos servidores.
Todos os componentes internos dos servidores limitados tinham especificação
técnica inferior comparada ao servidor ideal. O que sugere que sobre a carga de
trabalho dos testes de 30 e 300 usuários, o tempo de serviço dentro dos servidores
limitados aumentou e provocou os tempos de resposta elevados observados nos
resultados medidos.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa em relação ao

desempenho e ao custo do sistema de armazenamento acessado por um SGBD
utilizado, por uma aplicação de entrada de pedidos (order entry), em relação a
diferentes arquiteturas de armazenamento: SAN e NAS. Foram consideradas três
classes de aplicação: de baixa, de média e de alta carga de trabalho. O critério de
desempenho avaliado foi o tempo de resposta, pois a quantidade de operações de
E/S (entrada e saída) por segundo em cada etapa do teste foi considerada
semelhante no cenário de servidores ideais.
As arquiteturas NAS com NFS, SAN iSCSI e SAN fibre channel foram
caracterizadas empregando o mesmo sistema de armazenamento trocando-se, entre
cada etapa de testes, as interfaces que interligam o servidor SGBD e o sistema de
armazenamento de dados e que caracterizam a arquitetura e a tecnologia da rede
de armazenamento empregada no momento do teste.
A comparação entre as arquiteturas e tecnologias de armazenamento foi
realizada utilizando a metodologia de simulação com o uso do Swingbench, o
simulador utilizado para simular as operações de E/S geradas por uma aplicação de
entrada de pedidos. A quantidade de operações de E/S e o tempo de resposta da
cada etapa foram coletados diretamente do simulador.
Na comparação dos dados coletados, a diferença entre a quantidade de
operações de E/S efetuada em cada uma das arquiteturas e tecnologias de
armazenamento estudadas foi pequena e concentrou-se a comparação no tempo de
resposta obtido em cada etapa do teste.
7.1

Conclusões
Este estudo ampliou os estudos analisados através do emprego de uma

aplicação para mensurar o impacto da latência gerada por cada arquitetura de
armazenamento no tempo de resposta de uma aplicação de entrada de pedidos.
Nos testes de desempenho realizados foi simulada uma aplicação de entrada
de pedidos de porte semelhante ao de um sistema de entrada de pedidos, como a
existente no site “amazon.com”.
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Foram montados 2 cenários de teste diferentes, onde houve variação nos
servidores SGBD e de aplicação. O primeiro cenário, com servidores ideais, possui
servidores com 2 processadores Xeon quad-core e 20 GB de memória RAM DDR2.
O segundo cenário,

com servidores limitados, possui servidores com 2

processadores Xeon single-core, 1GB de memória. O detalhamento completo da
configuração dos componentes utilizados nos testes está no apêndice A. Os dois
ambientes de testes utilizaram o mesmo sistema de armazenamento, limitando-se a
diferença entre os cenários ao servidor SGBD.
Os dados do SGBD foram gravados no sistema de armazenamento de dados
que foi configurado nas arquiteturas e tecnologias de armazenamento definidas para
os testes. O simulador, ao final de cada etapa, informou a quantidade de operações
de E/S e o tempo de resposta obtido pela aplicação. Durante a execução dos testes
o tráfego de dados entre o servidor SGBD e o sistema de armazenamento foi
monitorado e o tráfego de dados aumentou quando as cargas de trabalho foram
maiores.
Nas condições testadas, o tráfego de dados gerado pelo SGBD não atingiu o
limite da largura de banda de cada arquitetura e tecnologia de armazenamento. O
tráfego de dados gerado pela aplicação, sendo inferior à largura de banda das
arquiteturas e tecnologias de armazenamento, permitiu a comparação do
desempenho de cada tecnologia sem o impacto de outras limitações.
Os resultados, com os cenários empregando os servidores ideais, mostraram
que a arquitetura SAN e as tecnologias fibre channel e iSCSI tiveram o mesmo
tempo de resposta nas etapas dos testes com 3 e 30 usuários simultâneos (11ms).
Na etapa com 300 usuários simultâneos, o tempo de resposta da tecnologia iSCSI
foi 2,5% maior (42 ms VS 43 ms). Acrescentando a arquitetura NAS na comparação,
o tempo de resposta nas etapas de 3 e 30 usuários simultâneos foi 1 ms maior
(12ms), representando porém um acréscimo de 8% no tempo de resposta. Na etapa
de 300 usuários simultâneos, o tempo de resposta da arquitetura NAS foi igual ao da
arquitetura SAN e tecnologia fibre channel ou 42ms.
No caso do cenário com os servidores limitados, o simulador gerou uma carga
de trabalho que exauriu o processador e a memória do servidor SGBD. Neste caso,
a arquitetura SAN e as tecnologias fibre channel e HW iSCSI tiveram um
desempenho superior quando comparado com as tecnologias que dependem do
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processador principal para processamento das operações de E/S, como a SW iSCSI
e NAS.
Em relação ao custo, a montagem da arquitetura SAN com tecnologia fibre
channel tem um custo 15% superior ao ambiente SW iSCSI, porém, nas condições
deste trabalho, seu desempenho não foi significativamente superior comparando-se
com as outras arquiteturas e tecnologias de armazenamento de dados, quando os
tráfego de dados é inferior a largura de banda da tecnologia e quando o processador
do servidor não foi exaurido. Caso seja considerado um ambiente onde os
servidores sejam limitados, a tecnologia fibre channel obteve um desempenho
superior com tempo de resposta. A arquitetura NAS obteve um tempo de resposta
menor que o tempo de resposta obtido pela tecnologia iSCSI que possui o mesmo
custo de implementação quando se considera a implementação por software. A
tecnologia HW iSCSI possui um custo maior que a arquitetura NAS, porém obteve
um melhor desempenho, o tempo de resposta do HW iSCSI foi menor que no
cenário da arquitetura NAS.
Por fim, podem-se extrair as seguintes conclusões principais:
•

Nas condições testadas, a aplicação de entrada de pedidos não gerou
um tráfego de dados superior a largura de banda das tecnologias de
armazenamento, ponto no qual a largura de banda seria um gargalo.

•

Nos ambientes, como os deste estudo, onde a aplicação não demande
um fluxo de dados que supere o limite da largura de banda da
arquitetura, as arquiteturas e tecnologias de armazenamento têm um
desempenho equivalente.

•

Quando a utilização do processador do servidor da aplicação supera o
patamar de 80%, as tecnologias fibre channel e o HW iSCSI tiveram um
desempenho melhor que as tecnologias que dependem do processador
do servidor SGBD.

•

O custo da tecnologia fibre channel da arquitetura SAN é relativamente
maior, mas pode garantir um desempenho satisfatório da aplicação de
entrada de pedido, mesmo que a utilização do processador do servidor
esteja elevada.
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7.2

Contribuições
A contribuição deste trabalho foi mostrar a viabilidade da utilização das

diferentes arquiteturas e tecnologias de armazenamento de dados para armazenar
os dados de um SGBD. Os experimentos mostraram que, nas condições testadas, o
tráfego de dados gerado pela aplicação de entrada de pedidos (order entry) não
tornou a largura de banda um gargalo.
7.3

Limitações
Nas condições testadas, a aplicação exauriu a capacidade de processamento

do servidor SGBD, porém não exauriu a capacidade de processamento do sistema
de armazenamento.
Os resultados apresentados neste estudo são validos apenas para as
condições testadas e para as arquiteturas testadas.
7.4

Trabalhos futuros
Este trabalho utilizou um simulador de aplicação de entrada de pedidos para

gerar uma carga de trabalho sobre um SGBD cuja base de dados estava
armazenada em um sistema de armazenamento externo configurado nas
arquiteturas NAS e SAN com as tecnologias fibre channel e iSCSI.
Uma extensão deste trabalho seria utilizar uma aplicação com maior tráfego de
dados entre o servidor e o sistema de armazenamento de dados. Uma segunda
sugestão seria criar uma análise comparativa de outras aplicações corporativas
existentes no mercado, como por exemplo, a aplicação de correio eletrônico.
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Apêndice A — Configurações dos componentes utilizados
Servidores ideais
Servidores SGBD e Aplicação
 Servidor SUN X4150
o 2 processadores Intel(R) Xeon(R) Quad-Core CPU E5410 @ 2.33GHz;
o 20 GB memória DDR2 667 MHz;
o 2 FSB (front side bus) independentes @ 1.333MT/s
o 2 Discos internos SAS 146GB com velocidade rotacional de 15Krpm
(RAID-1);
o 4 interfaces Ethernet 10/100/1000Mbps;
o Placa controladora Fibre channel (HBA) Emulex LP 11002.
Servidores Limitados
Servidores SGBD e Aplicação
 Servidor Itautec Aquabyte
o 2 processadores Intel(R) Xeon(R) CPU @2.4GHz;
o 1 GB memória DDR 266MHz;
o 2 FSB (front side bus) independentes @ 533MT/s
o 2 Discos internos SCSI 36GB com velocidade rotacional de 10Krpm;
o Arquitetura 32-bits;
o 2 interfaces Ethernet 10/100/1000baseT;
o Placa controladora Fibre channel (HBA) Qlogic QLA2300.
o Placa controladora iSCSI Qlogic QLA4052C SANblade dual TP RJ45
Sistema de armazenamento
 NetApp FAS2020
o 12 discos de 300GB com velocidade rotacional de 15.000RPM e
interface SAS;
o 2 interfaces Ethernet 10/100/1000baseT;
o 2 interfaces Fibre channel 4Gbps.
Chaveador Fibre channel
 Cisco 9124
o Até 24 interfaces Fibre channel auto sense 1, 2 e 4Gbps;
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Apêndice B — Roteiro de testes
Instalação do servidor SGBD
• Instalação do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 5.2;
• Durante o processo de instalação, configurar a área de Swap para 20GB para
atender aos requisitos do banco de dados Oracle (mínimo de 16GB);
• Configurar a área da arquitetura de armazenamento a ser utilizada;
• Instalar o io_profile e efetuar a caracterização da arquitetura;
o Descompactar o io_profile e mover para a partição a ser caracterizada;
o Executar o io_profile;
o Coletar os resultados.
• Instalar o banco de dados na arquitetura;
• Instalar o simulador Swingbench;
• Configurar o modulo order entry com 2.000.000 de itens;
• Instalar a ferramenta de monitoração DSTAT;
• Executar o swingbench para efetuar 150 threads, pelo período de 40 minutos
para popular as memórias e buffers existentes no ambiente.
Instalação do servidor de aplicação
• Instalação do sistema operacional;
• Instalar o pacote Java jre.1.5.0 para permitir que o simulador seja executado;
• Instalar o simulador Swingbench;
• Instalar a ferramenta de monitoração DSTAT;
• Efetuar os testes.
Roteiro de testes
• No servidor SGDB, iniciar o vmstat e o dstat.
• No servidor de aplicação:
 Iniciar o Swingbench;
 Testar a conexão com o SGBD;
 Configurar a quantidade de threads;
 Configurar o tempo de execução para 10 minutos;
 Coletar os dados de TPM (Transações Por Minuto) e tempo de
resposta;
 Iniciar o vmstat e o dstat;
 Iniciar a execução dos testes.
• No sistema de armazenamento iniciar o sysstat para coleta das informações
do tráfego de dados entrante no sistema de armazenamento.
• Coletar as informações de tempo de resposta e quantidade de transações por
minuto depois do teste terminar.
• Coletar as informações do vmstat, dstat e sysstat.
• Inserir os dados nas respectivas planilhas de dados.
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Apêndice C — Instalação da placa controladora Fibre channel
Download do pacote kernel-PAE-devel-2.6.18-92.el5 pelo link
ftp://ftp.muug.mb.ca/mirror/centos/5.2/os/i386/CentOS/kernel-PAE-devel-2.6.1892.el5.i686.rpm
Instalar o driver da Emulex
tar xzf lpfc_2.6_driver_kit*.tar.gz
cd lpfc_2.6_driver_kit*/
./lpfc-install
Instalar a aplicação
tar xvf elxlinuxapps*.tar
cd ElxLinux*
./install
Responder as questões do processo de instalação:
Select desired mode of operation for HBAnyware
1 Local Mode : HBA's on this Platform can be managed by
HBAnyware clients on this Platform Only.
2 Managed Mode: HBA's on this Platform can be managed by
local or remote HBAnyware clients.
3 Remote Mode : Same as '2' plus HBAnyware clients on this
Platform can manage local and remote HBA's.
Enter the number '1' or '2' or '3' <3>
You selected: ‘Remote Mode'
Would you like to enable configuration features?
Enter y to allow configuration. (default)
Enter n for read-only mode.
Enter the letter 'y' or 'n' <y>
You selected: Yes, enable configuration
Do you want to allow user to change management mode using
set_operating_mode script located in /usr/sbin/hbanyware ?
Enter the letter 'y' if yes, or 'n' if no <y>
You selected: Yes
Figura 21 ― Configuração de parâmetros da placa controladora fibre channel.

Scan o bus Fibre channel
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
executar o fdisk –l para localizar o novo disco
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[root@rhel5 ~]# fdisk –l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80032038912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9730 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot
Start
End
Blocks Id System
/dev/sda1 *
1
13
104391 83 Linux
/dev/sda2
14
9730 78051802+ 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
Figura 22 ― Saída do comando fdisk.

Formatar o novo disco fibre channel >mkfs.ext3 /dev/sdb
Montar o disco fibre channel >mkdir /mnt/fibre e mount /dev/sdb /mnt/fibre
no arquivo /etc/fstab inserir /dev/sdb /mnt/fibre ext3 _netdev 0 0
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Apêndice D — Instalar o iSCSI initiator
•

No servidor SGBD, montar o disco 4 do RHEL5

•

Instalar o iscsiinitiator utilizando o comando:
o rpm -ivh iscsi-initiator-utils-4.0.3.0-7.i386.rpm

•

Verificar se o Initiatorname do servidor foi criado
o cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
o A resposta do comando acima deve ser:
InitiatorName=iqn.1987-05.com.netapp:01.718963daf13,

Criar a LUN(Logical Unit Number) no subsistema de armazenamento e assinalar a
lun para o iqn do iscsi initiator do servidor. Esta etapa garante que apenas este
servidor poderá acessar esta área no subsistema.
•

Iniciar o serviço do iscsi /etc/init.d/iscsi start

•

iscsi-rescan

•

fdisk -l

•

Buscar a identificação do disco iSCSI fdisk –l e depois tail –f /var/log/messages

•

Formatar o novo disco iscsi
o mkfs.ext3 /dev/sdb

•

Montar o disco iSCSI
o mkdir /mnt/iscsi
o mount /dev/sdb /mnt/iscsi

Para o iSCSI iniciar automaticamente no boot
• chkconfig iscsi on
• Alterar o arquivo /etc/fstab inserindo a linha
/dev/sdb /mnt/iscsi ext3 _netdev 0 0
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Apêndice E — Instalar o Oracle
Baixar o arquivo de instalação do Oracle linux_x86_11gR1_database, do site da
Oracle.
Criar um grupo orainstall
# /usr/sbin/groupadd oinstall
# /usr/sbin/groupadd dba
Criar um usuário Oracle e nobody
# /usr/sbin/useradd -g oinstall -G dba Oracle
# passwd oracle
# id nobody
# /usr/sbin/useradd nobody
Instalar os seguintes módulos para completar os pré-requisitos para a instalação do
Oracle, alguns módulos podem já estar instalados dependendo das opções
selecionadas na instalação do RedHat:
rpm -i binutils
rpm -i compat-libstdc++
rpm -i elfutils-libelf
rpm -i elfutils-libelf-devel
rpm -i glibc
rpm -i glibc-common
rpm -i glibc-devel
rpm -i glibc-headers
rpm -i gcc
rpm -i gcc-c++
rpm -i libaio
rpm -i libaio-devel
rpm -i libgcc
rpm -i libstdc++
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rpm -i libstdc++-devel
rpm -i sysstat
rpm -i unixODBC
rpm -i unixODBC-devel
Acrescentar os parâmetros abaixo no /etc/sysctl.conf
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
kernel.shmmax = 1073741824
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_max=262144
Aplicar as alterações com o comando >sysctl -p
Montar o cdrom
Mount –t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
./runInstaller
Carregar o sqlplus e alterar os parâmetros para atingir a meta de 300 usuários
simultaneos:
su – oracle
sqlplus / as sysdba
alter system set processes=2048 scope=spfile;
alter system set sessions = 4096 scope=spfile;
alter system set undo_retention = 14400 scope=spfile;
alter system set db_files = 1024 scope=spfile;
alter system set open_cursors=2500 scope=spfile;
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Parâmetros para determinar o tamanho do bloco de dados
from init.ora file DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT=8
from spfileorcl.ora file db_block_size = 8192 e _db_cache_size=138412032
from sqlplus & show parameters area_size -> hash_area_size 131072;
sort_area_size 65536
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Apêndice F — Instalar o simulador Swingbench
wget http://www.dominicgiles.com/swingbench/swingbench230391.zip
Alterar o arquivo swingbench.env para refletir o ambiente atual de testes.
Criar o esquema order entry do simulador de carga.
>./oewizard
Durante o processo de criação da base de dados da aplicação, gerar 2.000.000 de
itens na base de dados.
Executar o simulador de carga.
>./swingbench
Alterar o connection string para //nome_do_servidor_SGBD:1521/id_do_banco.
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Apêndice G — Mapear área NAS no servidor

Mkdir –p /mnt/nas
mount -o tcp 10.240.0.90:/vol/vol1 /mnt/nas
Para a área NAS ser montada automaticamente no próximo reboot ou power on,
inserir a linha abaixo no arquivo /etc/fstab
10.240.0.90:/vol/vol1 /mnt/nas nfs hard,intr,proto=tcp,noauto
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Apêndice H — Monitoração da entrada de dados no sistema de armazenamento de
dados.
O monitoramento da execução dos testes da arquitetura SAN e tecnologia fibre
channel foi coletado e a vazão de dados está mostrada na Tabela 24, os testes com
tecnologia fibre channel mostraram que ocorreram gravações e leituras entre o
servidor SGBD e o sistema de armazenamento.
Tabela 24 ― Monitoramento da entrada de dados no sistema de armazenamento de dados com
arquitetura SAN e tecnologia fibre channel.

Tecnologia de rede de armazenamento de dados

Opções do comando sysstat

Resposta do comando
Sysstat –f 1

Fibre channel
CPU

NFS

CIFS

FCP

Net kB/s
in

Disk kB/s

out

read

write

FCP Kb/s
read

write

Cache
Age (s)

25%

0

0

1120

1

1

1019

31

12316 12692

13

19%

0

0

1040

1

0

915

20

22644 11510

13

Tabela 25 ― Monitoramento da entrada de dados no sistema de armazenamento de dados com
arquitetura SAN e tecnologia iSCSI.

Tecnologia de rede de armazenamento de dados

Opções do comando sysstat

Resposta do comando
iSCSI
CPU

Sysstat –i 1
NFS

CIFS

iSCSI

Net kB/s
in

8%

0

0

288

5%

0

0

260

Disk kB/s

iSCSI Kb/s

Cache

out

read

write

read

write

Age (s)

2278 401

140

32

21420

319

10

304

0

10913 11196

1014

1289

10

A Tabela 25 mostra os resultados coletados com o comando sysstat durante o
monitoramento dos testes com o sistema de armazenamento de dados configurado
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com arquitetura SAN e tecnologia iSCSI. Os resultados coletados com o comando
sysstat durante o monitoramento dos testes com o sistema de armazenamento de
dados configurado com a arquitetura NAS com NFS está mostrado na Tabela 26.

Tabela 26 ― Monitoramento da entrada de dados no sistema de armazenamento de dados com
arquitetura NAS com NFS.

Tecnologia de rede de armazenamento de dados

Opções do comando sysstat

Resposta do comando
NAS
CPU

Sysstat 1
NFS

CIFS

HTTP

Net kB/s
in

10%

655

0

0

10%

641

0

0

2246
1624

out
744
2
962
2

Disk kB/s

Tape Kb/s

Cache

read

write

read

write

Age (s)

628

24

0

0

18

1000

0

0

0

18

Estes dados comprovam que ocorreram leituras e escritas no sistema de
armazenamento durante a execução dos testes.

