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RESUMO

XML é componente indispensável no contexto de Big Data e Web Semântica.

Com isso, um conjunto de requisitos de gerenciamento de dados semi-estruturados

transparece. Por um lado, buscam-se mecanismos de armazenamento flexíveis, com
abordagens que não necessitem de modelo de dados rígidos para acompanhar a
velocidade dos negócios. Por outro lado, arquiteturas que suportem análises e

consultas em grandes conjuntos de dados em termos de desempenho. Assim, há uma

crescente necessidade de desenvolver e avaliar técnicas, utilizando também modelos
em grafos como uma abordagem de armazenamento de documentos XML. O objetivo

desse trabalho é realizar um estudo analítico do ponto de vista de desempenho para

recuperação de dados XML utilizando banco de dados baseado em grafo,
empregando para isso, o SGBD Neo4j e seus índices: legados e baseados em rótulos.
O experimento é baseado em procedimentos estabelecidos no benchmark XMark,

considerando a ferramenta XMark-xmlgen. Medidas de latência e tempo de resposta
referentes às consultas XMark são coletadas, analisadas e interpretadas.

Palavras chave: banco de dados XML, Grafos, Indexação XML, Benchmark.

ABSTRACT
Performance analysis: XML data retrieval in graph databases.
XML is an essential component in Big Data and Semantic Web contexts. Thus, new
requirements for management of semi-structured data emerge. On one hand, the

search for flexible storage mechanisms with approaches that do not require rigid data

models to following the business speed. In other hand, architectures that support
analysis and queries on large data sets in terms of performance. Thus, there is a

growing need for developing and evaluating techniques using models in graphs aiming

XML documents storage. The objective of this work is to perform an analytical study
over XML data retrieval using graph-based database in performance perspective; for

this, using graph DBMS Neo4j and its indexes: legacy and based on labels. The
experiment is based on XMark benchmark, considering the XMark-xmlgen tool.

Measurements of latency and response time related to XMark queries are collected,
analyzed and interpreted.

Keywords: database, XML, graphs, XML indexing, Benchmark.

Listas de Ilustrações
Figura 1 - Modelo conceitual XML ............................................................................. 39
Figura 2 - Eixos XPath .............................................................................................. 41
Figura 3 - Representação estrutural de elementos XML ........................................... 44

Figura 4 - Codificação pré-ordem/pós-ordem ............................................................ 49
Figura 5 - Codificação por regiões ............................................................................ 49

Figura 6 - Codificação por conjuntos aninhados ....................................................... 50

Figura 7 - Codificação baseada em prefixo ............................................................... 51
Figura 8 - Codificação por multiplicação ................................................................... 52
Figura 9 - Sequência disposta em árvore de prefixos ............................................... 54
Figura 10 - Modelo XMark - fragmento do conjunto de dados................................... 67

Figura 11 - Modos de indexação ............................................................................... 83
Figura 12 - Abrangência dos testes........................................................................... 86

Figura 13 - Características da massa dados ............................................................. 87

Figura 14 - Ambiente de testes ................................................................................. 88
Figura 15 - Estrutura de apoio ................................................................................... 89
Figura 16 - Latência e Tempo de Resposta .............................................................. 90

Figura 17 - Características do plano de teste ............................................................ 91
Figura 18 - Requisição HTTP .................................................................................... 92

Figura 19 - Resultados em tabela ............................................................................. 93
Figura 20 - Documento XML no modelo definido ...................................................... 95
Figura 21 - Diagrama de casos de uso ................................................................... 101
Figura 22 - Diagrama de dependência de pacotes.................................................. 102

Figura 23 - Obter XML ............................................................................................. 103

Figura 24 - Transformar Cypher em XML ................................................................ 104
Figura 25 - Carregar Cypher no Neo4j .................................................................... 105
Figura 26 - Diagrama de classes............................................................................. 107
Figura 27 - Interface Gráfica Obter XML ................................................................. 108

Figura 28 - Interface Gráfica Transformar XML em Cypher .................................... 109
Figura 29 - Interface Gráfica Carregar XML ............................................................ 109

Figura 30 - Gráficos da Consulta Q01 ..................................................................... 114

Figura 31 - Gráfico de variação de tempo de resposta do cenário A ...................... 123
Figura 32 - Gráfico de variação do tempo de resposta do cenário B ...................... 123

Figura 33 - Gráfico de variação do tempo de resposta do cenário C ...................... 124

Lista de Quadros
Quadro 1 - Exemplo sobre conjuntos aninhados....................................................... 35
Quadro 2 - Documento XML...................................................................................... 44

Quadro 3 - Consultas XMark ..................................................................................... 65

Quadro 4 - Obtenção de Arquivo XML válido ............................................................ 66
Quadro 5 - Exemplo CREATE ................................................................................... 78
Quadro 6 - Sintaxe básica de consulta ...................................................................... 78

Quadro 7 - Sintaxe para manipulação ....................................................................... 78
Quadro 8 - Indexação automática de nós e arestas (legacy) .................................... 80

Quadro 9 - Indexação manual de nós e arestas (legacy) .......................................... 80
Quadro 10 - Indexação de nós baseada em rótulos (Schema) ................................. 81
Quadro 11 - Exemplo de consulta XMark em Cypher ............................................. 100

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Indexação básica de caminho .................................................................. 45
Tabela 2 - Indexação por similaridade ...................................................................... 46
Tabela 3 - Indexação F&B ......................................................................................... 47

Tabela 4 - Índice baseado em sequência .................................................................. 53
Tabela 5 - Benchmarks XML ..................................................................................... 69

Tabela 6 - Rotina de execução de testes. ................................................................. 94

Tabela 7 - Exemplo do modelo definido em Cypher.................................................. 96
Tabela 8 - Seleção de atributos................................................................................. 97
Tabela 9 - Consulta Q01 ......................................................................................... 111
Tabela 10 - Resultados expressivos da indexação ................................................. 125

Tabela 11 - Resultados com baixa expressividade ................................................. 126

Lista de Abreviaturas e Siglas
ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
AD - Ancestor-Descendant

API - Application Programming Interface
BD - Banco de Dados

BLOB - Binary Large Object

CCPI - Clustered Chain Path Index
CLOB - Character Large Object
DC - Data-centric

DCMD - Data-centric and multiple documents
DCSD - Data-centric and single document
DOM - Document Object Model

DTD - Document Type Definition
HXD - Hybrid XML Database

INEX - Initiative for the Evaluation of XML Retrieval
LA - Latência

LTIX - Level Based Tree to Index XML
MD - Multiple documents

MIS - Minimal Infrequent Structures

MXI - Multiple Schema Based XML Indexing
NFS - Network File System
NoSQL - Not Only SQL

NXD - Native XML Database

OWL - Web Ontology Language
PC - Parent-Child

PCDATA - Parsed Character Data

RDF - Resource Description Framework
RDFS - RDF Schema

SAX - Simple API for XML
SD - Single document

SGBD - Sistema Gerenciador de Bando de Dados

SGBDR - Sistema Gerenciador de Bando de Dados Relacional
SGML - Standart Generalized Markup Language
SQL - Structured Query Language

TPC - Transaction Processing Performance Council
TR - Tempo de Resposta

TC - Text-centric / document-centric

TCMD - Text-centric and multiple documents
TCSD - Text-centric and single document
W3C - World Wide Web Consortium
XED - XML- Enabled Database

XISS - XML Indexing and Storage System
XML - eXtensible Markup Language
XPath - XML Path Language

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 19

1.1 Motivação..................................................................................... 19
1.2 Objetivo ........................................................................................ 25
1.3 Contribuições ............................................................................... 25
1.4 Método de trabalho ...................................................................... 26

1.5 Organização do trabalho .............................................................. 28

2 XML ................................................................................................ 30

2.1 Introdução .................................................................................... 30
2.2 Abordagens de armazenamento .................................................. 32
2.2.1 Bancos de dados habilitado para XML ...................................... 32

2.2.2 Bancos de dados XML nativo .................................................... 37
2.2.3 Banco de dados XML híbridos................................................... 38

2.3 Modelo de dados XML ................................................................. 38
2.4 Consultas XML ............................................................................. 39

2.5 XPath ........................................................................................... 40

2.6 XQuery ......................................................................................... 42

2.7 Processamento de consultas XML ............................................... 42

2.8 Indexação em XML ...................................................................... 43
2.8.1 Indexação de caminho .............................................................. 44
2.8.2 Indexação de nós ...................................................................... 48

2.8.3 Indexação baseada em sequência ............................................ 52
2.8.4 Índices avançados..................................................................... 54
2.9 Conclusão .................................................................................... 56

3 BENCHMARKS .............................................................................. 58

3.1 Introdução .................................................................................... 58
3.2 XML Benchmarks ......................................................................... 60
3.3 XOO7 ........................................................................................... 61
3.4 XMach-1....................................................................................... 62
3.5 XBench ........................................................................................ 62

3.6 MBench ........................................................................................ 63
3.7 XMark .......................................................................................... 64
3.8 Comparação ................................................................................ 68

3.9 Conclusão .................................................................................... 69

4 BANCO DE DADOS BASEADOS EM GRAFOS ............................ 71

4.1 Introdução .................................................................................... 71
4.2 Modelos de grafos........................................................................ 72
4.3 SGBDs baseados em grafos ........................................................ 74
4.4 Neo4j ........................................................................................... 76

4.4.1 Cypher....................................................................................... 77
4.4.2 Indexação Neo4j ....................................................................... 79
4.5 Conclusão .................................................................................... 81

5 PLANEJAMENTO .......................................................................... 83

5.1 Introdução .................................................................................... 83
5.2 Definições gerais e atividades de planejamento........................... 84

5.2.1 Definição de premissas e restrições .......................................... 84

5.3 Planejamento do experimento ...................................................... 86
5.4 Planejamento do ambiente de testes ........................................... 88

5.5 Planejamento da estrutura de apoio ............................................. 88
5.6 Medições...................................................................................... 90

5.7 Planos de testes........................................................................... 91
5.8 Planejamento da execução dos testes ......................................... 93
5.9 Definição do modelo de representação XML ................................ 95

5.10 Definição dos índices sobre os dados .......................................... 96

5.11 Conclusão .................................................................................... 98

6 DESENVOLVIMENTO .................................................................... 99

6.1 Introdução .................................................................................... 99
6.2 Codificação das consultas XMark em Cypher .............................. 99
6.3 Ferramenta geradora de massa de dados Cypher ..................... 100

6.3.1 Projeto técnico......................................................................... 101

6.4 Desenvolvimento das funcionalidades ....................................... 103
6.4.1 Obtenção de XML ................................................................... 103

6.4.2 Transformação de XML em Cypher ......................................... 104

6.4.3 Carregamento no SGBD Neo4j ............................................... 105
6.4.4 Integração de classes Java ..................................................... 106

6.5 Carregamento da massa de dados no Neo4j. ............................ 108
6.6 Execução dos testes .................................................................. 110

6.6.1 Percepção inicial ..................................................................... 111
6.7 Conclusão .................................................................................. 112

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS .................................................... 113
7.1 Introdução .................................................................................. 113

7.2 Análise individualizada ............................................................... 115

7.2.1 Consulta Q01 .......................................................................... 115
7.2.2 Consulta Q02 .......................................................................... 115
7.2.3 Consulta Q03 .......................................................................... 116
7.2.4 Consulta Q04 .......................................................................... 116
7.2.5 Consulta Q05 .......................................................................... 116
7.2.6 Consulta Q06 .......................................................................... 117
7.2.7 Consulta Q07 .......................................................................... 117
7.2.8 Consulta Q08 .......................................................................... 117
7.2.9 Consulta Q09 .......................................................................... 118
7.2.10 Consulta Q10 .......................................................................... 118
7.2.11 Consulta Q11 .......................................................................... 118
7.2.12 Consulta Q12 .......................................................................... 119
7.2.13 Consulta Q13 .......................................................................... 119
7.2.14 Consulta Q14 .......................................................................... 119
7.2.15 Consulta Q15 .......................................................................... 120
7.2.16 Consulta Q16 .......................................................................... 120
7.2.17 Consulta Q17 .......................................................................... 121
7.2.18 Consulta Q18 .......................................................................... 121
7.2.19 Consulta Q19 .......................................................................... 121
7.2.20 Consulta Q20 .......................................................................... 122

7.3 Analise de baseline .................................................................... 122

7.3.1 Melhorias significativas............................................................ 124
7.3.2 Degradações significativas ...................................................... 125

7.3.3 Resumo informativo ................................................................ 125
7.4 Reflexão ..................................................................................... 126

7.5 Conclusão .................................................................................. 128

8 CONCLUSÃO ............................................................................... 129

8.1 Análise geral sintética ................................................................ 129
8.2 Síntese do experimento ............................................................. 130

8.3 Síntese da análise dos resultados.............................................. 132
8.4 Contribuições ............................................................................. 132

8.5 Futuras pesquisas ...................................................................... 133

REFERÊNCIAS .................................................................................. 135
APÊNDICE A - CONSULTAS XMARK EM XQUERY ........................ 139

APÊNDICE B - CONSULTAS XMARK EM CYPHER ........................ 142

APÊNDICE C - IMPLEMENTAÇÃO JAVA ........................................ 168

APÊNDICE D - TABELAS E GRÁFICOS DE TR E LA ...................... 181

19

1 INTRODUÇÃO
Na seção 1 o trabalho será contextualizado de forma a justificar as principais

motivações para seu desdobramento. A partir da circunstância delineada, é definido
o objetivo com o propósito de contribuir de maneira relevante na perspectiva da
análise de desempenho de recuperação de dados XML em banco de dados baseado
em grafos.

1.1 Motivação
Dados semi-estruturados são dados que podem ser incompletos, estruturados

de forma não regular e não uniformes. Neles podem incidir mudanças estruturais de
forma rápida e arbitrária. Por esse motivo essa categoria de dados não se enquadra
adequadamente em modelos relacionais (PANDIT; CHAKI; CHATTOPADHYAY,

2014). São bons exemplos desse tipo de dados as páginas disponíveis na World
Wide Web (Web).

Ao considerar a Web, não se pode deixar de ponderar o uso da EXtensible

Markup Language (XML). XML é uma linguagem de marcação recomendada pelo
World Wide Web Consortium (W3C), um consórcio internacional que desenvolve

protocolos, guias e padrões voltados à Web. XML é capaz de representar
informações de diversas fontes de dados, incluindo dados relacionais e documentos
estruturados e semi-estruturados (MARCJAN; SIWIK, 2014). Em decorrência, os
documentos XML podem apresentar uma estrutura complexa.

Para armazenar esses dados, o atual cenário possibilita o uso de banco de

dados baseados em abordagens não relacionais, que satisfazem ainda outros

requisitos arquiteturais como flexibilidade, escalabilidade e desempenho para
oferecer aplicativos e serviços na Web. Muitos desses produtos classificam-se como
NoSQL (Not Only SQL), pois fornecem linguagem própria de consulta e/ou APIs

para manipulação. Os bancos de dados NoSQL mais relevantes para dados semiestruturados são baseados em chaves (key-value), documentos e grafos.
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Bancos de dados baseados em key-value são um dos principais responsáveis

pela flexibilidade, pois possibilitam armazenar dados autodescritivos, viabilizando

ausência de esquemas (schemasless) e/ou esquemas não rígidos. Considera-se
schema um conjunto de regras que define classes (entidades), atributos, tipos de
atributos e outras restrições. Schemas podem ser usados, portanto, para validação,
verificação de consistência e para impor uma estrutura para os dados.

Bancos de dados orientados a documentos são populares por proporcionar

modelo em hieraquia altamente compatível com especificações W3C/XML e por

permitir convergência de técnicas que exploram algoritmos sobre árvores, como
indexação baseada em nós, indexação baseada em caminhos, busca por palavras

chaves (keyword search) com base em distância de subárvores, relevância e

contexto. Nesta linha, destacam-se os trabalhos recentes de Haw e Lee (2011), Liu
e Chen (2011) e Raut e Atique (2014).

Bancos de dados baseados em grafos são visados por apresentar um modelo

de estrutura genérica que pode modelar informações complexas, ou seja, com
muitos conceitos e relacionamentos diferentes (ANGLES, 2012). Grafos são

estruturas compostas de nós (vértices) e relacionamentos (arestas). Grafos são

naturalmente aditivos, o que significa que é possível adicionar novos tipos de
arestas, novos nós e novos subgrafos a uma estrutura existente sem perturbar as

consultas e funcionalidades existentes dos sistemas (ROBINSON; WEBBER;
EIFREM, 2015). Por causa dessa flexibilidade, não é necessário modelar o domínio

de forma exaustiva, o que vem de encontro às práticas ágeis atuais, podendo

implicar positivamente na produtividade do desenvolvimento e diminuição de riscos
de projeto.

Contudo, o uso de grafos é conveniente também quando a interconectividade

de dados é um aspecto importante. XML possui essa característica; assim, a
propriedade hierárquica entre elementos XML pode ser modelada a partir de

elementos do grafo: nós e arestas direcionadas. Do mesmo modo, a ordenação dos

elementos XML irmãos pode ser modelada utilizando esses elementos, o que é
certamente mais eficiente do que utilizar métodos de numeração que podem ter
manutenção muito custosa.
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Entretanto, domínios de aplicações que exploram as vantagens de dados

semi-estruturados normalmente estão relacionados a sistemas complexos. Sistemas

complexos são sistemas constituídos por um grande número de entidades,
processos e agentes que interagem entre si de forma não-linear. Dessa forma, o
comportamento global coletivo é determinado pela dinâmica de suas interações
(BELLOMO et al., 2009; BELLOMO; BREZZI, 2014). Redes sociais são exemplos de
sistemas complexos na Web.

Nos últimos anos, o estudo de sistemas complexos tem recebido um aumento

notável de interesse de pesquisadores, pois existe grande dificuldade em

compreender e modelá-los, baseando-se na descrição individual das dinâmicas e
interações de algumas entidades localizadas no espaço e no tempo (BELLOMO et
al., 2009; BELLOMO; BREZZI, 2014).

Com esse raciocínio, muitas vezes, é humanamente impossível compreender

todos os conceitos do sistema, realizar uma interpretação visual das interações entre
as entidades, bem como uma modelagem completa e precisa do domínio. Por isso,

sistemas complexos podem necessitar de abordagens de armazenamento de dados
não relacionais que permitam persistência de dados não uniformes, sem um

esquema que imponha dados e estruturas de forma rígida, considerando ainda,

grandes volumes de dados dinamicamente gerados por milhões de usuários
conectados simultaneamente.

Não obstante, com a complexidade desses sistemas, observa-se o volume

crescente dos dados e, simultaneamente, o aumento da complexidade e
heterogeneidade deles. Esse fenômeno muito se deve ao aumento contínuo de
dados gerados colaborativamente por usuários, sensores, robôs e aplicações web-

based. Adicionalmente, documentos de usuários podem ser enriquecidos com

semântica, permitindo que máquinas possam extrair informações e conhecimento

por meio de análises sobre os dados, metadados e ontologias, identificando
automaticamente coisas, sinônimos, conexões e contextos. Desse modo, XML é
componente indispensável no contexto de Big Data e Web Semântica.

Assim, é importante compreender XML a um nível mais detalhado,

identificando características que tornam o seu uso habitual. Por exemplo, XML pode

conter elementos de texto, elementos complexos e mistos. Elementos complexos
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são aqueles que contêm outros elementos aninhados. Elementos mistos são
elementos complexos que contêm texto e elementos misturados.

Documentos XML podem ser classificados como centrados em documentos

(Document-centric) e centrados em dados (Data-centric) (HAW; LEE, 2011; ZHANG,
2011).

Document-centric contêm dados voltados para leitura por humanos, tal como

ocorre em uma página HTML tradicional. Podem apresentar uma estrutura

imprevisível, com níveis de profundidade indeterminados, podendo conter elementos
mistos. A ordem entre os elementos irmãos é geralmente muito importante,

analogamente ao que ocorre em um manuscrito em que a ordem dos parágrafos é
também crucial para compreensão do sentido do texto.

Data-centric contém dados voltados para uso por máquinas, geralmente

apresentam uma estrutura regular com elementos e domínios de valor conhecidos e
a ordem entre os elementos irmãos pode ser importante em alguns casos.

Porém, existem também documentos XML ditos “híbridos”, nos quais os

dados podem variar intermediariamente entre Data-centric e Document-centric. São

de maior complexidade para tratamento e armazenagem pela aplicação, pois são
heterogêneos, podem manter uma regularidade estrutural ou não, podem conter

elementos mistos com dados para leitura por máquinas e humanos embutidos num
mesmo fragmento XML.

Todavia, projeta-se a predominância de dados XML “híbridos” na Web,

principalmente em decorrência da conectividade das redes sociais e tendências para
a Web Semântica.

Com isso, um novo conjunto de requisitos de gerenciamento de dados semi-

estruturados transparece. Por um lado, buscam-se mecanismos de armazenamento

flexíveis, com abordagens que não necessitem de modelo de dados rígidos para
acompanhar a velocidade dos negócios; por outro lado, buscam-se arquiteturas que

suportem análises e consultas em grandes conjuntos de dados em termos de
desempenho.

Assim, tendo em vista que grafos consistem de estruturas genéricas e

flexíveis, que podem modelar informações complexas, revela-se oportuno explorar
essas características na recuperação de dados XML.
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Recentemente, surgiram novos sistemas gerenciadores de banco de dados

(SGBDs) baseado em grafos. Entre eles, destacam se os sistemas AllegroGraph
(http://franz.com/agraph/),

DEX/Sparksee

(http://www.sparsity-technologies.com),

InfiniteGraph (http://www.objectivity.com/infinitegraph) e Neo4j (http://neo4j.com). O

Neo4j é um dos componentes usados neste trabalho. Neo4j é transacional,
persistente em disco (disk based) e implementado em Java. Ele emprega o modelo

de grafo de propriedades, podendo tipificar e adicionar propriedades às arestas e

atribuir rótulos e propriedades aos nós. Neo4j oferece uma linguagem de consulta

própria chamada Cypher, que pode lidar com diferentes tipos de consultas, tais
como, adjacência de nós e arestas, correspondência de padrões, vizinhança em kpassos, caminho mínimo, entre outras.

Entretanto, uma das características de interesse é a similaridade conceitual

entre o modelo de grafo de propriedades que o Neo4j usa e o modelo XML, pois
propriedades dos nós podem equiparar-se aos atributos dos elementos XML.
Ademais, outra característica relevante está fundada no mérito da linguagem

Cypher, que pode satisfazer consultas de caminho tal como XPath. Não obstante,

Cypher possui funções para operar, iterar, agregar e concatenar objetos de tipos
complexos como MapSets e Arrays. Ela ainda permite retornar objetos complexos

nos resultados; assim, Cypher pode se comparar à XQuery, que é a principal
linguagem para consulta em XML.

No entanto, atualmente Neo4j suporta dois tipos de índices, os índices

legados (legacy indexes) e os baseados em rótulos (labels indexes).

Os índices legados podem oferecer indexação manual ou automática. A

indexação automática provê apenas um índice para nós e apenas um índice para
arestas; ambos indexam valores de propriedades especificadas. Já a indexação

legada manual permite a criação arbitrária de índices. Porém, a indexação manual é
responsabilidade da aplicação, cabendo a ela adicionar e remover as entradas nos
índices, o que pode ser limitante quando outra aplicação compartilha os mesmos
nós e relacionamentos.

Os índices baseados em rótulos são também conhecidos por índices de

schema e podem ser criados utilizando comandos em Cypher. Nos índices de
rótulos as entradas são mantidas automaticamente pelo Neo4j. Cada índice criado é
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capaz de indexar uma determinada propriedade para todos os nós que possuem um
mesmo rótulo especificado. Os índices de rótulos não se aplicam a arestas.

Entretanto, constata-se que não há uma compatibilidade entre os índices

legados e os índices baseado em rótulos, e não está claro qual deles pode ser o
mais determinante na recuperação de documentos XML. Dessa forma, há uma
carência de resultados científicos; portanto, uma lacuna com relação ao
desempenho.

Para o problema de avaliação de desempenho de consultas em documentos

XML, destacam-se os seguintes benchmarks para mensuração: XMach-1 (BÖHME

e RAHM, 2001; BÖHME e RAHM, 2003), XMark (SCHMIDT et al., 2002), XBench

(YAO, ÖZSU e KHANDELWAL, 2004), Michigan Benchmark (RUNAPONGSA et al.,
2006).

Contudo, este trabalho reserva interesse pelo benchmark XMark, porque ele

visa por à prova o comportamento do SGBD com relação à exploração da natureza

semi-estruturada e complexa do XML, por meio de variadas consultas baseadas em

expressões regulares de caminho, buscas textuais, buscas com referências a
elementos ausentes, entre outras. Além disso, XMark determina o uso da ferramenta
xmlgen que pode sintetizar documentos XML com características data-centric e

document-centric, e o tamanho dos documentos podem variar de acordo com os
parâmetros especificados pelo usuário.

Neste sentido, Wang, Li e Wang (2006), bem como, Marks, Roantree e

Murphy (2010), concentram-se em indexação de XML visando melhoria de

desempenho em consultas XML, principalmente para as que envolvem passos do
tipo ancestral-descendente e consultas com expressão de caminho com ramificação,
que buscam dados sobre dois ou mais elementos distintos na árvore XML.

Para a avaliação quantitativa, Wang, Li e Wang (2006) utilizam um

subconjunto de consultas propostas pelo XMark benchmark com o objetivo de
avaliar e atestar o desempenho dessas consultas durante a realização da

comparação de índices, incluindo o índice por eles proposto, o Clustered Chain Path

Index (CCPI), que basicamente consiste em associar cada elemento XML a seu
caminho, permitindo o agrupamento de nós pelo prefixo ancestral.
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Com a mesma intenção, Marks, Roantree e Murphy (2010) usam o conjunto

de dados proposto no XMark benchmark. Adicionalmente, usam mais dois conjuntos
de dados, o DBLP, que consiste em bibliografia da área de Ciência da Computação
e um específico banco de dados de sequência de proteínas em XML.

Também, Noaman e Almasour (2012) usam um subconjunto de consultas do

benchmark XMark para comparar o desempenho entre o SGBD Oracle (Relacional)
e Tamino XML Server (XML nativo).

Entretanto, esses trabalhos não consideram banco de dados baseados em

modelo de grafos de propriedades, atentando-se pelas características de percurso e
indexação que eles podem oferecer na recuperação de documentos XML.

Portanto, refletindo sobre o contexto, os trabalhos relacionados mencionados,

as tendências delineadas, e as ferramentas e produtos disponíveis, justifica-se um
estudo com relação ao desempenho de consultas para a recuperação de XML
considerando o uso de banco de dados baseado em grafos.

1.2 Objetivo

O objetivo desse trabalho é realizar um estudo analítico sobre a

recuperação de dados XML em um sistema gerenciador de banco de dados
baseado em grafos (Neo4j), para comparar e avaliar os seus modos de
indexação, contudo, concentrando-se no aspecto de desempenho.

1.3 Contribuições
Os principais trabalhos correlatos que usam benchmark são de autoria de

Marks, Roantree e Murphy (2010) e Noaman e Almasour (2012). Um ponto em

comum, é que eles usam partes do XMark para avaliação de desempenho de
consultas sobre dados XML.

Desse modo, Marks, Roantree e Murphy (2010), utilizando o conjunto de

dados do XMark e dez consultas XPath, comparam o desempenho de MonetDB
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(XML nativo), SQL Server 2008 (relacional) e o BranchIndex. Os resultados mostram
que o BranchIndex foi superior em todas as consultas, exceto uma. Também, que

MonetDB superou o MS SQL Server em quatro consultas; em três consultas o MS

SQL Server não respondeu dentro do limite especificado. Contudo, o trabalho não
considerou nenhum SGBD baseado em grafo e seus índices.

Já Noaman e Almasour (2012), usando um subconjunto de consultas do

benchmark XMark, comparam o desempenho entre o SGBD Oracle 10g release1
(relacional) e Tamino XML Server 4.1.4.1 (XML nativo). O SGBD Oracle foi

preparado para armazenamento em Character Large OBject (CLOB) e também para

mapeamento Objeto-Relacional (OR). Assim, a comparação foi realizada entre
Tamino XML, Oracle-CLOB e Oracle-OR, por meio de cinco cenários, 100 KB, 500

KB, 1 MB, 5 MB, 10MB. Os autores constatam que o Tamino Server obteve o melhor
desempenho que o SGBD Oracle-CLOB e Oracle-OR. Constatam também que
Oracle CLOB obteve o pior desempenho em todos os cenários. Porém, os autores
relatam problemas para carregar e testar arquivos maiores que 100 MB.

Desse modo, diferentemente dos trabalhos aqui citados, este trabalho produz

e analisa dados quantitativos relativos ao Neo4j e seus modos de indexação, o que
ainda não foi encontrado na literatura acadêmica. Assim, o uso do XMark, um

benchmark já estabelecido, permite contribuir na perspectiva do desempenho de
índices na recuperação de dados XML considerando a utilização de banco de dados
baseado em grafos.

Não obstante, o trabalho realizado em ambiente controlado produz resultados

que poderão ser úteis em pesquisas com problemas adjacentes. Além disso, poderá

ser útil para organizações e profissionais que precisam avaliar produtos de forma
quantitativa.

1.4 Método de trabalho
O trabalho é essencialmente desenvolvido utilizando método de pesquisa

científica baseado em experimento. O ambiente controlado é uma das principais

características que evidenciam as vantagens dessa estratégia, pois permite
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eliminação e controle de variáveis que estão fora do escopo do trabalho,
evidenciando os comportamentos de interesse e seus efeitos. Além disso, as

medidas objetivas realizadas por procedimentos em ambiente controlado permitem
que o trabalho possa ser reproduzido nas mesmas condições.

Entretanto, para atingir o objetivo definido, o método de trabalho desta

pesquisa incorpora as atividades de: (a) análise inicial, (b) planejamento do

experimento, (c) planejamento da estrutura de apoio, (d) desenvolvimento,

(e) implantação, (f) transformação dos dados, (g) preparação dos testes, (h) testes e
(i) análise quantitativa. Em detalhe:


Análise inicial: tem por objetivo uma reflexão com relação à realidade
constatada na pesquisa bibliográfica com relação aos mecanismos de
armazenagem,

indexação

e

recuperação

de

informação

em

XML,

benchmarks e bancos de dados baseados em grafos. Esta atividade é a base
para todo o trabalho, pois permite a identificação dos principais problemas e


deficiências do tema, os métodos empregados e considerações.

Planejamento do experimento: esta etapa de planejamento identifica os

requisitos do experimento e do ambiente experimental para implantar o
software Apache JMeter, responsável pela execução dos testes e coleta de

métricas. Esta etapa também define a abrangência dos testes, que
basicamente, consiste de três cenários, fator 0,5 (57 MB), fator 1,0 (115 MB) e
fator 2,0 (232 MB). Esta etapa também define o plano de execução de testes


para ser usado durante a realização dos testes.

Planejamento da estrutura de apoio: é composto pelo levantamento de

requisitos, restrições, definições de funcionalidades e dos componentes
necessários ao desenvolvimento da ferramenta responsável pela obtenção da

massa de dados, ou seja, que transforma os dados XML em comandos


Cypher e os carrega no Neo4J.

Desenvolvimento: desenvolve o projeto, a codificação e a integração dos

componentes para a ferramenta geradora de massa de dados, definidos na
etapa de planejamento da estrutura de apoio. Também, nesta etapa codifica-

se as consultas do XMark na linguagem Cypher, que são necessárias para a
criação dos planos de teste no JMeter.
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Implantação: esta atividade compreende o arranjo e a operacionalização de

todo o ambiente de experimentação, incluindo a instalação e configuração do
Neo4j e a instalação e configuração do Apache JMeter.

Transformação de dados: consiste na utilização da ferramenta desenvolvida

para transformar os dados XML em massa de dados no Neo4j. Essa atividade
operacional é realizada para cada cenário definido, ou seja, fator 0,5, fator 1,0



e fator 2,0.

Preparação dos testes: tem por objetivo a elaboração dos planos de testes

no JMeter. A elaboração dos testes considera as consultas especificadas no
benchmark XMark na linguagem Cypher, que são codificadas na etapa de



desenvolvimento.

Testes: têm por objetivo a mensuração do desempenho em termos de tempo
de resposta e latência. Os testes devem ser executados pelo JMeter, porém,
serão guiados pelos procedimentos especificados no benchmark XMark

relatados nos trabalhos de Schmidt et al. (2002) e Marks, Roantree e Murphy
(2010). Assim, cada consulta é executada onze vezes, de forma serializada,

ignorando-se a primeira execução. As dez execuções posteriores são
consideradas em média para representar o resultado final. Para cada cenário,
esse processo é repetido no banco de dados: (a) sem qualquer índice, (b)

com os índices legados automáticos habilitados e (c) com os índices baseado


em rótulos criados.

Análise quantitativa: tem por objetivo analisar os resultados obtidos na
etapa de testes para realizar uma análise do desempenho com relação aos
modos de indexação do Neo4j.

1.5 Organização do trabalho
A seção 2, XML, realiza uma síntese dos fundamentos e avanços científicos

na literatura sobre armazenagem de dados XML. Também, são relatadas as
principais técnicas de indexação para banco de dados XML nativos.
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A seção 3, Benchmarks, descreve os benchmarks voltados à análise de

desempenho de consultas sobre dados XML. Esta seção aprofunda-se no
benchmark XMark.

A seção 4, Banco de dados baseados em grafos, sintetiza os fundamentos

sobre os principais modelos e sobre SGBDs baseados em grafos. Esta seção

detalha o SGBD Neo4j, descrevendo suas características, os modos de indexação e
a linguagem Cypher.

A seção 5, Planejamento, define premissas e restrições, especifica requisitos

e funcionalidades da aplicação geradora de massa de dados. Esta seção também

descreve o planejamento do experimento, do ambiente de testes, da estrutura de
apoio e da execução dos testes, necessários ao desenvolvimento do trabalho.

A seção 6, Desenvolvimento, relata o desenvolvimento do projeto e a

codificação das funcionalidades da ferramenta geradora de massa de dados;
descreve as tarefas de implantação, de preparação e de execução dos testes. Esta
seção apresenta evidências e os dados obtidos de forma sumarizada.

A seção 7, Análise dos resultados, realiza a análise do desempenho dos

modos de indexação comparando os resultados relatados na seção 6.

A seção 8, Conclusão, efetua uma análise geral sintética do trabalho, com

relação aos objetivos pretendidos e contribuições. Sugestões para futuros trabalhos
são também indicadas.
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2 XML
A seção 2 aprofunda-se nos fundamentos e avanços científicos com relação à

XML, suas abordagens de persistência, e categorias de indexação.

Mais especificamente, a subseção 2.2 relata as principais abordagens de

armazenamento constatando as suas especificidades. A subseção 2.3 estabelece

um modelo conceitual sobre XML. A subseção 2.4 descreve as principais
características das consultas XML, que são necessárias para compreensão dos
mecanismos de processamento de consultas. Na subseção 2.5 e 2.6 são abordadas

as linguagens de consulta XPath e XQuery respectivamente. Na subseção 2.7, são

relatadas algumas estratégias para percorrer pela árvore XML e encontrar
correspondência, considerando diversos tipos de consulta. A subseção 2.8
concentra-se no tema de indexação XML.

2.1 Introdução
EXtensible Markup Language (XML) é uma linguagem de marcação

recomendada pelo World Wide Web Consortium (W3C), um consórcio internacional
que desenvolve protocolos, guias e padrões voltados à World Wide Web. Esta

linguagem consiste de um subconjunto da Standard Generalized Markup Language
(W3C, 2008).

A linguagem XML é capaz de representar informações de diversas fontes de

dados, incluindo documentos estruturados e semi-estruturados, bases de dados

relacionais e repositórios de dados. Em decorrência, os documentos XML podem
apresentar uma estrutura complexa (MARCJAN; SIWIK, 2014). Dessa forma,

documentos XML permitem representar informações estruturadas por meio de

etiquetas (tags) aninhadas. Os dados e seus respectivos metadados são descritos
no mesmo documento, tornando-o auto-suficiente para dotação de significado e, por

ser baseado em formato texto, é facilmente lido e interpretado por aplicações e
humanos.
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Constata-se que XML é um tema que têm ganhado importância. Atualmente,

possui ampla utilização em arquivos de configuração, também na troca de

mensagens e interoperabilidade entre sistemas. Além disso, protocolos promissores

como Web Services, BPEL, OWL e RDF/RDFS baseiam-se em XML, o que o projeta
como uma tendência no desenvolvimento de software.

Basicamente, XML propõe tags para delimitar um corpo de dados em seções.

Um elemento é identificado dentro de um documento XML pela abertura e
fechamento de sua respectiva tag, conforme a sintaxe: <tag></tag> ou <tag />.
Assim, todo o conteúdo delimitado pela tag é considerado como valor do elemento.

XML pode conter elementos de texto, elementos complexos e mistos.

Elementos complexos são aqueles que contêm outros elementos aninhados.
Elementos mistos são elementos complexos que contêm texto e elementos
misturados. Elementos XML podem conter também atributos. Os atributos são

únicos em um elemento XML. Um atributo consiste de um par nome-valor, com o
valor sempre delimitado por aspas e precedido por sinal de atribuição (=), assim:
<elemento nome-atributo = “valor-atributo”>.....</elemento>.

Documentos XML podem conter apenas um elemento raiz, portanto, o

aninhamento de elementos origina uma árvore hierárquica. Assim, um documento
XML é um exemplo de informação hierárquica, o que permite que cada elemento

nele contido possa ser localizado seguindo um caminho na hierarquia até o item de
interesse (KRISHNAMURTHY, 2004).

Um documento XML é por natureza flexível, neutro, auto-descrito e

extensível. Em consequência, permite que a estrutura do XML varie desde uma
estrutura regular centrada em dados (data-centric) até uma estrutura de

profundidade irregular centrada em documento (document-centric) (HAW e LEE,
2011).

Porém, existem também documentos XML ditos “híbridos”, nos quais os

dados podem variar intermediariamente entre Data-centric e Document-centric. São

de maior complexidade para tratamento e armazenagem pela aplicação, pois são
heterogêneos, podem manter uma regularidade estrutural ou não, podem conter

elementos mistos com dados para leitura por máquinas e humanos, embutidos num
mesmo fragmento XML.
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Atualmente, projeta-se a predominância de dados XML “híbridos” na Web,

principalmente em decorrência da conectividade das redes sociais e tendências para
a Web Semântica.

Todavia, existem diversos mecanismos de armazenamento de documentos

XML. Uma abordagem é armazenar o documento XML como arquivo texto em

sistema de arquivo, uma outra é armazenar em banco de dados. Na abordagem que
emprega banco de dados, é possível armazená-lo integralmente ou em partes em

um banco de dados relacional/objeto-relacional/OO, ou ainda, usar bancos de dados
XML nativos, ou ainda, banco de dados XML híbridos.

Armazenar documento XML em um banco de dados tem algumas vantagens.

Sistemas de banco de dados são projetados para armazenamento de grandes

quantidades de informações e podem prover segurança especializada. Além disso,

permitem que consultas recuperem dados satisfazendo condições com critérios
complexos de busca (KRISHNAMURTHY, 2004).

2.2 Abordagens de armazenamento
Haw e Lee (2011), ao considerar dados semi-estruturados em XML,

classificam as principais abordagens para armazenamento:


Banco de dados habilitado para XML, ou XML-Enabled Database (XED).



Banco de dados XML híbrido, ou Hybrid XML Database (HXD).



Banco de dados XML nativo, ou Native XML Database (NXD).

2.2.1 Bancos de dados habilitado para XML
Os bancos de dados habilitados para XML, ou simplesmente XEDs, são

bancos de dados que armazenam os dados XML em formatos como tabelas, objeto

e texto. No entanto, essas técnicas geralmente implementam um meio para
fragmentar o documento XML em formato primitivo. Contudo, XEDs aceitam que

alguns metadados e/ou estruturas XML originais possam ser perdidos; portanto, não
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há garantias que um documento XML possa ser recuperado na sua forma original
(HAW e LEE, 2011).

Os XEDs são construídos normalmente sobre banco de dados relacional e

banco de dados orientado a objetos. Todavia, apesar de não ser a melhor forma de

armazenamento devido a incompatibilidades, as técnicas de mapeamento para
converter XML em colunas e tabelas relacionais desempenham um papel importante

em termos de pesquisa, principalmente, para o fornecimento de integração contínua
entre infraestruturas de banco de dados e sistemas legados.

Por outro lado, os XEDs podem oferecer algumas vantagens como controle

de concorrência, serviço de restauração e indexação. No entanto, são vulneráveis;
principalmente quando se considera um grande conjunto de dados, pois quando

ocorre um número excessivo de junções entre uma mesma ou diversas tabelas,
ocorre aumento exponencial no número de comparações que o SGBD precisa
realizar para filtrar e retornar os resultados.

Os XEDs em banco de dados relacionais utilizam técnicas de mapeamento de

documentos XML para formato relacional, por meio de tabelas e outros objetos como

procedimentos armazenados, índices e sequências. O Microsoft SQL Server, por
exemplo, possui o hierarchyid, um tipo de dados interno, que facilita o
armazenamento e a consulta de dados hierárquicos.

O tipo hierarchyid possibilita representar uma posição em uma hierarquia de

árvore por meio de informações estruturais logicamente codificadas pelo caminho da

raiz da árvore até o nó. Assim, os nós da hierarquia são representados por uma
codificação na forma de caminho. A primeira barra do caminho representa a raiz, e a
codificação de cada nó é definida pela concatenação do caminho ancestral mais a

posição numérica do nó, que forma relativa, determina a ordenação entre nós
irmãos.

No entanto, a coluna de tipo hierarchyid não mantém a estrutura da árvore de

forma automática; a aplicação é responsável por gerar novos identificadores (ids)
por meio de métodos como GetDescendant e GetRoot, de tal modo que a relação
hierárquica desejada entre as tuplas seja refletida nos valores hierarchyid. Não há
nenhuma garantia de que os valores hierarchyid em uma coluna sejam exclusivos.

Além disso, a relações hierárquicas representadas por valores hierarchyid não são
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impostas como uma relação de chave estrangeira; desse modo, é possível exclusão

de ancestrais deixando registros com relação inexistente e, como neste caso não se
retorna erro, a aplicação deverá fazer a consulta por descendentes antes de excluir

os pais. Porém, além do hierarchyid, o Microsoft SQL Server possui um mecanismo

especializado para XML, por isso, pode ser considerado um SGBD HXD, conforme
subseção 2.2.3.

XEDs em Banco de dados orientado a objetos utilizam técnicas similares a

um XED relacional porém, adicionalmente, o banco de dados orientado a objetos

pode usar herança de classe para reger a integridade dos dados, oferecer tipos
estruturados e prover relacionamentos complexos entre objetos.

Nas subseções 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 e 2.2.1.4 são vistas em mais detalhes

as principais técnicas utilizadas na implementação e construção de XEDs.

2.2.1.1 Lista de adjacência
A lista de adjacência é a forma mais antiga e comum de implementar

estruturas hierárquicas em banco de dados relacional. Essa implementação explora
a capacidade de auto-relacionamento (CELKO, 2012).

Basicamente cada nó conhece apenas o seu nó ancestral direto (pai). Dessa

forma, são usadas no mínimo as colunas que armazenem o ID e o ParentID do nó.

No entanto, para recuperar uma subestrutura da hierarquia é necessário que as
buscas sejam iteradas ou que o SGBD permita consultas recursivas.

2.2.1.2 Conjuntos aninhados
Um outro meio de representar árvores é considerá-las como conjuntos

aninhados. O conceito matemático por trás desse modelo envolve propriedades
ordinárias dos números e as propriedades de conjuntos, como "conter".

Assim, esse modelo usa no mínimo duas colunas, uma que armazena o limite

inferior e outra o limite superior do nó na hierarquia. O aninhamento se dá

35
respeitando os limites de todos os nós da estrutura. Neste modelo, as folhas terão
sempre a menor amplitude e a raiz terá sempre a maior amplitude, conforme Quadro
1. Para recuperar uma subestrutura da hierarquia emprega-se operadores <, >, >=,
<=, BETWEEN nos critérios de consulta.

Da mesma forma, também existem diversas variações como, por exemplo, os

Intervalos Aninhados (Nested Intervals) que são baseados no modelo de conjuntos
aninhados, porém usam números decimais de ponto flutuante ao invés de inteiros
para codificar a estrutura.

Quadro 1 - Exemplo sobre conjuntos aninhados
<pessoa>
<nome>Joaquim</nome>
<endereco>
<rua>Bageense</rua>
<numero>15</numero>
</endereco>
</pessoa>
Limite
Inferior
1
2
4
5
7

Conjunto
A
B
C
D
E

Implementação em Modelo
Relacional usando

Conjuntos Aninhados

Limite
Superior
10
3
9
6
8

Tag

Valor

Pessoa
Nome
Endereco
Rua
Numero

Joaquim
Bageense
15

Representação
Matemática de
Conjuntos

Aninhados

A:{x ϵ Z / 1 ≤ x ≤ 10}
B:{x ϵ Z / 2 ≤ x ≤ 3}
0

1

2

3

4

Fonte: elaborado pelo autor.

5

6

7

8

9

10

11

C:{x ϵ Z / 4 ≤ x ≤ 9}

D:{x ϵ Z / 5 ≤ x ≤ 6}
E:{x ϵ Z / 7 ≤ x ≤ 8}
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2.2.1.3 Caminho enumerado
Uma propriedade das árvores é que existe apenas um caminho a partir da

raiz para qualquer outro nó. O modelo de caminho enumerado armazena o caminho
do nó em uma coluna String. O caminho é definido pela concatenação de valores de

atributos chaves ou de valores de atributos independentes que representem uma
estrutura de árvore.

Os meios para enumeração de caminho são a enumeração de arestas e a

enumeração de nós. A diferença básica é que, com a numeração de arestas é

possível explorar propriedades numéricas que podem ser úteis. Por exemplo, é
possível determinar uma ordem entre os nós que estão relacionados ao mesmo pai

sem necessitar de outro atributo para tal. Para recuperar uma subestrutura da
hierarquia empregam funções de texto que atuam sobre os predicados do caminho
do nó.

2.2.1.4 Ordem Global, Ordem Local e Dewey Order
Tatarinov et al. (2002) formalizaram três métodos de codificação que podem

ser usados para representar XML no modelo de dados relacional. O trabalho foi um

passo adiante em direção aos bancos de dados Nativos (NXD) e Híbridos (HXD)
pois, neste caso, há garantias que o mapeamento do XML para tabelas ocorra de

modo que não haja perda de metadados e de estrutura, considerando a
possibilidade de recuperar o documento em sua ordenação original.

Estes métodos de codificação são essencialmente esquemas de numeração

que capturam informações suficientes para reconstruir inteiramente um documento
XML, assim, garantindo que o mapeamento do XML para tabelas ocorra "sem perda"
(lossless). São gerais e podem ser usados com diferentes abordagens para
fragmentação de documentos XML em tabelas.

Com o método de codificação Ordem Global, a posição absoluta de cada

elemento XML é armazenada como um valor de dados. Com o método de
codificação Ordem Local, a posição de um elemento em relação aos seus irmãos é
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armazenada. Com método de codificação Dewey Order, a posição hierárquica é
armazenada como uma forma híbrida dos dois métodos anteriores.

2.2.2 Bancos de dados XML nativo
Os bancos de dados XML nativo, ou NXDs, são assim definidos pois possuem

gerenciador especializado que usa o documento XML como unidade fundamental

em seu modelo lógico. Os dados XML são armazenados e recuperados em sua
estrutura original pelo usuário, sem nenhum processo de mapeamento. No entanto,

o NXD não exige um modelo de armazenamento físico especial (HAW e LEE, 2011).
Contudo, a construção de um modelo interno baseado em nós é uma abordagem
que pode funcionar melhor, especialmente em termos de desempenho, recuperação
de dados e manipulação de grandes quantidades de dados.



Basicamente, NXDs dividem-se em duas categorias principais:
Armazenamento baseado em documento (document-based)
Armazenamento baseado em nó (node-based)

O armazenamento do tipo document-based, também conhecido como

baseado em texto (text-based), armazena todo o documento XML em forma de

texto, fornecendo algum suporte de banco de dados no acesso ao documento, como

transação, indexação, visão materializada, entre outros. Uma maneira simples de
implementação é armazenar o documento como um Binary Large OBject (BLOB) ou
Character Large OBject (CLOB) em uma tabela relacional ou como um arquivo em
um sistema de arquivos, e prover índices sobre esse documento. Contudo, a

manutenção dos índices é muito custosa; portanto, é empregada em cenários em
que não há muitas atualizações.

Já o armazenamento do tipo node-based, também conhecido como baseado

em modelo (model-based), armazena todo o documento XML de acordo com um
modelo interno de representação

que pode

possibilitar a otimização

de

armazenamento, indexação, recuperação e avaliação de consultas. São exemplos
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de Sistemas NXD: Natix (http://db.informatik.uni-mannheim.de/natix.html), eXist-db
(http://exist-db.org) e TIMBER (http://wwweb.eecs.umich.edu/db/timber/).

2.2.3 Banco de dados XML híbridos
Os bancos de dados XML Híbridos, ou HXDs, diferentemente dos NXDs, são

capazes de armazenar dados relacionais e dados XML em um único repositório de
dados. São exemplos SGBDR comerciais, como IBM DB2, Microsoft SQL Server e

Oracle. O principal objetivo desses sistemas é o de preservar os benefícios
associados com os produtos de SGBDR, incluindo altos níveis de maturidade,
confiabilidade, disponibilidade, segurança, concorrência, e suporte ao cliente (HAW
e LEE, 2011).

Contudo, diferentemente dos XEDs, não necessitam de adaptações

trabalhosas para o usuário e assim permitem uma forma simples de gerenciar e de

integrar outros dados corporativos existentes com os dados modelados em
estruturas XML hierárquicas.

Além disso, com o armazenamento híbrido, os usuários podem pesquisar os

dados XML e dados relacionais usando SQL ou XQuery ou ainda combinar SQL

com XQuery, o que possibilita recuperar informações altamente complexas por meio
de consultas elaboradas.

2.3 Modelo de dados XML
Conceitualmente, o modelo de dados XML pode ser expresso conforme a

Figura 1. Basicamente, são necessários dois tipos de nós, o de elemento e o de

texto. Nós de elementos podem agregar nós de texto, nós de elementos ou ambos.
Nós de elementos podem agregar atributos.
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Figura 1 - Modelo conceitual XML
0..*

No

Elemento

Texto

0..*

Atributo

Fonte: elaborada pelo autor.

Contudo, no mínimo, um modelo XML deve:


Representar elementos



Considerar valores Parsed Character Data (PCDATA)






Representar atributos

Permitir que elementos sejam aninhados corretamente

Garantir que atributos sejam únicos no escopo de um elemento
Preservar a ordem do documento

Adicionalmente, a estrutura principal do modelo XML pode ser vista como

uma hierarquia de nós em árvore com um único elemento raiz.

2.4 Consultas XML
Segundo Haw e Lee (2011), tipicamente existem dois tipo de consultas em

dados XML:



Consultas baseadas em busca de palavras-chaves (full-text queries)
Consultas estruturais (consultas especificadas baseada na

árvore)

estrutura de
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A busca por palavra-chave se preocupa com a busca de palavras contidas

num documento XML; estas palavras podem ser indexadas para otimizar buscas. De
outro modo, a busca estrutural visa recuperar na hierarquia correspondências de
elementos e relacionamentos que foram especificados nos critérios de consulta.

Consultas estruturais podem ser classificadas em consultas de caminho (path

query) e consultas de ramificação (twig query) (HAW e LEE, 2011):




Path query define consulta sobre um único elemento (em apenas um

nó folha). Dessa forma, Path Query é conhecida também como
expressão de caminho simples (Simple Path Expression).

Twig Query define consulta sobre dois elementos ou mais (é composto

de dois nós folhas ou mais). Twig Query é conhecida também como
expressão

de

Expression).

caminho

com

ramificação

(Branching

Path

Em ambos os casos, os nós da estrutura da consulta podem ser elementos,

atributos ou texto. No entanto, as arestas de consulta para path query podem ser

relacionamentos Pai-Filho (Parent-Child: PC) ou Ancestral-Descendente (AD). Já as
arestas para twig query podem ser relacionamentos do tipo PC, AD ou entre irmãos
(anterior e posterior) que determinam ordenação.

Na notação XPath, um relacionamento PC é indicado por uma barra "/",

enquanto o relacionamento AD é denotado por barras duplas "//".

Dessa forma, uma consulta complexa pode ser uma twig query que consiste

em, pelo menos, uma aresta de ramificação, podendo conter muitas arestas
formadas pelas relações básicas PC ou AD.

2.5 XPath
XML Path Language (XPath) é uma linguagem de consulta para documentos

XML (W3C, 2014a). XPath é usada para navegar por meio de elementos e atributos
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em um documento XML. XPath permite construção de expressões que percorrem e

processam um documento XML de modo similar a expressões regulares. Uma
expressão de caminho pode ser usada para localizar nós em árvores. Uma
expressão de caminho consiste de uma série de passos (steps) separados por “/” ou
“//”.

Além das expressões elaboradas por passos de elementos XML, as consultas

XPath podem ser construídas por meio de Eixos (Axes). Os principais Eixos
especificam a direção da navegação em um documento XML, conforme Figura 2.
Figura 2 - Eixos XPath
Ancestrais + próprio (ancestor-or-self)
Ancestrais (ancestor)

Irmãos precedentes (preceding)

Irmãos posteriores (following)

self

Irmão posteriore adjacente (following-sibling)

Irmão precedente adjacente (preceding-sibling)

Pai (parent)

Filhos (child)

Descendentes (descendant)

Descendentes + próprio (descendant-or-self)

Fonte: elaborada pelo autor.

Assim, para navegar em um documento XML utilizando XPath, a partir de um

Nó self::, tem-se as seguintes direções:



Para cima, parent::, ancestor::, ancestor-or-self::

Para baixo, child::, descendant::, descendant-or-self::
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Para esquerda, preceding::, preceding-sibling::



Para direita, following::, following-sibling::

Uma propriedade interessante é que, mesmo a partir de qualquer nó, os

resultados dos eixos ancestor::, descendant::, following::, preceding:: e self:: não se
sobrepõem e juntos recuperam todos os nós contidos em um documento XML.

Além dos eixos mencionados, existem também os eixos attribute:: e

namespace::. O eixo attribute:: recupera os atributos de um nó alvo. O eixo
namespace:: recupera o namespace do elemento alvo. Namespaces podem ser
utilizados

para

diferenciar

atributos

pertencentes

a

diferentes

esquemas,

diferenciando desse modo, por exemplo, <f:elemento /> de <g:elemento />.

2.6 XQuery
XQuery é uma linguagem de consulta para documentos XML que foi derivada

de outra linguagem chamada Quilt. Também se baseia em expressões XPath, e foi

inspirada em conceitos encontrados nas linguagens XQL, XML-QL, SQL, e

OQL(ODMG). Atualmente, XQuery 3.0 pode ser considerada uma extensão da
linguagem XPath 3.0 (W3C, 2014b). Em suma, qualquer expressão sintaticamente
válida que pode ser executada em XPath 3.0 e XQuery 3.0 retornam os mesmos
resultados.

2.7 Processamento de consultas XML
Como os dados são armazenados e recuperados em sua estrutura

hierárquica original nos bancos de dados XML nativos, a forma mais comum para se
responder a uma consulta é percorrer uma busca em profundidade (depth-first
search).

43
Entretanto, esse percurso tradicional do caminho é ineficiente para atender

vários tipos de consulta, como query twig complexas, conforme subseção 2.4, e
consultas com relacionamentos do tipo AD, por exemplo a consulta "node//leaf".

Assim, na busca em profundidade, para recuperar correspondências de tais

consultas, todos os caminhos descendentes de qualquer elemento <node> são

percorridos, um por um, para verificar se existe algum elemento <leaf>. Isso é feito
até que todos os descendentes sejam avaliados. Assim, este percurso é certamente
exaustivo e ineficiente.

Contudo, para superar a degradação do desempenho devido ao percurso

excessivo de caminhos, estruturas de índices podem ser introduzidas. As técnicas
de indexação podem reduzir objetivamente a porção da árvore XML que será
verificada durante o processamento de uma consulta.

Ademais, existem abordagens de processamento de consultas XML que

unem técnicas de indexação com algoritmos baseados em processos de
decomposição, correspondência e junção (decomposition-matching-merging):





Decomposition: a expressão twig query é decomposta em um conjunto de
relacionamentos binários entre pares de nós ou em conjuntos de consultas
path query simples.

Matching: as correspondências para cada componente binário ou caminho
são encontradas no banco de dados.

Merging: ocorre a junção das correspondências para obtenção do resultado
final.

2.8 Indexação em XML
A indexação é uma técnica bem conhecida para melhorar a eficiência e

escalabilidade em processamentos de consulta por meio da redução do espaço de

busca. Em XML, existem três tipos principais de categoria de índices estruturais:

indexação de caminho (Path Indexing), indexação de nós (Node Indexing) e
indexação baseada em sequência (Sequence-based Indexing) (HAW e LEE, 2011).
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2.8.1 Indexação de caminho
A classe de técnicas baseada em indexação de caminho (path indexing) pode

ser subdividida em indexação básica de caminho, baseada em similaridade e
indexação Forward&Backward.

Para exemplificar a essência da indexação de caminho, apresenta-se o

Quadro 2 contendo um documento XML e a Figura 3 com a respectiva
representação estrutural dos elementos XML.
Quadro 2 - Documento XML
<?xml version="1.0"?>
<catalogo>
<livro id="bk101">
<autor>Mars, A.B.</autor>
<titulo>O DBA</titulo>
<genero>Fantasia</genero>
<preco>35,95</preco>
<ano>2014</ano>
<descricao>Um DBA tenta recuperar dados que habitam um mundo perdido.</descricao>
</livro>
<livro id="bk102">
<autor>Pluto, C.D.</autor>
<titulo>O Caos</titulo>
<genero>Ficção</genero>
<preco>25,95</preco>
<ano>2013</ano>
<descricao>Um ser do futuro tenta impedir o fim apocalíptico do universo.</descricao>
</livro>
</catalogo>

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 3 - Representação estrutural de elementos XML

Fonte: elaborada pelo autor.
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2.8.1.1 Indexação básica de caminho
A categoria de técnicas de indexação básica de caminho (traditional path

indexing), em suma, cria um caminho indexado da raiz até o nó, fazendo isso para
todos os nós. Como resultado, o índice de estrutura é bastante grande, pois cada nó

do documento no banco de dados é referenciado dentro deste índice, inclusive nós
irrelevantes para consultas.

Os nós irrelevantes para consultas tratam-se daqueles que contêm valores

que não são comumente empregados em critérios de busca, analogamente aos
bancos de dados relacionais, em que existem colunas que não necessitam de
indexação.

A Tabela 1, baseada na Figura 3, representa de forma genérica a indexação

de básica de caminho. Dessa forma, conceitualmente, por meio dos caminhos
ordenados é possível realizar a consulta em um espaço de busca menor.

Esse tipo de índice é eficiente para realizar consultas com expressão de

caminho simples (Simple Path Expression), mas não para consultas Branching Path
Expression, conforme definição na subseção 2.4.

Tabela 1 - Indexação básica de caminho
Caminho XPath
/catalogo
/catalogo/livro
/catalogo/livro
/catalogo/livro/ano
/catalogo/livro/ano
/catalogo/livro/autor
/catalogo/livro/autor
/catalogo/livro/descrição
/catalogo/livro/descrição
/catalogo/livro/gênero
/catalogo/livro/gênero
/catalogo/livro/preço
/catalogo/livro/preço
/catalogo/livro/titulo
/catalogo/livro/titulo

Fonte: elaborada pelo autor.

Caminho (Raiz → Nó Alvo)
/1
/1/2
/1/9
/1/2/7
/1/9/14
/1/2/3
/1/9/10
/1/2/8
/1/9/15
/1/2/5
/1/9/12
/1/2/6
/1/9/13
/1/2/4
/1/9/11
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2.8.1.2 Indexação baseada em similaridade
A categoria de técnicas de indexação baseada em similaridade agrupa os nós

das árvores de dados com base na similaridade local, a fim de reduzir o tamanho da
árvore índice. A similaridade local está relacionada à ocorrência de repetições de
elementos XML ou de padrões estruturais nas sub-árvores de um determinado nó. O

agrupamento pela similaridade local por meio de elementos pode ser facilmente
observado quando um conjunto de nós satisfaz uma mesma consulta com
expressão de caminho simples.

A Tabela 2, baseada na Figura 3 exibe o aspecto de um índice baseado em

similaridade.

Estes índices além de serem menores do que os traditional path index, são

adaptativos, concebidos para serem associados às consultas de caminho mais
frequentemente usadas, desse modo permitindo ajustes na sua estrutura de acordo

com a carga de trabalho de consulta como, por exemplo, consultas mais frequentes
por primeiro.

Tabela 2 - Indexação por similaridade
Frequência
1000
100

Grupo de similaridade

Caminhos indexados

/catalogo/livro/gênero

/1/2/5; /1/9/12

/catalogo/livro/titulo

/1/2/4; /1/9/14

/catalogo/livro/autor

/1/2/3; /1/9/10

90

/catalogo/livro/preço

/1/2/6; /1/9/13

10

/catalogo/livro/descrição

/1/2/8; /1/9/15

50

/catalogo/livro/ano

Fonte: elaborada pelo autor.

/1/2/7; /1/9/14

Os valores de freqüência da Tabela 2 são arbitrários, servem apenas para

exemplificar que o índice pode ser classificado em primeiro nível pela frequência de
leituras realizadas, que pode ser fornecida por meio de processos de coleta de
estatísticas.
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2.8.1.3 Indexação por índices Forward&Backward
Este grupo de indexação cobre todos caminhos, tanto para a “frente”, quanto

para “trás”, permitindo, dessa forma, a otimização de todas as consultas com
branching path expressions de forma eficaz. No entanto, os tamanhos dos arquivos

de índices são maiores que os dos traditional path index. A Tabela 3, baseada na
Figura 3, caracteriza a essência desta categoria de indexação.
Tabela 3 - Indexação F&B
Caminho F&B
/catalogo
/catalogo/livro
/catalogo/livro
/catalogo/livro/ano
/catalogo/livro/ano
/catalogo/livro/autor
/catalogo/livro/autor
/catalogo/livro/descrição
/catalogo/livro/descrição
/catalogo/livro/gênero
/catalogo/livro/gênero
/catalogo/livro/preço
/catalogo/livro/preço
/catalogo/livro/titulo
/catalogo/livro/titulo
ano\livro\catalogo
ano\livro\catalogo
autor\livro\catalogo
autor\livro\catalogo
catalogo\
descricao\livro\catalogo
descricao\livro\catalogo
genero\livro\catalogo
genero\livro\catalogo
livro\catalogo\
livro\catalogo\
preco\livro\catalogo
preco\livro\catalogo
titulo\livro\catalogo
titulo\livro\catalogo

Caminho indexado
/1
/1/2
/1/9
/1/2/7
/1/9/14
/1/2/3
/1/9/10
/1/2/8
/1/9/15
/1/2/5
/1/9/12
/1/2/6
/1/9/13
/1/2/4
/1/9/11
7\2\1\
14\9\1\
3\2\1\
10\9\1\
1\
8\2\1\
15\9\1\
5\2\1\
12\9\1\
2\1\
9\1\
6\2\1\
13\9\1\
4\2\1\
11\9\1\

Fonte: elaborada pelo autor
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2.8.2 Indexação de nós
As técnicas de indexação de nós (node indexing) indexam cada nó

considerando sua informação posicional dentro de uma árvore XML com base em
um sistemas de rotulagem. Assim, esta classe de técnicas de indexação também é
conhecida como esquema de rotulagem (labeling scheme), esquema de codificação
(encoding scheme) ou, ainda, esquema de numeração (numbering scheme).

A indexação de nós permite calcular ou determinar as relações hierárquicas

entre um par de nós de forma eficiente. Além disso, usar nós como a unidade básica
da consulta traz vantagens, pois realizando a junção das correspondências de cada
nó da árvore de consulta é possível processar qualquer consulta estruturada em
forma de árvore, incluindo consultas com branching path expressions.

2.8.2.1 Subtree labeling
A idéia por trás da categoria é bem simples: os nós são rotulados de acordo

com informação posicional da sub-árvore resultante do percurso no documento ou
árvore XML em uma ordem específica.

A Codificação Dietz é um esquema de numeração que está entre os mais

antigos sistemas de rotulagem propostos. Esse esquema de numeração é baseado

na ordem de percurso da árvore. Assim, cada nó é rotulado com um par de números
inteiros únicos que consistem em sequências de percurso pré-ordem e pós-ordem,
conforme Figura 4.

Utilizando essa codificação é possível determinar a relação de ancestralidade

entre dois nós apenas comparando os rótulos de numeração de pré-ordem e pósordem previamente associados ao nó. Por exemplo, considerando dois nós n1 e n2,
n1 é ancestral de n2 se satisfaz os seguintes requisitos simultaneamente:



pré-ordem( n1 ) < pré-ordem( n2 )

pós-ordem( n1 ) > pós-ordem( n2 )
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Figura 4 - Codificação pré-ordem/pós-ordem

Fonte: elaborada pelo autor.

Já a codificação por Regiões, Figura 5, foi originalmente concebida para os

bancos de dados de texto estruturado. A principal idéia é que um nó na árvore do

documento corresponde a uma substring. Tais substrings podem ser identificadas

considerando uma região de coordenadas que são interpretadas como um par de
números inteiros contados desde o início do documento XML.

Assim, no documento XML, cada ocorrência de marcação XML pode

representar um nó cuja posição inicial e tamanho em quantidade de caracteres
podem ser utilizados para calcular relações entre os nós, conforme Figura 5.
Para dois nós n1 e n2, n1 é ancestral de n2 se, simultaneamente:



posição( n1 ) < posição( n2 )

posição( n2 ) + tamanho( n2 ) ≤ posição( n1 ) + tamanho( n1 )

Figura 5 - Codificação por regiões

Fonte: elaborada pelo autor.
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Contudo existem outras variações, como a codificação baseada em conjuntos

aninhados, conforme Figura 6.

Figura 6 - Codificação por conjuntos aninhados

Fonte: elaborada pelo autor.

Essa codificação é similar à técnica de conjuntos aninhados para modelar

árvores em tabelas relacionais (subseção 2.2.1.2), porém, neste caso, o objetivo é a
indexação do nó XML, assim, o índice é classificado pelas propriedades de limite
esquerdo e direito.

Para dois nós n1 e n2, n1 é ancestral de n2 se, simultaneamente:



limite esquerdo( n1 ) < limite esquerdo ( n2 )
limite direito( n1 ) > limite direito( n2 )

2.8.2.2 Indexação baseada em Prefixo
Esse tipo de indexação usa um sistema de rotulagem baseado em prefixo. O

rótulo de um determinado nó codifica o caminho da raiz do documento até o nó alvo,
como uma trilha, para denotá-lo de forma única, conforme Figura 7.

Da mesma forma que o esquema de numeração que Dewey Order foi

anteriormente empregado em banco de dados relacionais para armazenamento de

estruturas hierárquicas, conforme relatado na sessão 2.2.1.4, também pode ser
usado nos índices baseados em prefixo.
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Figura 7 - Codificação baseada em prefixo

Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 7, cada nó é rotulado com a posição local, ordenando a relação

entre nós irmãos, e com o prefixo, que provê relações de ancestralidade. Assim, a
partir da comparação dos prefixos rotulados é possível determinar o parentesco dos
nós, e dessa forma, determinar a estrutura XML, sem a necessidade de percorrer a
árvore de dados XML.

2.8.2.3 Multiplicativo
Esta categoria de técnicas de codificação de rótulos usa números indivisíveis

para identificar nós. Assim, relacionamentos entre nós podem ser calculados com

base em algumas propriedades aritméticas dos rótulos, como por exemplo,

fatoração por múltiplos comum e multiplicação de números primos, conforme
ilustrado pela Figura 8.

Desse modo, uma maneira de implementar a codificação por multiplicação é

manter uma fila fornecedora de números primos. Assim, quando um nó é inserido
abaixo de um elemento da árvore, obtem-se um número primo pela fila, que servirá
como atributo identificador do nó. Em seguida calcula-se um atributo auxiliar por

meio da multiplicação do valor do identificador pelo atributo auxiliar de seu ancestral
imediado.
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Figura 8 - Codificação por multiplicação

Fonte: elaborada pelo autor.

Por exemplo, dado o nó “descricao 43x46” da Figura 8, multiplica-se o número

43, que é o seu identificador, pelo número 46, que é o atributo auxiliar do ancestral.
O produto obtido 1978 é o valor do atributo auxiliar do referido nó.

Dessa forma, dado um nó com o atributo auxiliar com valor igual a 1978,

pode-se obter todo os seus ancestrais pela fatoração matemática, 1978=2x23x43.

Além disso, dado dois ou mais nós, é possível matematicamente determinar

se eles são ancestrais entre-si. Por exemplo, considerando a Figura 8, pode-se
afirmar que os nós “descricao 43x46” e “titulo 7x6” não são parentes, pois 1978 não
é divisível por 7, e 42 não é divisível por 43. Desse modo, consultas XML podem

determinar a relação de ancestralidade, sem qualquer outro tipo de acesso adicional
aos dados.

A principal limitação é que geralmente a técnica de rotulagem multiplicativa

possui custo elevado em termos de computação, não sendo adequado rotular um
documento XML de grande escala, por causa da geração de números para novos
nós e também pela recomputação em caso de atualizações da estrutura.

2.8.3 Indexação baseada em sequência
A indexação baseada em sequência (Sequence based Indexing) trata-se

basicamente de índices que empregam técnicas que transformam documentos XML
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e consultas em sequências de símbolos, e dessa forma, avaliam consultas com base
nas correspondências dessas sequências.

Conceitualmente, para expor a essência dessa técnica de indexação,

considera-se um exemplo baseado no documento do Quadro 2:



Define-se os seguintes símbolos (ou designadores): C:catalogo, L:livro,

A:autor, T:titulo, G:genero, P:preco, Y:ano, D:descricao, /:null.

Em seguida, pode-se sequenciar o documento em questão utilizado

unidades que representam os nós (símbolo, prefixo). Assim o

documento do Quadro 2 resulta em uma sequência, conforme


Tabela 4.

A sequência pode ser inserida em uma árvore de prefixos (trie), para

busca de correspondência das consultas. Os nós dessa árvore podem

conter informações lógicas ou ponteiros que remetem aos valores e
atributos dos elementos XML.

Do mesmo modo, a consulta XPath Q:{/catalogo/livro/titulo} é seqüenciada

como (C,/)(L, C)(T, CL), que pode ser confrontada no índice definido.
Tabela 4 - Índice baseado em sequência
(C,/)
#1

(L, C) (A, CL) (T, CL) (G, CL) (P, CL) (Y, CL) (D, CL) (L, C) (A, CL) (T, CL) (G, CL) (P, CL) (Y, CL) (D, CL)
#2

#3

#4

#5

Fonte: elaborada pelo autor.

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Assim, o padrão sequencial (C,/)(L, C)(T, CL) inquirido diretamente no índice,

conforme Tabela 4, resulta na correspondência para os nós #4 e #11, conforme
destaque em negrito.

No entanto, ao invés de buscas exaustivas, normalmente utiliza-se uma uma

trie para percorrer menor quantidade de nós para encontrar as correspondências. A
Figura 9 representa a Tabela 4 na forma de árvore de prefixos.
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Figura 9 - Sequência disposta em árvore de prefixos

Fonte: elaborada pelo autor.

2.8.4 Índices avançados
Uma grande variedade de técnicas de indexação XML foram implementadas

nos últimos anos. Lian et al. (2005 apud HAW e LEE, 2011) propôs um Índice
chamado Minimal Infrequent Structures (MIS). O índice MIS não indexa só

caminhos, mas também consultas arbitrárias de alta seletividade. O termo
seletividade aqui empregado está no sentido de restritividade, ou seja, quando
consultas retornam poucos resultados.

O índice MIS preocupa-se com o seguinte problema: uma consulta Q com

branching path expressions, conforme subseção 2.4, pode ser decomposta em Q1,
Q2, ..., Qn.; se essas consultas retornam grande quantidade de resultados
intermediários e, ao realizar as interseções, acabam por retornar poucos resultados,

essas consultas são consideradas seletivas; essas consultas, portanto, são boas
candidatas à indexação.

Yan e Liang (2005 apud HAW e LEE, 2011) propuseram o Multiple Schema

Based XML Indexing (MXI), um método de indexação que suporta consulta com

branching path expressions, baseado em Document Type Definitions (DTDs) únicos
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ou múltiplos incorporados. Os DTDs consistem de regras que definem quais
elementos podem ser usados em um documento XML, obrigatoriedade e quais os
valores válidos. No MXI os índices são construídos para ambos: DTDs e
documentos XML. As consultas complexas são decompostas em consultas de

caminho simples. A partir disso, a consulta é confrontada inicialmente com a árvore
do índice DTD. O MXI pode determinar se a consulta não irá retornar resultados em
um tempo curto, sem necessidade de percorrer a árvore do documento.

O índice DataGuide é baseado em indexação básica de caminho, conforme

visto na subseção 2.8.1. Baseado nele, Mohammad e Martin (2010 apud HAW e
LEE, 2011) propuseram o Compact Level-based tree to Index XML (LTIX), uma

estrutura de índice que combina o índice DataGuide com algumas informações
sobre o nível dos nós XML. LTIX parte do princípio que o conhecimento do nível no

nó é crucial para determinar quais nós indicam uma resposta potencial para uma
dada consulta, e ao mesmo tempo, para eliminar os resultados que violem o nível de
profundidade do elemento requisitado pela consulta.

Embora existam diversas técnicas para indexação de XML, nenhuma delas

aqui relatada pode ser usada de forma nativa em banco de dados baseado em

grafos, que é a diretriz desse trabalho. A principal razão para isso é que os modelos
de grafos não pressupõem um nó raiz.

Dessa forma, apesar de ser possível representar um documento XML em

grafo, não é trivial indexar caminhos, numerações, nem sequências ordenadas
desde a raiz, pois o modelo que é quase sempre estático, não conhece e não está
programado para trabalhar com uma raiz para cada documento.

Portanto, a implementação desses índices em um SGBD baseado em grafos

depende de, ou adaptar o modelo interno adicionando um tipo de nó com o papel de

raiz, ou implementar a indexação em uma camada superior ao grafo, identificando a
raiz do documento XML por propriedades e valores associados ao nó.

Contudo, segundo Robinson, Webber e Eifrem (2015), os SGBDs baseado

em grafos são projetados para prover adjacência sem a necessidade de índices
(index-free adjacency). Para implementá-la basta que cada nó contenha uma
referência ou ponteiro para os nós adjacentes (que estão conectados).
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Dessa forma, um dos principais desafios, em se tratando de banco de dados

baseado em grafos, é o processo de acelerar o percurso no grafo por meio da
seleção de nós ou arestas que permitam a realização do menor percurso, realizando
menos passos e comparações para atender uma dada consulta.

Nesse sentido, existe abordagem baseada em clusterização, que identifica

comunidades e nichos nos nós, podendo manter nós representantes de centróides
para direcionar e aumentar a eficiência de consultas.

Também, existe a indexação conhecida como Vertex-centric Indices, que

utiliza uma abordagem para classificação de arestas conectadas a vértices

chamados super-nós (supernodes). Supernodes são nós que possuem grande
quantidade de arestas, de forma desproporcional, com relação aos outros nós.

Além dessas, existem abordagens para indexação de propriedades e seus

valores. A estratégia por trás desses índices é encontrar nós baseando-se em suas

propriedades e, a partir dos nós encontrados, usar passos de percurso no grafo para
encontrar outros nós ou caminhos que os conectem.

Não obstante, a indexação baseada em rótulos, também conhecida como

indexação baseada em esquema (não confundir com rotulação de sub-árvore XML),

pode ser uma alternativa à clusterização automatizada; desse modo, o agrupamento

pode ser imposto e as consultas podem ser conscientemente projetadas para usar
os índices eficientemente.

Dessa forma, os índices de propriedades e os índices baseados em rótulos

referentes aos bancos de dados baseados em grafos podem melhorar o
desempenho de consultas XPath/XQuery com predicados de atributos XML,
incluindo consultas de caminhos simples e consultas complexas twig.

2.9 Conclusão
A seção 2 abrange o assunto XML descrevendo particularidades com relação

a dados, consultas e técnicas relacionadas. De modo específico, a subseção 2.1
relata as características e propriedades dos dados XML que tornam o uso de XML
imprescidível no contexto atual.
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A subseção 2.2 examina as abordagens de armazenamento de XML. A

subseção 2.3 resume o modelo XML, para que as subseções 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7

procedam com questões relativas às consultas e o processamento de consultas em
XML.

A subseção 2.8 relata as principais técnicas de indexação usadas no

processamento de consultas XML. Esta subseção também analisa de modo sintético
a possibilidade de usar técnicas voltadas a banco de dados baseados em grafos.

Contudo, em se tratando de desempenho é necessário empregar formas de

avaliação válidas e concisas. A seção 3, estabelece o tema benchmarks como uma

das mais importantes formas de análise e comparação de desempenho no contexto
XML.
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3 BENCHMARKS
A seção 2 sintetiza características dos dados XML, as abordagens de

armazenamento, linguagens de consulta, processamento de consultas e categorias

de índices voltadas a XML para prover ganho de desempenho na recuperação de
dados.

A seção 3, vinculada à questão da análise de desempenho na recuperação de

dados XML, aprofunda-se no tema, concentrando-se em benchmarks. Desse modo,
são descritos e comparados os principais benchmarks desenvolvidos para essa
finalidade.

3.1 Introdução
Benchmarks são padrões de testes ou conjunto de testes usados para

comparar alternativas. Na área de engenharia de software, benchmarks podem ser
ferramentas automatizadas ou procedimentos usados para avaliar e comparar

desempenho de diversos tipos de componentes de sistemas computacionais. Assim,
Benchmarks são capazes de prover métodos de comparação de desempenho de
hardware, software e subsistemas em diferentes arquiteturas e plataformas.

Contudo, relacionado ao tema banco de dados, muitos elementos podem ser

avaliados por meio de benchmark, tais como, motor de processamento de consulta,

modelo/formato de armazenamento físico, método de indexação, disposição dos
dados no sistema de arquivo, tecnologias de armazenamento, entre outros, inclusive

os SGBDs em sua totalidade. Desse modo, um benchmark pode fornecer
informações quantitativas que podem ajudar a decidir na escolha de produtos,
subcaracterísticas e ajustes de configuração.

Assim, a principal comunidade interessada em benchmarks com relação a

banco de dados é composta por pesquisadores e por profissionais da área.

Profissionais usam geralmente para determinar quais produtos atendem melhor às
suas necessidades. De outro modo, pesquisadores usam benchmarks para avaliar
os resultados de sua pesquisa de maneira comparativa (GENG; DOBBIE, 2010).
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Benchmarks usam abordagens primariamente experimentais que se apoiam

em duas características principais, a reprodutibilidade e a capacidade de

generalização. A reprodutibilidade presa pela capacidade de reprodução das
observações e mensurações em uma base determinística ou estatística. Já a
capacidade de generalização faz com que os resultados possam ser significativos e

úteis, apesar da configuração específica utilizada no processo de benchmark, o que
está intimamente ligado à representatividade do experimento (VIEIRA; MADEIRA,
2003).

Assim, um benchmark precisa ser representativo dado um domínio, porém, a

abstração de um domínio será sempre uma representação imperfeita da realidade.

Assim, o objetivo é encontrar uma representação útil que capture os elementos
essenciais e possibilite meios práticos de caracterização (VIEIRA; MADEIRA, 2003).

Porém, o que difere processo de benchmark de técnicas de avaliação e

validação é o aceite técnico, explicito ou tácito, de uma comunidade. Isto, o torna
praticamente um padrão (VIEIRA; MADEIRA, 2003).

Os principais componentes de um benchmark voltado à comparação de

desempenho são a carga de trabalho (workload), as medidas, os procedimentos do

benchmark e a configuração experimental. A carga de trabalho representa o trabalho
que o sistema deve desempenhar durante o benchmark. As medidas caracterizam o
desempenho do sistema enquanto a carga de trabalho está sendo executada. As
medidas precisam ser fáceis de entender e permitir comparação entre diferentes

sistemas. Os procedimentos descrevem as rotinas e regras que precisam ser

seguidas durante o benchmark. A configuração experimental descreve as
configurações e requisitos necessários para realizar o benchmark (VIEIRA;
MADEIRA, 2003).

Ademais, considerando banco de dados, a massa de dados pode ser um

outro componente necessário, pois ela possibilita que operações de recuperação ou
manipulação sobre um conjunto de dados possam ser realizadas. Um aspecto
dimensional da massa de dados se refere ao tamanho, que pode ser medido em

termos brutos como Bytes, ou em unidades lógicas, como registros, células, nós,
entre outros.
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3.2 XML Benchmarks
Existem duas categorias principais de benchmarks em XML, os micro-

benchmarks e os baseado em aplicação.

Os micro-benchmarks são propostos para testar, de forma isolada,

componentes específicos e elementares sobre os dados XML, que não precisam ter
relação com nenhum domínio de aplicação. Os micro-benchmarks são empregados

principalmente por projetistas de SGBDs XML para detectar erros e possíveis pontos
para melhoria.

Já os benchmarks baseados em aplicação funcionam em nível mais elevado,

com o objetivo de medir o desempenho quanto a um domínio específico, por meio
de consultas típicas de uma aplicação sobre seus dados XML visando por à prova

um conjunto de determinadas características, como percurso pai-filho, percurso
ancestral-descendente, busca exata de valores e propriedades, busca full-text,
ordenação, agrupamento, entre outros. Os benchmarks baseados em aplicação

podem irrestritamente combinar uma ou mais caracteristiscas XML a testar; por isso,
podem especificar consultas mais complexas que as dos micro-benchmarks.

Com relação aos conjuntos de dados, existe a abordagem voltada à utilização

de dados XML reais e de dados sintéticos. Atualmente, existem vários documentos

que envolvem dados do mundo real: são bons exemplos o DBLP (http://dblp.unitrier.de/xml/), um banco de dados sobre artigos da área da ciência da computação;
também o IMDb (http://www.imdb.com/interfaces) que consiste de dados sobre filme
e atores.

Também existem repósitórios que reunem esses conjuntos de dados, entre

eles o XML Data Repository (http://www.cs.washington.edu/research/xmldatasets/),

que disponibiliza recursos como banco de dados de sequência de proteínas, dados
astronômicos

da

NASA,

entre

outros;

e

o

WikiMedia

Data

Downloads

(http://dumps.wikimedia.org/), que diponibiliza cópia dos dados de seus projetos
colaborativos em XML.

Entretanto, o uso de dados reais pode levar a dois problemas fundamentais,

um quanto à evolução dos dados e outro quanto à fixação do conjunto de dados. A
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evolução pode ocasionar que um conjunto de consultas sejam úteis em um
determinado momento, porém, passado algum tempo essas consultas se tornem
obsoletas, por motivo de alteração/exclusão de dados e/ou alteração de estrutura ou
dos metadados. Já a fixação do conjunto de dados pode possibilitar a ocorrência de

resultados programados e tendenciosos, visto que uma mesma consulta poderá
retornar sempre os mesmos dados.

Todavia, para esse problema existem os dados XML sintéticos. Os dados

assim conhecidos são sintetizados por meio de programas conhecidos como
geradores de dados. Os geradores normalmente empregam técnicas de estatística,
de distribuição de probabilidades e de randomização para gerar dados XML de

acordo com um domínio de aplicação. Os geradores normalmente aceitam

parâmetros para produzir resultados precisos de acordo com as necessidades
específicas

dos

testes.

Os

geradores

XMark

xmlgen

(http://www.xml-

benchmark.org/generator.html) e o ToXgene (http://www.cs.toronto.edu/tox/toxgene/)
são bons exemplos empregados em benchmarks.

3.3 XOO7
O XOO7 é um benchmark desenvolvido por Bressan et al. (2003) na

Universidade de Singapura (National University of Singapore). O XOO7 é baseado
no OO7 que foi projetado para testar o desempenho de SGBDs Orientado a Objetos.

O benchmark provê um gerador de dados chamado genxml, que produz um

conjunto de dados baseado em parâmetros fornecidos pelo usuário. Porém, os

autores propõem três tipos pré-definidos de conjunto de dados, pequeno (4.2 MB),
médio (8.4 MB) e grande (12.8 MB).

No XOO7 as consultas originais OO7 foram convertidas para linguagem de

consulta XML; no entanto, foram adicionadas novas consultas na tentativa de cobrir
o máximo das características que as linguagens de consulta XML deveriam suportar.
As consultas foram divididas em três categorias, consultas relacionais, consulta de
documento e consulta navegacional. As consultas relacionais visam avaliar

operações tais como junção e agregação. As consultas de documento preocupam-
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se com a ordenação dos elementos. As consultas navegacionais exploram
referências e links entre elementos XML.

3.4 XMach-1
O XMach-1 foi desenvolvido por Bohme e Rahm (2001), na Universidade de

Leipzig, na Alemanha. O benchmark XMach-1 divide-se em quatro componentes, o
banco de dados XML, servidor de aplicação, carregador (Loader) e o navegador.
Essa arquitetura foi projetada para suportar consultas em modo multiusuário.

As consultas especificadas são medidas pelo tempo de resposta, ao final é

gerada a métrica Xqps (XML queries per second), ou consultas XML por segundo.

O conjunto de dados do XMach-1 pode ter dez mil, cem mil, um milhão ou dez

milhões de documentos, de acordo com parâmetro informado ao gerador de
documentos XML.

Os autores usaram o XMach-1 em uma comparação de desempenho entre

dois SGBDs XML nativos e um relacional, ambos comerciais. A partir dos resultados
experimentais, constataram que os SGBD XML nativos atendem as consultas com

maior desempenho em comparação ao SGBD relacional. Contudo, quando

aumenta-se o número de usuários, o SGBD relacional desempenha melhor do que
os XML nativos.

3.5 XBench
O XBench é uma família de benchmarks baseados em aplicações (YAO;

ÖZSU; KHANDELWAL, 2004). O benchmark leva em consideração o tipo de dados
da aplicação, centrado nos dados (data-centric, DC) e centrado em documento

(document-centric, ou text-centric, TC). Também, considera a disposição dos dados
em um único arquivo XML (single document, SD) e múltiplos arquivos XML (multiple
documents, MD).

63
A partir disso XBench propõe quatro aplicações, com ao todo vinte consultas,

mas nem todas as consultas são usadas em todas as aplicações:


TCSD, document-centric e single document, baseado em um

dicionário, contendo dezenove consultas;



TCMD, document-centric e multiples documents, baseado em um

conjunto de artigos (papers), contendo dezessete consultas;



DCSD, data-centric e single document, baseado em comércio

eletrônico de livros, contendo catorze consultas;



DCMD data-centric e multiples documents, baseado em um sistema de

ordem de compras, contendo dezesseis consultas.

Os conjuntos de dados de teste utilizados são gerados pelo gerador ToXgene,

de acordo com parâmetros pré-definidos, que permitem gerar os conjuntos de dados
pequeno (10 MB), normal (100 MB), grande (1 GB) e enorme (10 GB).

3.6 MBench
O Michigan Benchmark ou MBench, desenvolvido na Universidade de

Michigan (University of Michigan), foi projetado como micro-benchmark visando a
avaliação

de

custo

de

partes

individuais

dos

bancos

de

dados

XML

(RUNAPONGSA, et al. 2006). Dessa forma, seu objetivo não é escolher um ou outro

banco de dados em particular, mas avaliar partes da estrutura e apontar deficiências
de acordo com as consultas feitas. Com esse objetivo, o conjunto de dados do

MBench é criado para simular diferentes características nos dados XML e permitir a
predição de custos com tais operações.

O benchmark MBench define cinquenta e seis operações agrupadas de

acordo com as categorias: consultas de seleção, consultas join (junção) baseadas
em valores, consultas join baseadas em ponteiros, operações de agregação e

operações de modificação de dados. Dentro de cada grupo, as consultas diferem

com respeito a propriedades específicas como a seletividade, possibilitando medir a
influência no desempenho das consultas.
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3.7 XMark
XMark é um benchmark desenvolvido por Schmidt et al. (2002), apoiado pelo

Instituto de Pesquisa em Matemática e Ciência da Computação na Holanda

(National Research Institute for Mathematics and Computer Science). Consiste em
um conjunto de vinte consultas empregadas como carga de trabalho para realizar
benchmark em seu conjunto de dados XML específico.

As consultas, conforme Quadro 3, tentam capturar e testar as primitivas

essenciais de processamento de XML nos sistemas de gerenciamento de dados,
tais como expressões de caminho, consultas de valores nulos, pesquisa full-text,
consulta sobre dados em hierarquia, e recuperação de resultados complexos
(SCHMIDT et al. 2002).

As consultas são classificadas assim:


Busca exata: Q01



Conversão: Q05













Acesso Ordenado: Q02, Q03 e Q04
Expressões regular de caminho (ancestral-descendente): Q06 e Q07
Referências (ID/IDREF): Q08 e Q09

Construção de Resultados Complexos: Q10
Junção baseada em valores; Q11 e Q12
Reconstrução: Q13

Busca Full-text: Q14

Percurso de caminho: Q15 e Q16
Uso de Função: Q18
Ordenação: Q19
Agregação: Q20
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Quadro 3 - Consultas XMark
Q1. Retornar o nome da pessoa com ID = "person0".

Q2. Retornar os aumentos iniciais de todos os leilões abertos.

Q3. Retornar os IDs de todos os leilões abertos cujo aumento atual é pelo menos
duas vezes maior que o aumento inicial.
Q4. Listar as reservas dos leilões abertos, onde uma determinada pessoa
(person20) emitiu um lance antes de outra pessoa (person51).
Q5. Quantos itens vendidos custaram no mínimo 40?

Q6. Quantos itens existem em todos os continentes?

Q7. Quantos elementos de tag "description", "annotation" e "emailaddress" estão
no banco de dados?
Q8. Listar os nomes das pessoas e a quantidade de itens que eles compraram.
(cruzar person, closed_auction)
Q9. Listar os nomes das pessoas e os nomes dos itens que eles compraram na
Europa. (cruzar person, closed_auction, item)

Q10. Liste todas as pessoas de acordo com o seu interesse; usar a tags em francês
no resultado.
Q11. Para cada pessoa, listar o número de itens atualmente à venda cujo preço não
exceda 0,02% de sua renda.
Q12. Para cada pessoa com renda acima da média, listar o número de itens
atualmente à venda cujo preço não exceda 0,02% de sua renda.

Q13. Listar os nomes dos itens registrados na Austrália, juntamente com suas
descrições.

Q14. Retornar os nomes de todos os itens cuja descrição contenha palavra 'ouro'.

Q15. Retornar as palavras-chave destacadas com ênfase nas anotações sobre leilões
finalizados.
Q16. Retornar os IDs dos vendedores com leilões que possuem anotações com uma ou
mais palavras-chave destacadas com ênfase. (cf. Q15)
Q17. Que pessoas não têm uma página pessoal (homepage)?

Q18. Retornar o valor de reserva de todos os leilões abertos convertido em outra
moeda (fator de conversão: 2.20371).

Q19. Retornar uma lista de todos os itens com sua respectiva localização. A lista
deve ser ordenada alfabeticamente pela localização.
Q20. Agrupar os clientes por classes de renda exibindo a quantidade de clientes
de cada classe.
Preferred:
[@income >= 100000]
Standart:
[@income < 100000 E @income >= 30000]
Challenge:
[@income < 30000]
Não Aplicável: [empty(@income)]

Fonte: adaptado de Schmidt et al. (2002)
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O benchmark XMark conta com xmlgen, um gerador de dados que sintetiza

arquivos XML. A obtenção de um documento XML válido, pode ser realizada
conforme Quadro 4.

Quadro 4 - Obtenção de Arquivo XML válido
Linha de Comando:

> xmlgen -f <fator> -o <arquivo>

Fonte: elaborado pelo autor.

Xmlgen produz documentos XML baseado em um modelo de domínio de um

site de leilões, que é uma aplicação típica de e-commerce. A Figura 10 captura de

forma resumida a estrutura de um documento produzido pelo xmlgen. Com ela é
possivel observar elementos e trechos característicos, que podem ser classificados
em altamente regulares, regulares e irregulares.

Os altamente regulares, destacados em lilás, consistem de dados que contêm

atributos e valores praticamentes estáticos com baixa probabilidade de mudança
estrutural.

Os regulares, em cinza, consistem de dados que são normalmente regulares,

destinados à leitura pela aplicação, mas pode ocasionalmente ocorrer elementos
repetidos e ausência de valores, de elementos e de atributos.

Já os irregulares, realçados em vermelho, consistem em dados que contêm

elementos mistos, com alternância irregular entre texto e marcações XML,

apresentam nível de profundidade imprevisível, com alta probabilidade de mudança
estrutural.

Dessa forma, o conjunto de dados sintético do XMark pode ser posicionado

de forma intermediária entre data-centric e document-centric; dessa forma, é

considerado híbrido, acarretando grande dificuldade para consulta aos dados,
conforme observado na subseção 2.1.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 10 - Modelo XMark - fragmento do conjunto de dados
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Os pontos fortes da geração de dados do xmlgen do XMark são:





Geração de dados em XML bem-formado, válido e significativo. Isto

possibilita abstração da validação quanto à especificação XML W3C.

Geração eficiente de documentos XML com tamanhos variados,
podendo atingir vários gigabytes, de acordo com um parâmetro
chamado de scale factor.

Observação de restrições referenciais dos relativos pares ID/IDREF, ou
seja, xmlgen garante que não existem IDREFs sem o seu respectivo
ID.

No Apêndice A deste trabalho, pode-se encontrar as consultas elaboradas em

linguagem XQuery fornecida pelo site do Benchmark.

3.8 Comparação
A Tabela 5 sumariza as características mais relevantes dos principais

benchmarks XML.

Contudo, como esse trabalho visa avaliar o desempenho de consultas sobre

dados XML armazenado em um banco de dados baseado em grafo, as
características data-centric e document-centric são ambas relevantes e podem

influenciar na efetividade de índices. Assim, os benchmarks mais adequados são o
XBench e o XMark.

Entretanto, de acordo com análise de benchmarks XML realizada por

Afanasiev e Marx (2006), é possivel afirmar que, com relação a erros semânticos e
sintáticos, o XMark possui consultas mais claras e mais precisas que o XBench.

Além disso, de acordo com a mesma análise, XMark possui o maior número de

artigos com experimentos, e também possui o maior número de artigos que usam o
seu conjunto de dados sintético. Esses números retratam a aceitação e a confiança
da comunidade acadêmica e científica com relação ao XMark.
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Tabela 5 - Benchmarks XML
Característica
Aplicação
Gerador de
dados
Característica do
conjunto de
dados
Quantidade de
Documentos
Tamanho do
Conjunto de
dados:

X007
objetos genéricos
(relacionamento OO
part-of)

Consultas de
Recuperação
Operações de
Modificação
Modo de
Usuário

XBench

MBench

Xmark

Catálogo de livros

TCSD: Dicionário
TCMD: Conjunto de Artigos
DCSD: e-commerce Livros
DCMD: Conjunto de Ordens
de Compra

-

e-commerce Leilão

ToXgene

MBench-v1

Xmlgen

Genxml

XMach-1

data-centrinc

document-centric

data-centric e
document-centric

data-centric

data-centric e
document-centric

Único

Múltiplos

Único/Múltiplos

Único

Único

Cenários:
4.2MB, 8.4MB e 12.8MB

Principal
Métrica

XMach-1

Tempo de
Resposta
23

Média de 16KB
por documento

Tempo de Resposta
e XQpS (XML queries
per second)

Cenários:
10MB, 100MB, 1GB e 10GB
Tempo de
Execução

50MB x 10^n

n:{1,2,...,100}
Tempo de
Resposta

Mínimo 27KB.
Máximo limitado
apenas pelo
Sistema de Arquivo
Tempo de
Resposta

8

14-19

49

20

0

3

0

7

0

Único

Multi-usuário

Único

Único

Único

Fonte: elaborada pelo autor.

Não obstante, XMark cumpre outras necessidades para o teste de

desempenho, possui gerador de dados XML e é escalável, ou seja, por meio do

parâmetro de fator de escala pode gerar conjunto de dados de diversos tamanhos,
de acordo com os requisitos de teste.

Assim, com base nas propriedades constatadas, o XMark revela-se mais

adequado ao trabalho.

3.9 Conclusão
A seção 3 aprofunda-se no assunto benchmarks voltados à XML, relatando

suas particulariedades. Especificamente, nas subseções 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 são
descritos respectivamente os benchmarks XOO7, XMach-1, XBench, MBench e o

XMark. Na subseção 3.8, uma comparação realizada evidencia uma maior aderência
do XMark às necessidades deste trabalho.
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Todavia, com relação ao desempenho, ao analisar o comportamento de

dados XML armazenado em um banco de dados baseado em grafo, é necessário

compreender os fundamentos do modelo em questão. A seção 4 consolida as
principais características dos bancos de dados baseados em modelo de grafo.
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4 BANCO DE DADOS BASEADOS EM GRAFOS
A seção 3 estabelece benchmarks como uma forma empírica e racional para

comparação de desempenho. Contudo, deve-se realizar um esforço para determinar
quais são os fatores que podem melhorar ou degradar o desempenho de consultas a

dados XML armazenados em banco de dados baseado em grafo. Dessa forma, a
seção 4 examina o assunto banco de dados baseados em grafos.

Em detalhe, na subseção 4.2, são descritos os modelos de grafos mais

populares. A subseção 4.3 aborda de forma sintética os SGDBs baseados em
grafos. A subseção 4.4 detalha o SGBD baseado em grafos Neo4j.

4.1 Introdução
Basicamente, a topologia de um grafo G pode ser expressa como G = (V, E)

onde V é o conjunto de nós (vertex) e E é o conjunto de arestas (edges). Cada

elemento do conjunto E é formado por dois elementos distintos do conjunto V, ou
seja, E = { {v1, v2} | v1, v2 ∈ V}. Assim, cada aresta representa um relacionamento
entre dois nós.

Por definição, em um grafo, não é permitido que arestas realizem

relacionamento entre um nó e ele mesmo (self-loop). Além disso, a ordem dos
elementos que constituem uma aresta é irrelevante, dado e1 = {v1, v2}, e2 = {v2, v1}
então, e1 = e2.

No entanto, a maioria dos bancos de dados popularmente conhecidos como

baseados em grafos são na verdade baseados em digrafos (directed graphs). Um
digrafo é expresso como D = (V, E), porém, E ⊆ VxV.

Assim, as arestas do digrafo não são conjuntos de dois elementos como nos

grafos, elas são pares ordenados, E = { (v1, v2) ∈ VxV }. Desse modo, as arestas

possuem uma direção o que confere maior capacidade de modelagem para
representação de informações.

Contudo, apesar dessas sutis diferenças, o trabalho usa o termo grafo de

forma ampla como vêm sido empregado recentemente na área de banco de dados.

72
Assim, por meio de nós e arestas, os grafos podem representar e compor

qualquer tipo de informação, incluindo documentos XML de qualquer grau

complexidade, com profundidade irregular, com ausência eventual de elementos e

atributos. Dessa forma, os grafos podem cobrir as categorias data-centric,
document-centric e híbridos.

Contudo, em termos de estrutura de dados, existem diversos modelos de

grafos e cada um apresenta diferenças estruturais que devem ser observadas de
acordo com a melhor adequação ao problema. A subseção 4.2 descreve os
principais modelos de grafos e suas características.

4.2 Modelos de grafos
Diferentes modelos de grafos podem ser usados na modelagem, dependendo

da adequação ao problema. Um modelo trivial e limitado é o chamado grafo simples,
nele todos os nós denotam o mesmo tipo de objeto e todas as arestas denotam o
mesmo tipo de relacionamento.

Já outros modelos, podem permitir um conjunto variado de tipos de objetos e

de relacionamentos possibilitando múltiplas relações e um maior poder de
modelagem.

Desse modo, existem modelos de grafos que, de forma adicional, podem

permitir arestas direcionadas, rotuladas e valoradas. No entanto, também existem
modelos que podem permitir atribuição de propriedades e valores aos nós.

Angles (2012) classifica modelos de grafos em quatro segmentos principais:



Grafos simples: O grafo é definido por nós conectados por arestas;

todos os nós e arestas são do mesmo tipo;

Hipergrafos: H=(V, E), V é o conjunto de nós, E é o conjunto de

hiper-arestas. Contudo, E ⊆ P(V), P(V) é o conjunto Potência
(powerset) do conjunto V. Assim, o hipergrafo possui o conceito
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adicional de hiper-aresta, que é uma aresta que pode se relacionar



com um número arbitrário de nós existentes no hipergrafo;

Grafos aninhados: o modelo permite que um nó também possa ser

um grafo;

Grafos de propriedades: nós e arestas contêm atributos para

descrever suas propriedades.

Segundo Angles (2012), as consultas básicas realizadas sobre grafos são:








Consultas de adjacências: o princípio básico é a adjacência do tipo

nó-aresta-nó. Dois nós são adjacentes quando possuem uma aresta
que os relaciona.

Consultas de alcançabilidade: este tipo de consulta considera o

percurso ou a travessia em um grafo testando se dois nós estão
conectados por um caminho no grafo.

Consultas de combinações de padrões: este tipo de consulta

procura todos os subgrafos isomórficos de um determinado padrão
(pattern) especificado na consulta.

Consultas de sumarização: este tipo de consulta usa funções

especiais que permitem sumarizar valores dos resultados, por
exemplo somas, médias etc.

Muitas implementações utilizam o princípio da adjacência livre de índice

(Index-free adjacency). Esse princípio faz com que cada elemento do grafo contenha

referência direta para seus vizinhos adjacentes. Isto torna desnecessária a

manutenção de um índice global para indexação entre nós e arestas. Assim, o
tempo de consulta baseado no percurso do grafo é independente do tamanho total
do grafo, permitindo desempenho eficiente mesmo com grande quantidade de nós e
arestas.
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4.3 SGBDs baseados em grafos
Os sistemas gerenciadores de bancos de dados baseado em grafos são

assim denominados porque usam um modelo de grafo, constituído de forma
elementar por nós e arestas, para armazenar e recuperar os dados. Tais sistemas,

por meio de estruturas genéricas facilitam o processo de modelagem de contextos
complexos, pela simples definição e atribuição de relacionamentos (arestas) que
conectam as instâncias de dados (nós).

Estes sistemas podem ser classificados em duas categorias principais:

baseado em memória (memory based) e baseado em disco (disk based). A
categoria disk based, diferentemente da memory based, não exige que a estrutura

de dados em grafo esteja inteiramente na memória principal, desse modo persistem
os grafos sob sistema de arquivos.

Bancos de dados baseados em grafos são uma alternativa aos bancos de

dados relacionais em sistemas cuja interconectividade de dados é um aspecto
importante. Assim, o interesse por banco de dados baseado em grafos vem

ganhando expressividade juntamente à web semântica e à disseminação das redes
sociais. As redes sociais são sistemas complexos na Web.

Sistemas complexos são constituídos por um grande número de entidades,

processos e agentes que interagem entre si de forma não-linear (BELLOMO et al.,

2009; BELLOMO; BREZZI, 2014). Dessa forma, existe grande dificuldade em

compreender e modelá-los; muitas vezes, é humanamente impossível compreender
todos os conceitos do sistema, realizar uma interpretação visual das interações entre
as entidades, bem como uma modelagem completa e precisa do domínio.

Por conseguinte, bancos de dados baseados em grafos são úteis neste

cenário, pois grafos são naturalmente aditivos, o que significa que é possível

adicionar novos tipos de arestas, novos nós e novos subgrafos a uma estrutura

existente sem perturbar as consultas e funcionalidades existentes (ROBINSON;
WEBBER; EIFREM, 2015). E, por causa dessa flexibilidade, não é necessário

modelar o domínio de forma exaustiva, o que vem de encontro às práticas ágeis
atuais. Além disso, em termos de desempenho, determinadas categorias de
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consultas podem ser mais eficientes em grafos do que em tabelas, principalmente as
que envolvem recursividade e elevado número de junções.

Muitos SGBDs baseados em grafos estão disponíveis. Entre eles, destacam-

se os sistemas AllegroGraph, Sparksee, InfiniteGraph e Neo4j.

AllegroGraph é um sistema gerenciador de banco de dados baseado em grafo

e persistente em disco (disk based). Inicialmente foi implementado como um banco
de dados RDF, permitindo consultas em linguagem SPARQL. AllegroGraph suporta
transações ACID e oferece serviço REST para acesso.

Sparksee, chamado anteriormente de DEX, é um sistema de banco de dados

baseado em grafo persistente em disco. Sparksee foi escrito em C++ e
implementado a partir de um modelo interno baseado em mapa de bits (bitmaps).

Por codificar matrizes de adjacência em bitmaps, ele usa espaço em disco de forma
compacta e requer menor espaço de memória. Adicionalmente, suporta gestão de
grafos persistentes e temporários e transações ACID.

InfiniteGraph é um sistema que suporta manipulação de grafos com grande

quantidade de nós e relacionamentos. O sistema se preocupa principalmente com a
distribuição em máquinas. Em contrapartida, possui consistência eventual, aceitando

atraso na propagação de atualização de dados. Contudo, InfiniteGraph pode ser
empregado em variadas arquiteturas, como em sistemas baseados em servidores,
plataformas em nuvem (cloud) e em sistemas embarcados.

Neo4j é um SGBD baseado em grafos, transacional e persistente em disco.

Emprega o modelo de grafo de propriedades, podendo atribuir propriedades e
valores a nós e arestas. Percorre nós e arestas dos grafos e

destaca-se pelo

suporte integral a transações ACID, bem como, pelas convenientes interfaces REST

do servidor. Neo4j oferece linguagem de consulta própria chamada Cypher, que

pode lidar com diferentes tipos de consultas como adjacência de nós e arestas,
correspondência de padrões, vizinhança em k-passos, caminho mínimo, entre

outras. Apesar de ser implementado em Java, Neo4j conta com APIs para outras
linguagens de programação, incluindo .Net, Python, PHP, Perl, Ruby, Javascript

entre outras. Estas APIs permitem a manipulação dos dados por meio de objetos e
tipos nativos da linguagem sem a necessidade de dominar a linguagem Cypher.
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A preferência pelo Neo4j neste trabalho justifica-se principalmente pela

compatibilidade entre o modelo de grafo de propriedades e o modelo XML, assim as

propriedades dos nós podem equiparar-se aos atributos dos elementos XML.
Ademais, outra característica relevante está vinculada à linguagem Cypher, que

pode satisfazer consultas com expressão de caminho simples, expressão de
caminhos com ramificação equiparando-se a XPath. Não obstante, Cypher possui
funções para operar e iterar tipos complexos como MapSets e Arrays, permitindo o
retorno de resultados complexos. Dessa forma, Cypher pode se comparar à XQuery.
O SGBD Neo4j é tratado em mais detalhes na subseção 4.4.

4.4 Neo4j
O Neo4j é o principal componente utilizado neste trabalho. Neo4j é um SGBD

baseado em grafos de código aberto, que também possui suporte comercial. Ele usa
o modelo de grafo de propriedades.

O Neo4j foi projetado e construído para ser um banco de dados confiável.

Desse modo, tem suporte transacional e oferece os dois tipos de arquitetura, a
centralizada e a distribuída com suporte à replicação (non-free).

As características ACID são a base para a confiabilidade de dados no Neo4j.

Neo4j impõe que todas as operações que modificam dados ocorram dentro de uma
transação, garantindo a consistência dos dados.

Uma única instância do servidor Neo4j pode lidar com um grafo de bilhões de

nós e arestas. E se a taxa de transferência de dados for insuficiente, o banco de
dados pode ser distribuído entre vários servidores por meio de uma configuração de
alta disponibilidade.

A primeira versão do Neo4j foi lançada em fevereiro de 2010 pela empresa

Neo Technology e atualmente está na versão 2.2.x. A partir da versão 2.0 foi
introduzido o conceito de rótulos em seu modelo de grafo de propriedades.

Contudo, Neo4j é um SGBD que utiliza mecanismo interno com o princípio de

index-free adjacency, mas possui suporte à indexação de propriedades de nós e/ou
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arestas (legacy indexing) e indexação de propriedades baseada em rótulos (schema
indexing ou labels indexing), vistos em mais detalhes na subseção 4.4.2.

Além disso, sua linguagem de consulta e manipulação Cypher pode se

equiparar a XPath e XQuery, podendo satisfazer consultas complexas descritas na
subseção 2.4. A subseção 4.4.1 descreve de forma introdutória a linguagem Cypher.

4.4.1 Cypher
O Neo4j utiliza uma linguagem de consulta própria chamada Cypher. A

linguagem Cypher foi projetada para consultar e manipular grafos.

Para realizar uma consulta típica em Cypher é necessário codificar o grafo

que se deseja encontrar; essa codificação é feita por meio de padrões de caracteres,
que representam textualmente atributos, nós e arestas.

Cypher usa esse padrão textual para buscar correspondência (pattern-

matching) de grafos isomorfos. Os nós e arestas dos grafos encontrados podem ser
atualizados, excluídos, retornados ou ainda, podem ser usados para criar novos nós
e arestas no grafo armazenado.

A sintaxe da linguagem Cypher emprega uma notação característica para

expressar os padrões de nós, arestas e atributos:


() Parênteses indicam um nó.



{} Chaves contêm atributos de nós ou de arestas.




[] Colchetes indicam uma aresta

-[]-> Hífen e sinal de maior e menor indicam a direção da aresta.

Dessa forma, a expressão (n1)-[r]->(n2) significa que o padrão deve

satisfazer a condição que o nó n1 e n2 estejam conectados por meio da aresta r no
sentido n1→n2. O Quadro 5 mostra um exemplo para criar dois nós conectados.
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Quadro 5 - Exemplo CREATE
CREATE

(n1{nome:"João", idade:19}) -[r:assiste{em: "2014-01-15"}]-> (n2{disciplina:"BD"})

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se que para criar esses dois nós conectados, não foi preciso definir

nenhum tipo de modelo, esquema ou até mesmo tipo de dados. Dessa forma,
constata-se que os dados no modelo baseado em grafos possibilitam a modelagem

a partir das instâncias (fatos) e não necessariamente a partir das entidades (classes)
como ocorre nos modelos relacionais. Dessa forma, esta característica permite
trabalhar dados de sistemas complexos, cujo domínio não seja claro, e fenômenos

que não podem ser facilmente compreendidos e classificados por meio de
entidades.

Ademais, o modelo de grafos de propriedades que o Neo4j usa proporciona

flexibilidade para a aplicação, pois, de forma aditiva, é possível adicionar múltiplos

rótulos, permitindo que um mesmo nó possa ser interpretado pela aplicação como
representante de vários conceitos e entidades diferentes. Por exemplo, um nó n em

determinado momento pode ser interpretado como pessoa, em outro como usuário,
pela simples adição dos rótulos :Pessoa e :Usuario. O Quadro 6 e o Quadro 7
apresentam sintaxes mais comuns da linguagem Cypher.
Quadro 6 - Sintaxe básica de consulta
[START]
[MATCH [WHERE] ]
[OPTIONAL MATCH [WHERE] ]
[WITH [ORDER BY] [SKIP] [LIMIT]]
RETURN [ORDER BY] [SKIP] [LIMIT]

Fonte: Neo4j (2015)

Quadro 7 - Sintaxe para manipulação
[START]
[MATCH [WHERE] ]
[OPTIONAL MATCH [WHERE] ]
[WITH [ORDER BY] [SKIP] [LIMIT]]
(CREATE [UNIQUE] | MERGE) | [SET | DELETE | REMOVE | FOREACH]
[RETURN [ORDER BY] [SKIP] [LIMIT]]

Fonte: Neo4j (2015)
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As principais cláusulas Cypher, que constam no Quadro 6 e o Quadro 7, e

seus respectivos significados:














START: Define pontos de início para o percurso no grafo. Pode ser

especificado por IDs ou por acesso a índices.

MATCH: Define o padrão que deverá ser encontrado no grafo.
WHERE: Define critério de filtragem.

RETURN: Define o que a consulta irá retornar.
CREATE: Cria nós e arestas.

DELETE: Deleta nós e arestas.

REMOVE: Remove propriedades.

SET: Atualiza/Insere valores nas propriedades.

FOREACH: Realiza ações de atualização para cada elemento de uma

lista.

WITH: Segmenta consultas em outras partes, criando novos escopos para

os identificadores.

ORDER BY: Ordena por algum identificador.
SKIP: Pula os primeiros n resultados.

LIMIT: Determina a quantidade de n resultados.

4.4.2 Indexação Neo4j
Neo4j suporta dois tipos de índices, os índices legados (legacy indexes) e os

baseados em rótulos (labels indexes). Os índices legados são classificados em
manuais e automáticos.

A indexação automática, conforme Quadro 8, provê apenas um índice para

nós e apenas um índice para arestas. Ambos indexam valores de propriedades
especificadas.

No Quadro 8, estão habilitados os índices de nós e de arestas. O índice de

nós indexa todos os nós com as propriedades “nome” e/ou “telefone”. O índice de
arestas indexa todas as arestas com a propriedade “desde”.
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Quadro 8 - Indexação automática de nós e arestas (legacy)
Arquivo neo4j.properties :

node_auto_indexing=true
relationship_auto_indexing=true
node_keys_indexable=nome,telefone
relationship_keys_indexable=desde

Fonte: elaborado pelo autor.

Já a indexação manual permite a criação arbitrária de índices contendo uma

reduzida quantidade de entradas, conforme Quadro 9.

Todavia, a indexação manual é responsabilidade da aplicação, cabendo a ela

adicionar e remover as entradas nos índices, o que pode ser limitante quando outra
aplicação compartilha os mesmos nós e relacionamentos.

Dessa forma, o processo de indexação manual no modo legado pode ser feito

em linguagem de programação ou via HTTP usando PUT/GET.

Quadro 9 - Indexação manual de nós e arestas (legacy)
// Exemplo Java
// Criando um índice de atores
IndexManager index = graphDb.index();
Index<Node> atores = index.forNodes( "ator" );
// Criando nós de exemplo
Node n1 = graphDb.createNode();
n1.setProperty( "nome", "João" );
Node n2 = graphDb.createNode();
n2.setProperty( "nome", "Pedro" );

// Indexando atores pela propriedade nome
atores.add( n1, "nome", n1.getProperty("nome") );
atores.add( n2, "nome", n2.getProperty("nome") );
// Removendo entradas do índice
atores.remove( n1 );

// Consultado pelo índice
IndexHits<Node> hits = atores.get( "nome", "Pedro" );
Node n3 = hits.getSingle();

Fonte: elaborado pelo autor.
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Existem ainda os índices baseados em rótulos, que são também conhecidos

por índices de schema e podem ser criados utilizando-se comandos em Cypher. Nos
índices de rótulos as entradas são mantidas automaticamente pelo Neo4j.

Cada índice criado é capaz de indexar uma determinada propriedade para

todos os nós que possuem um mesmo rótulo especificado. Contudo, os índices de
rótulos não se aplicam a arestas.

O Quadro 10 mostra a criação de um índice sobre o rótulo :Pessoa e

propriedade “nome”. Esse tipo de índice automaticamente indexa todos os nós que
possuem rótulo :Pessoa e a propriedade nome.

Quadro 10 - Indexação de nós baseada em rótulos (Schema)
CREATE INDEX ON :Pessoa(nome)

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim, verifica-se que o Neo4j possui diversas características favoráveis a

recuperação de XML. Contudo, constata-se que não há uma compatibilidade entre
os índices legados e os índices baseado em rótulos, e não está claro qual deles
pode ser o mais determinante na recuperação de documentos XML.

No entanto, não foram encontrados trabalhos acadêmicos que investiguem

qual das categorias de indexação são mais adequadas em se tratando de XML.

Desse modo, para esse problema, o trabalho utiliza o benchmark XMark, que possui
um conjunto de vinte consultas que abrange expressões de caminho, consultas a
valores nulos, pesquisa full-text, consulta sobre dados em hierarquia, e recuperação
de resultados complexos.

4.5 Conclusão
A seção 4, descreve fundamentos sobre banco de dados baseados em grafos

e a sua aplicabilidade neste trabalho. Especificamente, a subseção 4.2, são
descritos os modelos de grafos mais populares.
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A subseção 4.3 aborda de forma sintética os SGDBs baseados em grafos,

correlacionando o potencial uso para armazenar XML, salientando que o modelo de

grafos de propriedades se aproxima muito do modelo XML especificado pelo W3C.
Nesse ponto, justifica-se o uso do SGBD Neo4j visando XML, por ser baseado em
grafos de propriedades, implementar indexação e não necessitar de modelo de

dados rígido. Além disso, sua linguagem de consulta é compatível com consultas
típicas em XML. Desse modo, Neo4j atende os aspectos relevantes para esse
trabalho.

A subseção 4.4 detalha o SGBD Neo4j em seus aspectos intrínsecos, como

seu modelo, sua linguagem de consulta, e seus índices. Dessa forma, chega-se a

conclusão que consultas XML poderiam ser otimizadas pela indexação de rótulos e
pela propriedades dos nós, mas não há estudos empíricos sobre o assunto.

Assim, levantada a principal questão quanto ao desempenho de recuperação

de dados XML no Neo4j e seus modos de indexação, realiza-se o planejamento do
experimento na seção 5.
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5 PLANEJAMENTO
A seção 2 caracteriza XML e de acordo com suas especificidades,

contextualiza a indexação e recuperação de dados XML. Ademais, a seção 3

permite uma visão empiríca sobre a análise de desempenho de consultas XML por
meio de benchmarks. Já a seção 4, abrange o tema bancos de dados baseados em

grafos de forma relacionada ao tema XML. Estas seções são a base fundamental
para o planejamento e desenvolvimento do trabalho.

Desse modo, a seção 5 concentra-se no planejamento do experimento e na

definição das restrições e premissas adotadas, bem como, na elaboração de todo
escopo de trabalho.

5.1 Introdução
O experimento tem por finalidade coletar medidas de latência e de tempo de

resposta das consultas XMark com relação à maneira de indexação utilizada no

banco de dados Neo4j, conforme Figura 11. As medidas coletadas por meio de
testes práticos e sistemáticos possibilitam a realização de análise comparativa de
desempenho de maneira objetiva.

Figura 11 - Modos de indexação
Indexação
Baseada em
Rótulo
(Schema)

Sem Indexação
Indexação
Neo4j
x

XMark

Fonte: elaborada pelo autor.

Indexação de
propriedade de
nós (Legada)
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A Figura 11, sintetiza a essência do experimento, considerando os modos

atualmente possíveis de trabalhar com índices no Neo4j, e analisá-los com relação

ao desempenho, concentrando-se nas características dos dados XML e das
consultas XMark.

5.2 Definições gerais e atividades de planejamento
Para que o experimento seja bem definido, foram elencadas as principais

dependências necessárias ao desenvolvimento do trabalho e à execução
experimento:


Definição de premissas e restrições.



Planejamento do ambiente de teste.








Planejamento do experimento.

Planejamento da estrutura de apoio.

Definição de medidas e do plano de teste.
Planejamento da execução dos testes.

Modelagem lógica para representação de dados XML no modelo de grafo de

propriedades do Neo4j.

Definição dos índices sobre os dados.

5.2.1 Definição de premissas e restrições
Inicialmente, foram definidas algumas premissas e restrições, para delimitar a

abrangência do trabalho e para que o experimento possa ser reproduzido nas
mesmas condições:
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Tecnológicas:
Sistema gerenciador de banco de dados baseado em grafos Neo4j: Neo4j

Community v.2.2.0 (unix-tar.gz). Serviço HTTP e Remote Shell habilitados
com suporte à Linguagem Cypher.

Sistema operacional (para servidor Neo4j): Linux3.2.0-4-amd64 SMP Debian

3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux. Instalação nova, na modalidade

mínima, para minimizar interferência por motivos de concorrência de recursos






com outros processos.

Pacote OpenSSH para gerenciamento remoto.

Java: java version "1.7.0_75", OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4)

(7u75-2.5.4-1~deb7u1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed
mode).

Apache Jmeter v2.12 para execução dos planos de testes.

Hardware utilizado: Host Físico: 16GB de memória DDR3@1600MHz em
Dual Channel; CPU Intel® Core™ i7–3630QM com frequência de 2.4 GHz, 4

núcleos físicos, 8 threads, arquitetura Intel® 64, Cache L1(code): 128 KB,

Cache L1(data): 128 KB, Cache L2: 1 MB, Cache L3: 6 MB; Chipset Intel®

HM77; Disco ST500LM012 com 5400 RPM SATA 3.0 Gb/s com buffer de 8

MB. VM guest do servidor Neo4j: 11.246 MB de Memória RAM; 4 núcleos
para processamento.





Procedimentais:
Observação das recomendações por meio do guia de desempenho Neo4j em

Linux disponível em http://neo4j.com/docs/2.2.0/linux-performance-guide.html.

Cenário proposto: utilização do gerador de dados Benchmark XMark com

parâmetros scaling factor 0,5, 1,0 e 2,0.

Todas as rotinas devem ser seguidas e realizadas igualmente no teste da

cada consulta.
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5.3 Planejamento do experimento
A definição da abrangência dos testes é uma das necessidades preliminares.

Inicialmente, para que o trabalho seja delimitado por um escopo de testes e seja

finito, mas também, para que possa resultar dados suficientes e úteis. A Figura 12
ilustra essa abrangência.

Figura 12 - Abrangência dos testes

Fonte: elaborada pelo autor.

Cada coluna na Figura 12 representa uma bateria de testes. Cada bateria

submete uma mesma consulta ao banco de dados Neo4j onze vezes. Para efeito de

análise, a primeira medição é descartada. As consultas contêm comando Cypher
equivalente à definida pelo XMark.

Para cada consulta executada dentro de uma bateria são coletadas amostras

das medidas de latência e de tempo de resposta de forma automática.
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Desse modo, cada cenário é testado completamente após sessenta baterias,

ou seja, vinte baterias para cada modo de indexação (sem indexação, indexação
legada e indexação baseada em rótulo).

Em termos de tamanho, cada cenário está intimamente ligado ao arquivo XML

sintetizado pelo gerador de dados XML do XMark, xmlgen:


Fator 0,5 - arquivo XML original com aproximadamente 57 MB



Fator 2,0 - arquivo XML original com aproximadamente 232 MB



Fator 1,0 - arquivo XML original com aproximadamente 115 MB

No entanto, em termos de unidades fundamentais do modelo de grafos de

propriedades do Neo4j, os cenários são caracterizados conforme Figura 13.
Figura 13 - Características da massa dados

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota-se na Figura 13 que os fatores aplicados na geração de dados XML pelo

XMark (0,5, 1,0 e 2,0) influenciam a quantidade de nós, de relacionamentos e de
propriedades no banco de dados de forma proporcional, a uma razão próxima de
1:2.
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5.4 Planejamento do ambiente de testes
O ambiente de testes é composto por dois elementos principais, o servidor

Neo4j e uma estação de trabalho, conforme

Figura 14.

Figura 14 - Ambiente de testes

Fonte: elaborada pelo autor.

De acordo com

Figura 14, a estação de trabalho e o servidor Neo4j

devem comunicar-se utilizando a pilha de protocolo HTTP / TCP / IP.

O servidor Neo4j, conforme as premissas, é uma máquina virtual com sistema

operacional Linux, que roda uma instância do sistema gerenciador de banco de
dados Neo4j.

A instância Neo4j emprega o serviço HTTP configurado com um IP de

interface de rede acessível pela estação de trabalho (o padrão 127.0.0.1:7474
precisa ser alterado considerando que a estação e servidor são máquinas distintas).

A estação de trabalho contêm uma instância do Apache JMeter que é

responsável pela coleta das medidas de tempo de resposta e de latência.

O Apache JMeter deve enviar requisições HTTP utilizando método POST,

dessa forma, submetendo consultas no formato JSON à interface REST do Neo4j.

5.5 Planejamento da estrutura de apoio
A estrutura de apoio é responsável por automatizar o processo de geração e

de carregamento da massa de dados. O ambiente de testes montado pode ser
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reutilizado para esse fim, porém adicionando mais alguns componentes, conforme
Figura 15.

Figura 15 - Estrutura de apoio

Fonte: elaborada pelo autor.

De acordo com a Figura 15, a estação de trabalho adicionalmente precisa da

aplicação XMark xmlgen para gerar os arquivos XML. Necessita também de uma
aplicação para gerar a massa de dados e carregá-la no banco de dados do Neo4j.

Não existe uma aplicação disponível para esse fim, portanto o seu desenvolvimento
é uma dependência requisitada para o procedimento de execução dos testes.

No servidor Neo4j é necessária a disponibilização de serviço SSH, pois a

aplicação geradora de massa de dados deve usar SCP (cópia segura) para carregar

arquivos de comandos Cypher no servidor. A partir daí, executá-los localmente no
Servidor Neo4j via SSH por meio do serviço Remote Shell do Neo4j (que deve estar

habilitado, ainda que local em 127.0.0.1:1337). Essa arquitetura ajuda a reduzir o
tempo de carregamento da massa dados.
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5.6 Medições
O JMeter possui um testador de requisições HTTP que coleta por padrão a

Latência (LA) e o Tempo de Resposta (TR). A Figura 16 expressa o significado
dessas medidas para o JMeter.

Figura 16 - Latência e Tempo de Resposta

Definição do
resultset
Tempo de
Execução

Fonte: elaborada pelo autor.

Como se observa na Figura 16, a latência é a variação de tempo contado a

partir do envio da requisição até que a resposta da requisição comece a ser
recebida. Já o tempo de resposta, considera a variação de tempo contada a partir do
envio da requisição até que a resposta da requisição seja recebida na íntegra.

No entanto, é importante salientar que o JMeter não considera qualquer

tempo necessário para processar ou renderizar a resposta.

Algumas vezes a LA e o TR podem ter valores muito próximos. Vários fatores

podem ocasionar isso: por exemplo, em se tratando de banco de dados, consultas
que fazem ordenação sem o auxílio de índices no resultset final necessitam adiar a
resposta até que todo resultset seja ordenado. Além disso, outros fatores podem
influenciar como respostas muito pequenas e taxas de transferência elevadas/sem
retransmissão.
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Fundamentalmente, o TR é mais importante que a LA, pois em se tratando de

dados são necessários que estejam completos. Porém, existem aplicações que

operam com o conceito de XML Stream; neste caso a possibilidade de ter uma LA

mais baixa pode impactar numa melhor satisfação com relação ao desempenho para
o usuário final.

5.7 Planos de testes
A execução dos testes é auxiliada pela ferramenta Apache JMeter,

responsável por executar baterias de testes no banco de dados Neo4j, coletando as

medidas de latência. O JMeter utiliza o conceito de plano de teste (test plan), que
pode ser salvo para execução no momento necessário.

O plano de teste do experimento é dividido em três arquivos, um para cada

cenário. Cada arquivo do plano consiste de sessenta baterias de teste, vinte para
cada modo de indexação. Cada bateria executa uma única consulta onze vezes. O
plano de teste possui alguns elementos básicos conforme ilustra a Figura 17.
Figura 17 - Características do plano de teste

Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 17, destacam-se os componentes:


“Ver Árvore de Resultados” que permite que os dados da resposta à

consulta possam ser visualizados;
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“Ver Resultados em Tabela” que permite a visualização tabular das



“Bateria-QXX
QXX-Y” (ThreadGroup) que realiza o papel de carga de teste





medidas LA e TR em tempo re
real
al durante a execução do teste.
teste

(workload).. D
De acordo com os parâmetros especificados para o
experimento
experimento, foi configurado para 11 iterações.

“queryXX-Y
Y” (Requisição HTTP) que contem a consulta Cypher.
Cypher

“Gerenciador de Cabeçalhos” co
com
m configurações HTTP adicionais.

“TXX” (Asserção d
de Tamanho) que consiste asserção
sserção de tamanho de

resposta.

O XX representa o número da consulta XMark (01
(01,02,...,20)
20) e Y representa o

modo de indexação testado (1, 2 ou 3).

Os componentes “query01
“query01-1”
1” e “Ver Resultados em Tabela” são detalhados e

respectivamente
nte ilustrados na Figura 18 e na Figura 19.
Figura 18 - Requisição HTTP

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 18 salienta as principais cconfigurações do componente query01-1

(Requisição HTTP).. Na configuração do experimento, o campo Servidor Web, que
contém o endereço 127.0.0.1:80
127.0.0.1:80, na verdade é traduzido para outro endereço (via
(

NAT) pelo
o gerenciador d
da
a máquina virtual, isso implica que não é necessário
necessári que o
serviço do Neo4j use a porta 80. O campo Protocolo e Método foram configurados
respectivamente para usar HTTP e POST.
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O campo Caminho
aminho complementa a URL de requisição ao
a Cypher HTTP

endpoint. O campo Body Data contêm a consulta Cypher no Formato JSON,
JS
{“query”: “<Cypher>”}.

A Figura 19 mostra a saída característica de uma bateria de teste completa.

Ela também indica o campo apropriado para especificar o arquivo de saída que irá
registrar as medidas referentes às consultas
consultas.
Figura 19 - Resultados em ttabela

Fonte: elaborada pelo autor.

5.8 Planejamento da execução dos ttestes
Para cada cenário, os testes devem seguir os passos executados na ordem

determinada de acordo com a Tabela 6.
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Tabela 6 - Rotina de execução de testes.
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P049
P050
P051
P052
P053
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
P080
P081
P082

a) Ativação da autoindexação;
b) Indexação das
propriedades;
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q01-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q02-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q03-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q04-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q05-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q06-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q07-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q08-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q09-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q10-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q11-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q12-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q13-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q14-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q15-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q16-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q17-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q18-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q19-2
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q20-2

P083

Indexação Baseada em Rótulo

P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041

Preparação da
massa de dados
do Cenário
(sem índices)
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q01-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q02-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q03-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q04-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q05-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q06-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q07-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q08-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q09-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q10-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q11-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q12-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q13-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q14-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q15-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q16-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q17-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q18-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q19-1
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q20-1

Indexação Legada

Sem Indexação

P001

P084
P085
P086
P087
P088
P089
P090
P091
P092
P093
P094
P095
P096
P097
P098
P099
P100
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123

a) Desativação da autoindexação;
b) Criação dos índices
baseado em Rótulo;
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q01-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q02-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q03-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q04-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q05-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q06-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q07-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q08-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q09-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q10-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q11-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q12-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q13-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q14-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q15-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q16-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q17-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q18-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q19-3
Reiniciar Neo4j
Executar Bateria-Q20-3

Fonte: elaborada pelo autor.

Conforme a Tabela 6, o passo de reinicialização do Neo4j intercalado com os

outros passos visa principalmente eliminar dados de cache para que não haja
influências de baterias anteriores nos resultados da bateria corrente.
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5.9 Definição do modelo de representação XML
Para armazenar documentos XML no Neo4j é necessário definir um modelo

de grafos genericamente compatível com o modelo de dados XML conforme
subseção 2.3. Os principais requisitos para esse modelo, é que ele suporte
elementos simples, mistos, atributos, preserve a hierarquia e a ordem entre
elementos irmãos conforme Figura 20.

Desse modo, de imediato o modelo deve prever arestas de hierarquia e de

ordenação. As arestas de ordenação são úteis para a manutenção da ordem entre
elementos irmão, evitando dessa forma os esquemas de numeração de nós, que
são mais custosos que a manutenção de arestas. Essa característica do modelo
permite abstrair questões de atualização e concentrar-se na recuperação de dados.
Figura 20 - Documento XML no modelo definido

XML formado
<A>
<B>
Texto1<D>Texto2</D>Texto3
</B>
<C>
<E></E>
<F></F>
</C>
</A>

Fonte: elaborada pelo autor.

Conforme a Figura 20, os elementos básicos desse modelo são os nós de raiz

(fundo azul), os nós de elemento (fundo lilás), os nós de texto (fundo branco), as

arestas pai-filho (:XML_PF) e as arestas irmão direito (:XML_ID). Atributos de

elementos são suportados pelo modelo, porém não estão representados na Figura
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20. Contudo, o modelo não suporta namespaces, nem nós de comentários, nem
XMLSchema, nem DTD. Em Cypher o modelo pode codificado conforme a Tabela 7.
Tabela 7 - Exemplo do modelo definido em Cypher
Padrão

(:Elemento)
(:Raiz)

(:Texto)

() -[:XML_PF]-> ()

Propriedade
Interna
_tag:

Elemento do XML

_texto:

Valor de um Elemento XML

_idGrafo:

() -[:XML_ID]-> ()

Relacionamento Pai-Filho entre dois nós XML

-

Atributo de um Elemento XML

( :Raiz:Elemento {_idGrafo:’001.xml’, _tag:’raizdoc’} )
-[:XML_PF]->
( :Elemento {_tag:’pessoa’, nome:’Manoel’} )
-[:XML_PF]->
( :Elemento {_tag:’renda’ } )
-[:XML_PF]->

( :Texto {_texto:10.00} )

Fonte: elaborada pelo autor.

Elemento Raiz do XML

-

-

{atr1: ’valor1’}

Significado

Relacionamento Irmão-Direito entre dois nós XML

001.xml:
<raizdoc>

<pessoa id=”1” nome=”Manoel”>
<renda>
10,00
</renda>

</pessoa>

</raizdoc>

Nota-se o uso de “_” como prefixo de propriedades internas: isso permite que

não haja conflitos com outros atributos de elemento provenientes de dados XML,
pois o atual padrão W3C proíbe que nomes de atributos sejam iniciados com “_”.

5.10 Definição dos índices sobre os dados
Para a definição dos índices é necessário ter a consciência da peculiaridade

dos tipos de índices que o Neo4j suporta e, sobretudo, que as consultas precisam

ser escritas de modo a utilizar as mesmas propriedades indexadas para que a
comparação possa ser válida.

Contudo, as principais fontes de informação a considerar ao definir os índices

são as consultas XMark. Um aspecto importante constatado, é que há um ponto em
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comum entre todas as consultas, elas sempre se iniciam pela raiz do documento
XML.

Não obstante, todo nó raiz, como definido no modelo, contém uma

propriedade usada para distinguir um documento XML de outro. Assim, a
propriedade em questão, _idGrafo, foi selecionada para ser indexada, pois dessa
maneira, deve ajudar principalmente no início do percurso no grafo pelo Neo4j.

No entanto, além da propriedade indexada _idGrafo, que é usada em todas

as consultas, foram também analisadas as condições de seleção, e a partir dessa
análise foi construída a Tabela 8 para elencar os índices adicionais.
Tabela 8 - Seleção de atributos
#

Índice de propriedades de nós (legado)

Q01

id: ’person0’

Q03

⁰, ¹
person: ’person20’,
person: ’person51’
⁰, ¹
_tag: ’item’
_tag: ( ‘description’ OR ‘annotation’ OR ‘emailaddress’ )
⁰, ³
⁰, ³
⁰, ³
⁰, ¹, ³
⁰, ¹, ³
_tag: ’item’
a) _tag: ’item’ 4
⁰
_tag: ’closed_auction’
_tag: ’person’
_tag: ’reserve’
_tag: ’location’
_tag: ’person’ ¹

Q02
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

⁰

Índice baseado em Rótulo (Schema)
Elemento(id) = ’person0’

⁰

⁰, ²
Elemento(person) = ’person20’
Elemento(person) = ’person51’
⁰, ²
Elemento(_tag) = ’item’
Elemento(_tag) IN [ ‘description’, ‘annotation’, ‘emailaddress’ ]
⁰, ³
⁰, ³
⁰, ³
⁰, ²
⁰, ²
Elemento(_tag) = ’item’
Elemento(_tag) = ’item’ 4
⁰
Elemento(_tag) = ’closed_auction’
Elemento(_tag) = ’person’
Elemento(_tag) = ’reserve’
Elemento(_tag) = ’location’
Elemento(_tag) = ’person’ ²1

Fonte: elaborada pelo autor.
⁰Nenhum índice adicional, apenas _idGrafo.
¹O Índice legado utilizado pelo Neo4j possui suporte a Range Search, porém, a ordenação é
lexicográfica e não numérica. Ex. ‘12’ < ‘200’ < ‘4’ < ‘50’.
²O Índice baseado em rótulo do Neo4j 2.2.0 funciona apenas com busca exata. Assim, somente
operadores “=” e “IN” são aceitos. Os operadores de comparação “>”, “<”, “>=”, “<=”, “=~” não são aceitos.
³O uso do índice legado na linguagem Cypher depende da cláusula START que não admite valores
mutantes como parâmetro.
⁴O Índice legado possibilita buscas contendo coringas “?” e “*”, porém, não há possibilidade equivalente
no Índice baseado em rótulo.
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Assim, a partir da tabela, e das considerações quanto às restrições

tecnológicas Cypher/Neo4J, foram selecionadas para indexação as propriedades

_idGrafo, _tag previstas no modelo definido, e as propriedades id e person, que
são atributos de elementos XML presente nos dados XMark.

5.11 Conclusão
A seção 5 planeja e define atividades e artefatos necessários ao

desenvolvimento do experimento. Especificamente, a subseção 5.2 realiza uma
síntese do escopo de atividades, especificando requisitos e necessidades do
experimento, bem como, a definição de premissas e restrições.

A subseção 5.3 detalha o planejamento do experimento. A subseção 5.4

descreve o planejamento do ambiente de testes. A subseção 5.5 planeja a estrutura
de apoio e suas dependencias. A subseção 5.6 define as métricas realizada nas
medições. A subseção 5.7 define os planos de testes baseado na ferramenta
JMeter. A subseção 5.8 define como deve ocorrer a execução de testes.

A subseção 5.9 define um modelo de representação XML direcionado ao

Neo4j para possibilitar a coversão dos dados XML e a codificação das consultas
Cypher na etapa de desenvolvimento. A subseção 5.10 define as propriedades que
serão indexadas de acordo com forma de indexação (legada ou baseada em rótulo).

Em consequência, a seção 6 usa os artefatos e atividades planejadas pela

seção 5 para desenvolver o experimento.
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6 DESENVOLVIMENTO
O planejamento gerado na seção 5 é usado na seção 6 para desenvolver o

experimento. Desse modo, a seção 6 relata as principais atividades de

desenvolvimento e implantação, necessários para a operacionalização do ambiente

de testes e implantação da estrutura de apoio, que por sua vez, possibilita a

execução dos testes do experimento. Os dados obtidos são apresentados de forma
resumida.

6.1 Introdução
As principais atividades relacionadas ao desenvolvimento do trabalho são

descritas:





Codificação das consultas XMark para linguagem Cypher.

Projeto e desenvolvimeto de uma aplicação para converter automaticamente

XML em comandos Cypher para geração da massa de dados.
Carregamento da massa de dados no Neo4j.
Execução dos testes

6.2 Codificação das consultas XMark em Cypher
As consultas na linguagem Cypher foram codificadas baseando-se na

descrição de cada consulta XMark, respeitando os percursos de caminho já
definidos nas respectivas consultas XQuery fornecidas no site do XMark. Assim,
conforme

Quadro 11, foram codificadas todas as consultas para cada modo de

indexação. Outras consultas podem ser vistas no Apêndice B.
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Quadro 11 - Exemplo de consulta XMark em Cypher
Consulta XMARK Q07 em XQuery:

let $auction := doc($doc)
for $p in $auction/site
return count($p//description) + count($p//annotation) + count($p//emailaddress)

Q07.1 Consulta Cypher Utilizada na massa de dados sem indexação:
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'}) -[:XML_PF*]-> (n:Elemento)
WHERE
n._tag IN ['description', 'annotation', 'emailaddress']
RETURN
COUNT(n) AS result;
Q07.2 Consulta Cypher Utilizada na massa de dados com indexação legada habilitada:
START
raiz = node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
n = node:node_auto_index('_tag:(description OR annotation OR emailaddress)')
MATCH
(:Raiz:Elemento{_tag:'site'}) -[:XML_PF*]-> (n:Elemento)
RETURN
COUNT(n) AS result;
Q07.2 Consulta Cypher Utilizada na massa de dados com indexação baseada em rótulo:
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF*]->(n:Elemento)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX n:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
n._tag IN ['description', 'annotation', 'emailaddress']
RETURN
COUNT(n) AS result

Fonte: elaborado pelo autor.

6.3 Ferramenta geradora de massa de dados Cypher
Atualmente não existe nenhuma ferramenta disponível para converter XML

em comandos Cypher considerando o modelo de representação definido no
trabalho.

Contudo, diferentemente da codificação das consultas XMark em Cypher, a

geração da massa de dados precisa ser realizada de forma automática, pois, a
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quantidade de dados gerada para os cenários impossibilita a conversão manual.
Dessa forma, é necessário desenvolver uma ferramenta para essa finalidade.

Todavia, é interessante que a ferramenta possa ser reaproveitada em projetos

futuros, possibilitando a transformação de documentos XML bem-formados
genéricos, independente de serem provenientes do XMark.

6.3.1 Projeto técnico
O objetivo do trabalho não é o desenvolvimento da ferramenta geradora de

massa, porém, é um artefato importante para possibilitar a realização dos testes,
visto

que,

considerando

o modelo

definido, não

funcionalidades básicas são ilustradas pela

Figura 21.

Figura 21 - Diagrama de casos de uso

Fonte: elaborada pelo autor.

existe

outro meio.

As
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Os casos de uso ilustrados na

Figura 21 podem ser entendidos como

funcionalidades que o usuário interage em alto nível.

Contudo, em detalhe, “Obter dados XML” visa facilitar a geração de arquivos

XML, invocando o gerador de dados XMark fornecendo os parâmetros necessários
para obtenção de arquivos de acordo com o fator desejado.
Já

“Transformar

XML em

Cypher”,

corresponde

ao Parsing

e

ao

processamento de arquivos XML, bem como a saída no formato de arquivo texto
contendo comandos Cypher.

E, “Carregar Cypher no DB Neo4j”, visa realizar a execução dos comandos

Cypher no banco de dados do Neo4j (carregamento) de forma automática.

Todavia, buscou-se projetar utilizando sempre a estratégia de integração de

componentes já desenvolvidos, como ilustra Figura 22.
Figura 22 - Diagrama de dependência de pacotes

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 22 revela os principais componentes integrados ao projeto gerador

de massa dados, o Apache Xerces, o Apache Ant e JCraft JSCh.
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6.4 Desenvolvimento das funcionalidades
As funcionalidades são desenvovidas conforme detalhamento descrito nas

subseções 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4.

6.4.1 Obtenção de XML
Esta funcionalidade trata apenas de executar o XMark xmlgen, enviando os

parâmetros necessários, conforme

Figura 23.

Figura 23 - Obter XML

Fonte: elaborada pelo autor.
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Essa funcionalidade demandou pouco esforço, pois o gerador de dados

XMark é uma ferramenta já estabelecida e bem conhecida em ambientes
acadêmicos, possui um desempenho satisfatório na geração dos dados.

Desse modo, o xmlgen gerou os arquivos necessários aos cenários em

aproximadamente 25 segundos, e não gerou qualquer problema para este trabalho.

6.4.2 Transformação de XML em Cypher
Esta funcionalidade, conforme

Figura 24, recebe um diretório contendo

arquivos no formato XML e os transforma em arquivos Cypher.
Figura 24 - Transformar Cypher em XML

Fonte: elaborada pelo autor.
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Esta funcionalidade depende principalmente de um bom parser, responsável

por ler os arquivos XML e permitir a manipulação dos dados provenientes do arquivo

na forma de objetos. O parser deve ainda respeitar as especificações com relação
ao padrão XML/W3C.

Durante o desenvolvimento, houve problemas ocasionados por estouro de

memória que foram contornados utilizando-se a funcionalidade conhecida como

“lazy DOM”, implementada pelo Apache Xerces. Ela permite que os nós sejam
colocados em memória apenas quando acessados. Desse modo, não ocorreram
mais problemas por estouro de memória para os arquivos grandes.

6.4.3 Carregamento no SGBD Neo4j
Esta funcionalidade, conforme Figura 25, é responsável por carregar os dados

no banco de dados Neo4j.

Figura 25 - Carregar Cypher no Neo4j

Fonte: elaborada pelo autor.
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Inicialmente tentou-se utilizar interface REST do Neo4j no Java, porém este

mostrou-se ineficiente para carregar os comandos Cypher com a massa de dados
gerada para os cenários do experimento.

No entanto, o Neo4j recomenda a importação de grafos grandes por meio de

arquivos no formato de valores separados por vírgula (csv); contudo, para importar

os arquivos csv é necessário especificar no comando de importação os atributos dos
nós que receberão os valores.

Outra opção foi acessar o serviço Remote Shell especificando um arquivo em

lote para a execução. Isso minimizou o tempo gasto com o carregamento dos dados
no Neo4j.

Este processo foi otimizado utilizando-se SSH para copiar o arquivo com

comandos Cypher na máquina que roda o serviço do Neo4j, executando assim os

comandos de forma local. O Apache Ant forneceu Classes que realizou esse
trabalho de forma robusta.

6.4.4 Integração de classes Java
Os componentes externos Apache Xerces, Apache Ant e JCraft JSCh foram

integrados a partir da importação dos respectivos “jar” para o diretório ./lib da
aplicação. Assim, as classes e médodos publicos foram utilizados com o auxílio de
documentação online sobre as APIs.

Já o XMark xmlgen, por se tratar de um executável baseado em linha de

comando, foi empregado apenas em tempo de execução, sendo então considerado
uma dependência fraca.

A Figura 26 mostra em nível mais detalhado as dependências das classes

UtilXML, UtilSSH e Principal.
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Figura 26 - Diagrama de c
classes

Fonte: elaborada pelo autor.

Conforme a Figura 26, a classe
lasse UtilXML usa implementação Xerces para

percorrer os nós dos Documentos XML. A classe UtilSSH utiliza classes SSHExec e
SCP para respectivamente executar comandos e carregar arquivos em servido
servidores
remotos. A classe Principal é uma interface gráfica JFrame,
ame, que disponibiliza as

funcionalidades ao usuário, e também, em tempo de execução é responsável por
iniciar a execução da ferramenta Xmark xmlgen na funcionalidade “Obter dados
XML”. O código Java das classes UtilXML, UtilSSH e Prin
Principal
cipal estão disponíveis
disponíve no
Apêndice C.
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6.5 Carregamento da massa de dados no Neo4j.
O carregamento da massa de dados no Neo4j foi realizado com o auxílio do

Gerador de Massa de Dados Cypher já desenvolvido. A Figura 27, Figura 28 e

Figura 29 mostram a interface de uso da aplicação. Para usar a ferramenta
utilizando todas as funcionalidades:

1) Especificar um diretório para gravar os arquivos XML gerados pelo xmlgen
e clicar em “xmlgen”, Figura 27.

2) Especificar um diretório para ler os arquivos XML, especificar um diretório
para gravar os arquivos Cypher e clicar em “Transformar XML > Cypher”,
Figura 28.

3) Escolher arquivo Cypher, preencher dados para conexão SSH e clicar em
“Carregar comandos Cypher”, Figura 29.

Figura 27 - Interface Gráfica Obter XML

Fonte: elaborada pelo autor.
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Figura 28 - Interface Gráfica Transformar XML em Cypher

Fonte: elaborada pelo autor.
Figura 29 - Interface Gráfica Carregar XML

Fonte: elaborada pelo autor.
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6.6 Execução dos testes
Finalizado o carregamento da massa de dados no Neo4j, foi possível executar

os testes conforme planejado. As medidas foram coletadas, porém, esta subseção
apresenta apenas os dados sumarizados.

Cada consulta foi executada 11 vezes por modo de indexação. Dessa forma,

foram geradas para cada modo de indexação 11 amostras da Latência (LA) e de
Tempo de Resposta (TR).

No entanto, foi descartada a primeira amostra de cada bateria de teste, para

possibilitar resultados mais precisos, pois, durante a primeira amostra o Neo4j
realiza tarefas adicionais, como a elaboração do plano de execução da consulta e
carregamento dos subgrafos em memória principal (caching).

Os valores médios de LA e de TR foram calculados pela fórmula da média

aritmética, (1). O desvio padrão das medidas coletadas de LA e TR foram calculados
com o auxílio de (2).

O principal objetivo das medidas de desvio é especificar uma margem de

incerteza. Além disso, ao se comparar as medidas, é necessário ter a ciência dessa
variação para determinar se tecnicamente elas estão dentro de um mesmo intervalo
tolerável.

Para cada consulta XMark foi gerada uma tabela de sumarização para facilitar

a análise, conforme Tabela 9.

x

x
n

i 1

n

 ( x  x)
n

s

i 1

(1)

i

i

n 1

2

(2)
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Tabela 9 - Consulta Q01
Consulta Q01

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

40,0

± 10,8
± 2,6

13,9

± 10,8

8,3

± 6,0

40,0
8,3

± 2,6

98,0

± 40,5
± 5,0

14,2

± 40,5

9,5

± 7,6

98,0
9,5

± 5,0

165,3

± 76,8

165,3

± 76,8

8,3

± 1,9

8,2

± 1,9

13,9

14,2

12,7

± 1,3

12,6

± 6,0

± 7,6

± 1,3

Fonte: elaborada pelo autor.

As tabelas referentes às outras consultas estão disponíveis no Apêndice D.

Observou-se que algumas medidas de desvio padrão foram consideravelmente

elevadas; porém, notou-se que as medidas de TR e LA foram relativamente maiores
nas primeiras coletas das baterias, porém demontraram tendência à estabilidade nas
coletas posteriores. O trabalho seguiu o procedimento de Marks, Roantree e Murphy

(2010), porém, um maior número de iterações nas baterias poderia resultar em um
menor desvio padrão.

6.6.1 Percepção inicial
Duas consultas realizadas no cenário fator 2,0 ultrapassaram 10 minutos de

TR: as consultas Q09 com TR de 25,5 minutos e Q08 com TR de 10,7 minutos, em
média para todos os modos de indexação.

Contudo, também mostraram tempos expressivos as consultas Q11 com TR

de 7,5 minutos e Q12 com TR de 3,7 minutos, em média para todos os modos de
indexação.
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Entretanto, segundo o benchmark XMark (SCHIMITD et al., 2002), isto ocorre

porque essas consultas são projetadas para avaliar o comportamento do SGBD
quanto à theta-joins e equi-joins. Theta-join é qualquer produto carteziano que é

filtrado por uma condição que compara valores de ambas relações. Equi-join é um

tipo específico de theta-join que utiliza comparação de igualdade, ao passo, que
theta-join pode usar comparações como "menor que", "maior que", entre outros.

Assim, Q08 e Q09 usam equi-joins em valores texto, que é uma comparação

mais lenta que a comparação numérica em geral, Nesse caso o benchmark sugere a

utilização de referências lógicas, que em grafos poderiam ser arestas do tipo IDREF,
o que o modelo definido nesse trabalho não suporta ainda.

Já as consultas Q11 e Q12 usam theta-joins com objetivo de produzir muitos

resultados intermediários, esses resultados intermediários ultrapassam 12 milhões
de combinações, segundo o benchmark.

6.7 Conclusão
A seção 6 relata as atividades práticas

desenvolvidas no experimento.

Especificamente, a subseção 6.2 descreve a essência lógica de codificação das
consultas XMark na linguagem Cypher, de acordo com exemplo ilustrativo.

A subseção 6.3 realiza uma análise básica necessária à subseção 6.4 para

desenvolver a ferramenta geradora de massa de dados Cypher baseada na
estratégia de integração e reutilização de componentes já desenvolvidos.

A subseção 6.5 usa a ferramenta desenvolvida para o carregamento da

massa de dados no Neo4j.

A subseção 6.6 usa todo o planejamento da seção 5 para realizar a execução

dos testes. Na subseção 6.6 é relatada percepções iniciais da execução dos testes.

Os testes são coletados e sumarizados por meio de média aritmética para facilitar a
análise realizada na subseção 7.
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A seção 6 relata as atividades desenvolvidas para a preparação e execução

do experimento. De forma específica, a subseção 6.6 registra os dados necessários
para ínicio da análise dos resultados.

Em decorrência, a seção 7 realiza a análise dos dados de modo objetivo,

utilizando tabelas e gráficos e o referencial teórico.

7.1 Introdução
Para simplificar e tornar mais comprensível e legível a análise dos resultados

foram definidos os seguintes sinônimos/códigos:


modo 1: Sem indexação



modo 3: Indexação baseada em rótulos












modo 2: Indexação legada de propriedades de nós
cenário A: Cenário baseado em massa de dados gerada por fator 0,5 (57 MB)

cenário B: Cenário baseado em massa de dados gerada por fator 1,0 (115 MB)
cenário C: Cenário baseado em massa de dados gerada por fator 2,0 (232 MB)
LA: Latência média

TR: Tempo de Resposta médio

IXRaiz: Propriedade indexada id_grafo do nó raiz

IXTag: Propriedade indexada _tag do nó elemento
IXId: Propriedade indexada id do nó elemento

IXPerson: Propriedade indexada person do nó elemento
Além das tabelas sumarizadas, foram gerados gráficos individualizados para

cada consulta conforme Figura 30. Os outros gráficos gerados podem ser
visualizados no Apêndice D.
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Conforme Figura 30, o título dos gráficos identificam a consulta e o cenário

corresponte. É importante observar que cada plano representante de um cenário
possui uma escala própria linearmente proporcional, isso ajuda a visualizar
pequenas variações entre as colunas.

O eixo “x” corresponde às categorias de medidas TR e LA. Cada categoria é

subdividida em colunas que representam a medida média coletada em um

determinado modo de indexação. O modo de indexação é referenciado pela cor de
acordo com a legenda.

O eixo “y” corresponde ao tempo em milisegundos (ms). Dessa forma, quanto

menor o tamanho de uma coluna, melhor é seu desempenho.
Figura 30 - Gráficos da Consulta Q01
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Fonte: elaborada pelo autor.
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7.2 Análise individualizada
Com auxílio dos dados sumarizados e gráficos gerados, cada consulta foi

analisada com relação ao modos de indexação nos três cenários de testes.

7.2.1 Consulta Q01
A consulta Q01 usa IXRaiz e IXId nos modos 2 e 3. Os resultados mostram

que o modo 3 obteve o melhor desempenho em todos os cenários, em termos de LA

e TR. Já o modo 1 obteve o pior desempenho em todos os cenários, em termos de
LA e TR.

Em média:



O modo 3 foi 11,6 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 3 foi 1,6 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).

7.2.2 Consulta Q02
A consulta Q02 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho no cenário A, em termos de LA e TR. O modo 3 obteve o
melhor desempenho no cenário B, em termos de LA e TR. O modo 1 obteve o
melhor desempenho no cenário C, em termos de TR e de LA.
Contudo, em média:



O modo 1 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,02 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

Entretanto, os resultados de todos os modos de indexação foram bem

próximos, com diferença média de centésimos de segundos.
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7.2.3 Consulta Q03
A consulta Q03 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho nos cenários A e C, em termos de LA e TR. O modo 3 obteve o
melhor desempenho no cenário B, em termos TR.
Contudo, em média:



O modo 2 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 2 foi 1,02 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

Entretanto, os resultados de todos os modos de indexação foram bem

próximos, com diferença média de centésimos de segundos.

7.2.4 Consulta Q04
A consulta Q04 usa IXRaiz e IXPerson nos modos 2 e 3. O modo 3 obteve o

melhor desempenho em todos os cenários, em termos de LA e TR. O modo 1 obteve
o pior desempenho em todos os cenários, em termos de LA e TR.
Em média:



O modo 3 foi 16,3 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).

O modo 3 foi 9,08 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).

7.2.5 Consulta Q05
A consulta Q05 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho nos cenários A e C, em termos de LA e TR. O modo 3 obteve o
melhor desempenho no cenário B, em termos de LA e TR.
Contudo, em média:



O modo 1 foi 1,05 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,04 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

Entretanto, os resultados de todos os modos de indexação foram bem

próximos, com diferença média de centésimos de segundos.
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7.2.6 Consulta Q06
A consulta Q06 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. Os resultados mostram

que o modo 3 obteve o melhor desempenho em todos os cenários, em termos de TR
e de LA. Já o modo 1 obteve o pior desempenho em todos os cenários, em termos
de TR e de LA.

Em média:



O modo 3 foi 16,7 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 3 foi 2,3 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).

7.2.7 Consulta Q07
A consulta Q07 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. Os resultados mostram

que o modo 3 obteve o melhor desempenho em todos os cenários, em termos de TR
e de LA. Já o modo 1 obteve o pior desempenho em todos os cenários, em termos
de TR e de LA.

Em média:



O modo 3 foi 27 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).

O modo 3 foi 6,6 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).

7.2.8 Consulta Q08
A consulta Q08 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho nos cenários B e C, em termos de TR. O modo 3 obteve o
melhor desempenho no cenário A, em termos de LA e TR.
Contudo, em média:



O modo 2 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 1 (TR).
O modo 2 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 3 (TR).
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7.2.9 Consulta Q09
A consulta Q09 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho nos cenários A e B, em termos de TR. O modo 2 obteve o
melhor desempenho no cenário C, em termos de LA e TR.

Contudo, no cenário B, o modo 2 obteve resultados muitos próximos ao do

modo 1. Assim, em média:



O modo 2 foi 1,04 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 2 foi 1,02 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

7.2.10 Consulta Q10
A consulta Q10 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho nos cenários B e C, em termos de LA e TR. O modo 1 obteve o

melhor desempenho no cenário A, em termos de TR, porém, nesse cenário o modo
2 obteve resultados muitos próximos.
Contudo, em média:


O modo 2 foi 1,09 vezes mais rápido que o modo 1 (TR).



O modo 2 foi 1,03 vezes mais rápido que o modo 1 (LA).




O modo 2 foi 1,09 vezes mais rápido que o modo 3 (TR).
O modo 2 foi 1,03 vezes mais rápido que o modo 3 (LA).

7.2.11 Consulta Q11
A consulta Q11 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 3 obteve o

melhor desempenho nos cenários A e C, em termos de LA e TR. O modo 1 obteve o
melhor desempenho no cenário B, em termos de LA e TR.
Contudo, em média:



O modo 3 foi 1,02 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 3 foi 1,03 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
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7.2.12 Consulta Q12
A consulta Q12 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho no cenário A e B, em termos de LA e TR. O modo 2 obteve o
melhor desempenho no cenário C, em termos de TR e LA.

Contudo, nos cenário B e A, o modo 2 obteve resultados muitos próximos do

modo 1. Assim, em média:



O modo 2 foi 1,02 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 2 foi 1,07 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

7.2.13 Consulta Q13
A consulta Q13 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho nos três cenários, em termos de LA e TR, porém, o modo 3
obteve resultados próximos. Já o modo 1 obteve o pior desempenho em todos os
cenários, em termos de TR e de LA.
Contudo, em média:



O modo 2 foi 1,72 vezes mais rápido que o modo 1 (TR e LA).
O modo 2 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

7.2.14 Consulta Q14
A consulta Q14 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 3 obteve o

melhor desempenho nos três cenários, em termos de LA e TR, porém, o modo 2
obteve resultados próximos. Já o modo 1 obteve o pior desempenho em todos os
cenários, em termos de TR e de LA.
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Contudo, em média:


O modo 3 foi 13,34 vezes mais rápido que o modo 1 (TR).



O modo 3 foi 10,3 vezes mais rápido que o modo 1 (LA).




O modo 3 foi 1,05 vezes mais rápido que o modo 2 (TR).
O modo 3 foi 1,05 vezes mais rápido que o modo 2 (LA).

7.2.15 Consulta Q15
A consulta Q15 usa apenas IXRaiz nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho no cenário A em termos de LA e TR. O modo 1 obteve o melhor

desempenho nos cenários B e C em termos de LA e TR. Já o modo 3 obteve o pior
desempenho em todos os cenários, em termos de TR e de LA.
Contudo, em média:



O modo 1 foi 1,01 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,03 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

Entretanto, os resultados de todos os modos de indexação foram bem

próximos, com diferenças de centésimos de segundos.

7.2.16 Consulta Q16
A consulta Q16 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 3 obteve o

melhor desempenho no cenário A em termos de LA e TR. O modo 1 obteve o melhor
desempenho nos cenários B e C em termos de LA e TR.
Contudo, em média:



O modo 1 foi 1,04 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,03 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

Entretanto, os resultados de todos os modos de indexação foram bem

próximos, com diferenças de centésimos de segundos.
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7.2.17 Consulta Q17
A consulta Q17 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho nos três cenários em termos de LA e TR. Já o modo 2 obteve o
pior desempenho em todos os cenários, em termos de TR e de LA. Em média:


O modo 1 foi 1,94 vezes mais rápido que o modo 2 (TR).



O modo 1 foi 8,97 vezes mais rápido que o modo 2 (LA).




O modo 1 foi 1,77 vezes mais rápido que o modo 3 (TR).
O modo 1 foi 8,63 vezes mais rápido que o modo 3 (LA).

7.2.18 Consulta Q18
A consulta Q18 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 2 obteve o

melhor desempenho nos cenários A e B, em termos de LA e TR. O modo 3 obteve o
melhor desempenho no cenário C, em termos de LA e TR. Já o modo 1 obteve o
pior desempenho em todos os cenários, em termos de TR e de LA.
Contudo, em média:


O modo 2 foi 2,76 vezes mais rápido que o modo 1 (TR).



O modo 2 foi 2,21 vezes mais rápido que o modo 1 (LA).




O modo 2 foi 1,08 vezes mais rápido que o modo 3 (TR).
O modo 2 foi 1,10 vezes mais rápido que o modo 3 (LA).

7.2.19 Consulta Q19
A consulta Q19 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho, em termos de LA e TR, em todos os cenários. O modo 2
obteve o pior desempenho em termos de LA e TR. Em média:



O modo 1 foi 1,66 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,4 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).
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7.2.20 Consulta Q20
A consulta Q20 usa IXRaiz e IXTag nos modos 2 e 3. O modo 1 obteve o

melhor desempenho, em termos de LA e TR, em todos os cenários. O modo 2
obteve o pior desempenho em termos de LA e TR. Em média:



O modo 1 foi 1,45 vezes mais rápido que o modo 2 (TR e LA).
O modo 1 foi 1,29 vezes mais rápido que o modo 3 (TR e LA).

7.3 Analise de baseline
Linhas de base (baselines) são ferramentas analíticas e gerenciais utilizadas

em várias áreas do conhecimento. Fundamentalmente, baselines permitem
comparação de variáveis com relação a um ponto de referência.

Assim, a análise realizada nesse trabalho utiliza os resultados médios de

tempo de resposta do modo 1 (sem indexação) como linha de base. Isso permite

evidenciar quais modos de indexação obtiveram melhor desempenho e quais
causaram degradação de desempenho.

Contudo, para uma melhor noção quantitativa sobre os valores, em vez de

valores absolutos, foi considerada a variação do tempo de resposta (  TR i ) de forma

percentual. Em cada cenário, a variação do tempo de resposta de cada consulta (i)
foi calculada com base no tempo de resposta do modo 1 ( TR i. Baseline ) e no tempo de
resposta médio da consulta ( TR i ), conforme (1):

TR i  100.

TR i  TR i. Baseline
TR i. Baseline

(1)

A TR do modo 1 (sem indexação) será sempre constante e igual a 0%. E, a

TR para os outros modos de indexação, quando positivos indicam degradação de

desempenho e quando negativos indicam melhora de desempenho.

Os valores de TR em unidades percentuais foram projetados em gráficos,

conforme Figura 31, Figura 32 e Figura 33. Sobre os gráficos foram demarcadas
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faixa para o intervalo entre ∆TR =-10%
faixas
=
e ∆TR =10%,, o que permite uma imediata
observação dos valores mais significativos e impactantes
impactantes.

Figura 31 - Gráfico de variação de tempo de resposta
resposta do c
cenário
enário A

Variação do Tempo de Resposta por modo de Indexação (Fator 0,5)
(Δ0%
0% = Baseline: Sem Indexação)
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Figura 32 - Gráfico de variação do tempo de resposta
esposta do c
cenário
enário B

Variação do Tempo de Resposta por modo de Indexação (Fator 1,0)
(Δ0%
0% = Baseline: Sem Indexação)
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Figura 33 - Gráfico de variação do tempo de resposta
resposta do c
cenário
enário C

Variação do Tempo de Resposta por modo de Indexação (Fator 2,0)
(Δ0%
0% = Baseline: Sem Indexação)
ΔTR (%)
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De imediato, os resultados mostram que nem todas as consultas sof
sofreram
reram
melhorias com a utilização de índices. Mostram também que em determinadas
consultas, os índices pioram
pioram o desempenho com relação a
ao
o modo sem indexação.
Mostra ainda que para determinadas consultas,
Mostram
consultas não houve impacto significativo.
Além disso, percebe-se
percebe se proporcionalidade com relação aos tempos de resposta para
os cenários A, B e C.

7.3.1 Melhorias
Melhoria significativas
ignificativas

Os
s resultados mostram que houve melhoria significativa de desempenho com
a utilização de indexação nas consultas Q01, Q04, Q06, Q07, Q13, Q14
Q14 e Q18.
Das consultas que tiveram melhorias, a indexação baseada em rótu
rótulos
los foi a
que mais se destacou: consultas
consulta Q01, Q04, Q06, Q07 e Q14. Já a indexação legada
se destacou na consulta Q13 e Q18. Contudo resultados próximos foram obtidos nas
consultas Q13
Q13 e Q14,
Q14, respectivamente, a diferença entre ∆TR dos modos de 2 e 3
foram de apenas 0,38%, 0,82%, em média,
média, considerando os três cenários
cenários.
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7.3.2 Degradações significativas
Houve casos em que a utilização dos índices degradaram o desempenho das

consultas. As consultas Q04, Q17, Q19 e Q20 sofreram degradação significativa

com a utilização dos índices. O pior desempenho obteve-se com a utilização do
modo 2 (indexação legada). Observa-se que o modo 3 obteve bons resultados na
consulta Q04, diferentemente do modo2.

7.3.3 Resumo informativo
A Tabela 10 apresenta os resultados mais significativos em termos

percentuais, considerando TR em média para os três cenários.
Tabela 10 - Resultados expressivos da indexação
Consultas
Q01
Q04
Q06
Q07
Q13
Q14
Q17
Q18
Q19
Q20

TR Modo 2

Melhoria
81,03 %

Degradação

86,11 %
75,28 %
39,55 %
91,85 %
61,88 %

77,33 %

91,42 %
68,31 %
46,57 %

TR Modo 3

Melhoria
88,18 %
86,72 %
93,92 %
96,24 %
38,73 %
92,23 %
57,55 %

Degradação

72,46 %
39,34 %
30,09 %

Fonte: elaborada pelo autor.

A Tabela 11 apresenta os resultados com menor expressividade em termos

percentuais, considerando TR em média para os três cenários.
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Tabela 11 - Resultados com baixa expressividade
Consultas
Q02
Q03
Q05
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q15
Q16

Modo 2
Melhoria
Degradação
0,62 %
1,09 %
5,27 %
0,63 %
0,31 %
4,72 %
0,49 %
0,76 %
0,22 %
4,18 %

Modo 3
Melhoria
Degradação
1,69 %
1,19 %
2,31 %
0,72 %
2,17 %
0,31 %
1,20 %
3,84 %
2,66 %
1,42 %

Fonte: elaborada pelo autor.

7.4 Reflexão
A análise realizada é seguida por uma reflexão complementar para dotar de

utilidade as informações obtidas. Contudo, para uma melhor interpretação dos

resultados é importante considerar as informações sobre a definição de índices e o
benchmark XMark, com isso, é possível correlacionar os resultados obtidos com
caracteríscas particulares de cada consulta. Entretanto, para simplificar essa

reflexão considera-se apenas o tempo de resposta, pois as medidas de LA foram
proporcionais com relação à TR nos três cenários, para os três modos de indexação.

As consultas Q01, Q04, Q06, Q07, Q13, Q14 e Q18, apresentam melhorias

significativas em termos de TR . O XMark as classificam em busca exata (Q01),
acesso ordenado (Q04), expressão regular de caminho (Q06 e Q07), reconstrução

XML (Q13), busca full-text (Q14) e uso de função (Q18). Contudo, ao considerar a
implementação em Cypher, as consultas Q04, Q13, Q14, e Q18 apresentam

também características de busca exata, característica que demonstrou favorecer o
uso de índices.

Desse modo, recomenda-se a utilização de indexação baseada em rótulo

para consultas que apresentam características de busca exata, e de expressão
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regular de caminho (Ancestral-Descendente), considerando o modelo definido no
trabalho para cenários em que o documento XML varia de 57 MB a 232 MB.

As consultas Q02, Q03, Q05, Q08, Q10, Q11, Q12, Q15 e Q16 apresentaram

TR dentro do intervalo [-10%, 10%]. Para essas consultas, com exceção da Q16,

verificou-se que a construção dos comandos Cypher usaram apenas o índice
IXRaiz, conforme subseção 5.10. Este atributo indexado é usado em todas as
consultas com a intenção de localizar o nó raiz em menor tempo, para acelerar o
percurso no grafo. Porém, como o benchmark XMark é realizado em documento
único essa estratégia não resultou efeito significativo.

Entretanto, considerando um ambiente de produção em que muitas consultas

compartilham os índices, e o custo de modificação dos dados indexado é justificável,

recomenda-se a utilização da indexação baseada em rótulos para Q08 e Q011 e
indexação legada para Q03, Q09, Q10, Q15.

Já as consultas Q17, Q19 e Q20, apresentaram degradação de desempenho

em todos os cenários, pois elas são projetadas pelo XMark para testar
respectivamente elementos ausentes, ordenação e agregação por intervalos;

contudo, os índices do Neo4j não forneceram um suporte adequado para
otimização.

O Neo4j permite apenas a utilização de seu índice para comparações simples

como “=” e “IN”; assim, condições do tipo “WHERE NOT EXISTS(n.email)” não são

suportadas. Portanto, consultas que de forma característica buscam nós com

atributos ausentes não podem ser melhoradas por Indexação no Neo4j atualmente.
O mesmo se aplica para a agregação por intervalos, pois a indexação no Neo4j não

permite condições do tipo “WHERE n.income < 30000”. No caso de consultas típicas
de ordenação, os índices do Neo4j também não são atualmente aplicáveis.

Contudo, considerando o modelo definido e os cenários de aplicação, uma

importante generalização se revela com o uso da indexação no Neo4j: observam-se

resultados muito satisfatórios em seis de vinte consultas. Isso deixa evidente que

somente o princípio index-free adjacency dos bancos de dados baseado em grafos

não é suficiente para pesquisas típicas XML. Ademais, índices de propriedades
podem melhorar significativamente o tempo de resposta para consultas XML com
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características de busca exata e com expressão regular de caminho em banco de
dados baseado em grafos.

7.5 Conclusão
A seção 7 realiza a análise dos resultados de modo objetivo. De forma

sistemática, procede análise e consolidação dos dados e gera novas informações e
por meio de reflexão objetiva a produção de conhecimento útil.

De forma específica, a subseção 7.2 realiza uma análise individualizada para

cada consulta, considerando todos os cenários e os modos de indexação
experimentados no Neo4j.

A subseção 7.3 realiza uma análise de baseline, tomando o modo sem

indexação como referência para comparar os benefícios ou malefícios dos outros
modos de indexação avaliados.

A subseção 7.4 realiza uma reflexão a partir das informações geradas, para

gerar recomendações e conclusões com relação ao desempenho na recuperação de

consultas a dados XML em bancos de dados baseado em grafos, considerando os
limites estabelecidos no trabalho.
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8 CONCLUSÃO
A seção 8 conclui o trabalho por meio de uma síntese sobre o conteúdo

abordado, os objetivos pretendidos, as atividades executadas, as análises realizadas
e também apresenta sugestões para pesquisas futuras.

O tema XML é contextualmente relevante. XML pode representar muitos tipos

de dados, sendo eles dados estruturados ou semi-estruturados, independente de
serem destinados ao uso por máquinas ou por pessoas.

O tema banco de dados baseado em grafos caminhou para a mesma

realidade, por causa da simplicidade estrutural de seu modelo, que possibilita

representar qualquer tipo de dado, bem como, manipular dados schemaless, ou com
um esquema não rígido, o que viabiliza uma compatibilidade entre banco de dados
em grafos e XML.

No entanto, observa-se que, na literatura sobre banco de dados baseado em

grafos, frequentemente emerge a expressão index-free adjacency como uma
vantagem do modelo empregado sobre o tradicional modelo relacional; porém,
também há relatos de problemas com super-nodes, e a indexação torna-se uma
alternativa.

Dessa forma, para investigar o assunto, a partir de informações quantitativas,

o trabalho se propôs a realizar uma análise de desempenho em termos de tempo de
resposta e latência, contudo, visando a recuperação de dados XML em banco de
dados baseado em grafo.

8.1 Análise geral sintética
A pesquisa desenvolve-se baseada em método experimental. Assim, uma

análise inicial levanta características, abordagens, técnicas e avanços relacionados

ao tema XML e banco de dados baseado em grafos, conecentrando-se no
desempenho da recuperação de dados XML. O trabalho se aprofunda no tema
benchmark almejando avaliação e comparação de desempenho em consultas XML.
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Apartir do referencial teórico e da questão com relação a recuperação de XML

em bancos de dados baseados em grafos, realizou-se o planejamento do
experimento, identificando e especificando de maneira detalhada e transparente os

requisitos necessários à execução dos testes e coleta de métricas. Definiu-se
também, o uso do SGBD Neo4j, do XMark, de três cenários (fator 0,5; fator 1,0 e

fator 2,0) e os modos de indexação (sem indexação, indexação legada de
propriedades e indexação baseada em rótulos).

Adiante, foi planejada a estrutura de apoio para suportar as atividades de

obtenção de XML, transformação de XML em Cypher e o carregamento no SGBD
Neo4j. Para isso, desenvolveu-se uma ferramenta geradora de massa de dados
para Neo4j baseada em um modelo XML definido no trabalho. Além disso, durante o

desenvolvimento, as consultas do XMark foram codificadas de forma manual para
linguagem Cypher.

Em seguida, procedeu-se as etapas de implantação, de transformação de

dados e de preparação dos testes, realizadas conforme o planejamento. Em

decorrência, na etapa de execução de testes coletou-se o tempo de resposta e
latência. Os resultados obtidos foram sumarizados por meio de tabelas e projetados
em gráficos.

Na sequência, foi efetuada a análise quantitativa e comparativa dos

resultados obtidos na etapa de testes, dessa forma, comparou-se o desempenho
das consultas nos diferentes modos de indexação do Neo4j, nos três cenários. Uma

reflexão a partir das informações geradas revelou contribuições considerando o
estado da arte e os objetivo pretendidos. Assim, o método de pesquisa foi seguido
em sua totalidade, permitindo a conclusão do trabalho.

8.2 Síntese do experimento
Para avaliar o desempenho da indexação na recuperação de dados XML em

banco de dados baseado em grafos, o benchmark XMark foi definido. O XMark

forneceu vinte consultas que avaliam desempenho sobre diversos requisitos e
características de dados XML. A partir do XMark, planejou-se um experimento
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baseado em teste automatizado considerando três cenários, fator 0,5, fator 1,0 e

fator 2,0, originando respectivamente, arquivos XML com 57 MB, 115 MB e 232 MB.
As medidas foram definidas em termos de latência e tempo de resposta.

Para o experimento definiu-se um sistema gerenciador de banco dados

baseado em grafos que possibilitasse o armazenamento de dados com esquema
não rígido, que possibilitasse a recuperação de consultas XML e que, obviamente,

possibilitasse o uso de índices. Desse modo, o Neo4j foi usado, pois além de

possibilitar dados schemaless, trabalha com a linguagem Cypher, projetada para

trabalhar com padrões, possibilitando busca de relacionamentos tipo Pai-Filho e

Ancestral-Descendente. Não obstante, Neo4j suporta dois tipos de indexação de
nós, a indexação legada de propriedades e indexação de propriedades baseada em
rótulo.

Todavia, durante o desenvolvimento realizou-se atividades de modelagem,

desenvolvimento, codificação e implantação para possibilitar a realização do
experimento. Inicialmente, foi definido um modelo para armazenar arquivos XML

sobre o modelo de grafos de propriedades suportado pelo Neo4j. O modelo
requisitou basicamente o suporte a arquivos XML gerados pelo XMark-xmlgen, que

contêm elementos mistos e necessitam que haja preservação da ordem entre
elementos irmãos.

Foi desenvolvida uma aplicação para converter os dados XML em comandos

na linguagem Cypher para carregar a massa de dados no Neo4j. A aplicação
integrou componentes já desenvolvidos, o que permitiu concentrar-se nas
funcionalidades essenciais.

As consultas XMark foram codificadas na linguagem Cypher de forma manual,

especificando os índices de acordo com as cláusulas adequadas: START para
índices legados e USING INDEX para os índices baseados em rótulos.

Foi implantado o ambiente de teste conforme planejado para que ficasse

operacional e funcionasse de acordo com o esperado. A partir disso, os testes foram

realizados e as medidas de latência e de tempo de resposta foram coletadas.
Percepções iniciais quanto ao teste foram relatados, inclusive as consultas
excessivamente lentas Q09 que, em média, demoram mais de vinte e cinco minutos
para serem executadas no cenário fator 2,0.
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8.3 Síntese da análise dos resultados
Os dados provenientes dos testes foram trabalhados por meio de estatísticas

básicas. Foram gerados gráficos comparativos para cada consulta conforme
trabalhos correlatos. Desse modo, definiu-se uma baseline tendo por referência as

consultas realizadas sem indexação para evidenciar melhorias e degradações
ocorridas com o uso dos índices.

Constatou-se que na maioria das consultas, o uso da indexação não surtiu

efeitos significativos, e em alguns casos causaram até degradação do desempenho.

Na maioria dos casos, não surtiram efeitos significativos pois o índice utilizado foi
apenas sobre a propriedade _idGrafo e a estratégia do atributo indexado depende
de múltiplos documentos; o XMark realiza consultas sobre apenas um único
documento XML.

Em outros casos, se deve à questão tecnológica: por exemplo, a indexação

legada do Neo4j não suporta range search de forma numérica, apenas lexicográfica;
também, no caso da indexação baseada em rótulo, suporta apenas busca exata com
operadores de igualdade simples “=” e “IN”.

Por outro lado, observou-se que o uso da indexação em determinadas

consultas resultam em tempos de respostas expressivamente menores. Isso ocorreu

em seis de vinte consultas. Ficou evidente que somente o princípio de index-free
adjacency dos bancos de dados basedo em grafos não é suficiente para pesquisas

típicas XML, principalmente as consultas com características de busca exata sobre
valores de atributos e buscas com expressão regular de caminho (AncestralDescendente). Não obstante, das consultas que sofreram efeitos positivos pela

indexação, o uso dos índices baseados em rótulos apresentaram melhores
resultados.

8.4 Contribuições
O trabalho explora o tema indexação na perspectiva de recuperação de dados

XML considerando o uso de banco de dados baseado em grafos. Para isso, são
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pesquisados principalmente trabalhos científicos relacionados ao tema de indexação

de dados, de banco de dados baseados em grafos e de banco de dados voltados à
XML.

Este trabalho produz e analisa dados quantitativos relativos aos modos de

indexação de um SGBD baseado em grafos, diferentemente dos trabalhos Marks,
Roantree e Murphy (2010) e Noaman e Almasour (2012), que não consideraram
nenhum SGBD baseado em grafos.

Ademais, pesquisas e dados quantitativos sobre o desempenho da indexação

de propriedades e da indexação baseada em rótulos empregados em banco de
dados baseado em modelo de grafos, visando a recuperação de dados XML, ainda
não foram encontrados na literatura acadêmica.

Desse modo, o trabalho contribui na perspectiva do desempenho de índices

na recuperação de dados XML considerando a utilização de banco de dados
baseado em grafos. A análise realizada pode ser usada por profissionais da área
para decidir sobre modos de indexação adequados.

Além disso, conclusões importantes relativas à indexação e recuperação de

consultas XML em banco de dados são realizadas:

a) somente o princípio index-

free adjacency não é suficiente para consultas típicas XML. b) Índices de

propriedades podem melhorar significativamente o tempo de resposta para
consultas XML com características de busca exata e com expressão regular de
caminho considerando o uso de banco de dados baseado em grafos.

Não obstante, esse trabalho contribui também com artefatos importantes, a

aplicação geradora da massa de dados, o modelo definido para representar XML no

Neo4j, e as consultas codificadas em Cypher que podem ser reusados em
pesquisas adjacentes.

8.5 Futuras pesquisas
Existem possibilidades de exploração com relação a esse trabalho, por

exemplo, algumas consultas foram surpreendentemente demoradas, como a

consulta Q09, que no cenário fator 2,0 demorou mais de vinte e cinco minutos para
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ser atendida. Constatou-se que essa consulta realiza muitas comparações de
atributos enquanto cruza dados de dois ou mais ramos XML. Isto é extremamente

ineficiente no modelo definido no trabalho, o que aponta a necessidade de
pesquisas futuras para melhoria desse modelo, incluíndo suporte a relacionamentos
especiais como “:XML_IDREF” que, consequentemente, acarreta em adicional
suporte DTD e/ou XML Schema.

Quanto às consultas em que os atuais índices do Neo4j demonstraram ser

limitantes, poderiam ocorrer novos testes, caso desenvolva-se adequado suporte
para busca full-text na indexação baseada em rótulo, também suporte para rangesearch, bem como o uso de índices em ordenação, critérios opcionais e em
elementos ausentes.

Também, a ferramenta desenvolvida para gerar a massa de dados para o

Neo4j, poderia ser complementada com suporte total ao padrão XML/W3C, incluindo
namespaces, nós de comentários, entre outros.
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APÊNDICE A - CONSULTAS XMARK EM XQUERY
Q1. Retornar o nome da pessoa com ID "person0".
for
$b in /site/people/person[@id="person0"]
return $b/name/text()
Q2. Retornar os aumentos iniciais de todos os leilões abertos.
for $b in /site/open_auctions/open_auction
return <increase> {$b/bidder[1]/increase/text()} </increase>

Q3. Retornar os IDs de todos os leilões abertos cujo aumento atual é pelo menos duas vezes
maior que o aumento inicial.
for
$b in /site/open_auctions/open_auction
where $b/bidder[1]/increase/text() * 2 <= $b/bidder[last()]/increase/text()
return <increase first="{$b/bidder[1]/increase/text()}"
last="{$b/bidder[last()]/increase/text()}"/>

Q4. Listar as reservas dos leilões abertos, onde uma determinada pessoa emitiu um lance antes
de outra pessoa.
for
where

$b in /site/open_auctions/open_auction
$b/bidder/personref[@person="person18829"] <<
$b/bidder/personref[@person="person10487"]
return <history> $b/reserve/text() </history>
Q5. Quantos itens vendidos custaram mais do que 40?

count(for $i in /site/closed_auctions/closed_auction
where $i/price/text() >= 40
return $i/price)
Q6. Quantos itens existem em todos os continentes?
for
$b in /site/regions
return count ($b//item)

Q7. Quantos elementos de tag "description", "annotation" e "emailaddress" estão no banco de
dados?
for $p in /site
return count($p//description) + count($p//annotation) + count($p//email)

Q8. Listar os nomes das pessoas e o número de itens que eles compraram. (cruzar person,
closed_auction)
for $p in /site/people/person
let $a := for $t in /site/closed_auctions/closed_auction
where $t/buyer/@person = $p/@id
return $t
return <item person="{$p/name/text()}"> {count ($a)} </item>

Q9. Listar os nomes das pessoas e os nomes dos itens que eles compraram na Europa. (cruzar
person, closed_auction, item)
for $p in /site/people/person
let$a := for $t in /site/closed_auctions/closed_auction
let$n := for $t2 in /site/regions/europe/item
where $t/itemref/@item = $t2/@id
return $t2
where $p/@id = $t/buyer/@person
return <item> {$n/name/text()} </item>
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return <person name="{$p/name/text()}"> {$a} </person>
Q10. Liste todas as pessoas de acordo com o
resultado.

seu interesse; usar a

tags em francês no

for $i in distinct-values(
/site/people/person/profile/interest/@category)
let$p := for
$t in /site/people/person
where $t/profile/interest/@category = $i
return <personne>
<statistiques>
<sexe> {$t/gender/text()} </sexe>,
<age> {$t/age/text()} </age>,
<education> {$t/education/text()}</education>,
<revenu> {$t/income/text()} </revenu>
</statistiques>,
<coordonnees>
<nom> {$t/name/text()} </nom>,
<rue> {$t/street/text()} </rue>,
<ville> {$t/city/text()} </ville>,
<pays> {$t/country/text()} </pays>,
<reseau>
<courrier> {$t/email/text()} </courrier>,
<pagePerso> {$t/homepage/text()}</pagePerso>
</reseau>,
</coordonnees>
<cartePaiement> {$t/creditcard/text()}</cartePaiement>
</personne>
return <categorie>
<id> {$i} </id>,
{$p}
</categorie>
Q11. Para cada pessoa, listar o número de itens atualmente à venda cujo preço não exceda 0,02%
de sua renda.
for $p in /site/people/person
let$l := for $i in /site/open_auctions/open_auction/initial
where $p/profile/@income > (5000 * $i/text())
return $i
return <items name="{$p/name/text()}"> {count ($l)} </items>

Q12. Para cada pessoa mais rica do que a média, listar a quantidade de itens atualmente à
venda cujo preço não exceda 0,02% de sua renda.
for $p in /site/people/person
let $l := for $i in /site/open_auctions/open_auction/initial
where $p/profile/@income > (5000 * $i/text())
return $i
where $p/profile/@income > 50000
return <items person="{$p/name/text()}"> {count ($l)} </items>

Q13. Listar os nomes dos itens registrados na Austrália, juntamente com suas descrições.
for $i in /site/regions/australia/item
return <item name="{$i/name/text()}"> {$i/description} </item>

Q14. Retornar os nomes de todos os itens cuja a descrição contenha a palavra 'ouro'.
for $i in /site//item
where contains ($i/description,"gold")
return $i/name/text()
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Q15. Listar as palavras-chave destacadas com ênfase nas anotações sobre leilões finalizados.
for $a in /site/closed_auctions/closed_auction/annotation/
description/parlist/listitem/parlist/listitem/text/emph/keyword/text()
return <text> {$a} </text>
Q16. Retornar os IDs dos vendedores com leilões que possuem
palavras-chave destacadas com ênfase. (cf. Q15)

anotações com uma

ou

mais

for $a in /site/closed_auctions/closed_auction
where not( empty ($a/annotation/description/parlist/listitem/parlist/
listitem/text/emph/keyword/text()))
return <person id="{$a/seller/@person}" />
17. Que pessoas não têm uma página pessoal (homepage)?
for
$p in /site/people/person
where empty($p/homepage/text())
return <person name="{$p/name/text()}"/>

Q18. Retornar o valor de reserva de todos os leilões abertos convertido em outra moeda (fator
de conversão: 2.20371).
declare function local:convert ($v)
{
2.20371 * $v
(: convert Dfl to Euro :)
};

for
$i in /site/open_auctions/open_auction
return local:convert($i/reserve)
Q19. Retornar uma lista de todos os itens com sua respectiva localização. A lista deve ser
ordenada alfabeticamente pela localização.
for
$b in /site/regions//item
let
$k := $b/name/text()
order by $k
return <item name="{$k}"> {$b/location/text()} </item>

Q20. Agrupar os clientes por classes de renda exibindo a quantidade de clientes de cada
classe.
<result>
<preferred>
{count (/site/people/person/profile[@income >= 100000])}
</preferred>,
<standard>
{count (/site/people/person/profile[@income < 100000 and @income >= 30000])}
</standard>,
<challenge>
{count (/site/people/person/profile[@income < 30000])}
</challenge>,
<na>
{count (for
$p in /site/people/person
where empty($p/@income)
return $p)}
</na>
</result>
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APÊNDICE B - CONSULTAS XMARK EM CYPHER
Q1. Retornar o nome da pessoa com ID "person0".

Q1.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person', id:'person0'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmPessoa:Texto)
RETURN nmPessoa._texto AS result;

Q1.2 Usando indexação legada
START
r=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
p=node:node_auto_index('id:person0 AND _tag:person')
MATCH
(r:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(p:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmPessoa:Texto)
RETURN nmPessoa._texto AS result;
Q1.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(r:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(g:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(p:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(pn:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->
(nmPessoa:Texto)
USING INDEX r:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX p:Elemento(id)
WHERE
(r._idGrafo = 100000005) AND
(p.id='person0')
RETURN nmPessoa._texto AS result;
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Q2. Retornar os aumentos iniciais de todos os leilões abertos.
Q2.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*0..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder in NODES(b) where bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, head(bids) AS bidini
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t:Texto)
RETURN
'<increase>' + t._texto + '</increase>' AS result;
Q2.2 Usando indexação legada
START
r=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(r:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*0..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder in NODES(b) where bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, head(bids) AS bidini
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t:Texto)
RETURN
'<increase>' + t._texto + '</increase>' AS result;
Q2.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(r:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
USING INDEX r:Raiz(_idGrafo)
WHERE r._idGrafo = 100000005
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*0..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder in NODES(b) WHERE bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, head(bids) AS bidini
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t:Texto)
RETURN
'<increase>' + t._texto + '</increase>' AS result;

144
Q3. Retornar os IDs de todos os leilões abertos cujo aumento atual é pelo menos duas vezes maior que o aumento inicial.
Q3.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*1..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder IN NODES(b) WHERE bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, HEAD(bids) AS bidini, LAST(bids) AS bidfim
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t1:Texto),
(bidfim)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t2:Texto)
WHERE t2._texto >= 2 * t1._texto
RETURN
'<increase first=\"' + t1._texto + '\" last=\"' + t2._texto + '\" />' AS result;
Q3.2 Usando indexação legada
START
r=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(r:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*1..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder IN NODES(b) WHERE bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, HEAD(bids) AS bidini, LAST(bids) AS bidfim
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t1:Texto),
(bidfim)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t2:Texto)
WHERE t2._texto >= 2 * t1._texto
RETURN
'<increase first=\"' + t1._texto + '\" last=\"' + t2._texto + '\" />' AS result;
Q3.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(r:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})
USING INDEX r:Raiz(_idGrafo)
WHERE r._idGrafo = 100000005
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(ini) WHERE ( NOT EXISTS(()-[:XML_ID]->(ini)) )
MATCH (oauct)-[:XML_PF]->(fim) WHERE ( NOT EXISTS((fim)-[:XML_ID]->()) )
MATCH b=(ini)-[:XML_ID*1..]->(fim)
WITH oauct, FILTER(bidder IN NODES(b) WHERE bidder._tag = 'bidder') AS bids
WITH oauct, HEAD(bids) AS bidini, LAST(bids) AS bidfim
MATCH (bidini)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t1:Texto),
(bidfim)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'increase'})-[:XML_PF]->(t2:Texto)
WHERE t2._texto >= 2 * t1._texto
RETURN
'<increase first=\"' + t1._texto + '\" last=\"' + t2._texto + '\" />' AS result;
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Q4. Listar as reservas desses leilões abertos, onde uma determinada pessoa emitiu um lance antes de outra pessoa.
Q4.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'reserve'})-[:XML_PF]->(rsv:Texto),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder1:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'personref', person:'person20'}),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder2:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'personref', person:'person51'})
WHERE EXISTS ( (bidder1)-[:XML_ID*]->(bidder2) )
RETURN
'<history>'+ rsv._texto +'</history>' AS result;
Q4.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
p1=node:node_auto_index('person:person20 AND _tag:personref'),
p2=node:node_auto_index('person:person51 AND _tag:personref')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'reserve'})-[:XML_PF]->(rsv:Texto),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder1:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(p1:Elemento),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder2:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(p2:Elemento)
WHERE EXISTS ( (bidder1)-[:XML_ID*]->(bidder2) )
RETURN
'<history>'+ rsv._texto +'</history>' AS result;
Q4.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(oauct:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'reserve'})-[:XML_PF]->(rsv:Texto),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder1:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(p1:Elemento{_tag:'personref'}),
(oauct)-[:XML_PF]->(bidder2:Elemento{_tag:'bidder'})-[:XML_PF]->(p2:Elemento{_tag:'personref'})
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX p1:Elemento(person)
USING INDEX p2:Elemento(person)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND p1.person = 'person20'
AND p2.person = 'person51'
AND EXISTS ( (bidder1)-[:XML_ID*]->(bidder2) )
RETURN
'<history>'+ rsv._texto +'</history>' AS result;
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Q5. Quantos itens vendidos custaram no mínimo 40?

Q5.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'price'})-[:XML_PF]->(preco:Texto)
WHERE preco._texto >= 40
RETURN COUNT(preco) as result;

Q5.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'price'})-[:XML_PF]->(preco:Texto)
WITH preco WHERE preco._texto >= 40
RETURN COUNT(preco) as result;
Q5.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'price'})-[:XML_PF]->(preco:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND preco._texto >= 40
RETURN COUNT(preco) as result;
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Q6. Quantos itens existem em todos os continentes?

Q6.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->(item:Elemento{_tag:'item'})
RETURN COUNT(item) AS result;
Q6.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
item=node:node_auto_index('_tag:item' )
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->(item:Elemento)
RETURN COUNT(item) AS result;
Q6.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX item:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND item._tag = 'item'
RETURN COUNT(item) AS result;
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Q7. Quantos elementos de tag "description", "annotation" e "emailaddress" estão no banco de dados?
Q7.1 Sem indexação
MATCH (:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF*]->(n:Elemento)
WHERE n._tag IN ['description', 'annotation', 'emailaddress']
RETURN COUNT(n) AS result;
Q7.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
n=node:node_auto_index('_tag:(description OR annotation OR emailaddress)')
MATCH (:Raiz:Elemento{_tag:'site'}) -[:XML_PF*]-> (n:Elemento)
RETURN COUNT(n) AS result;
Q7.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH (raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF*]->(n:Elemento)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX n:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
n._tag IN ['description', 'annotation', 'emailaddress']
RETURN COUNT(n) AS result;
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Q8. Listar os nomes das pessoas e o número de itens que eles compraram. (cruzar person, closed_auction)
Q8.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
WITH raiz, [pessoa.id, nome._texto] AS pc
WITH raiz, COLLECT(pc) AS pCol LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(buyer:Elemento{_tag:'buyer'})
WITH pCol, [buyer.person, COUNT(cauct)] AS bc
WITH pCol, COLLECT(bc) as bCol LIMIT 1
UNWIND pCol as pessoa
RETURN
'<item person=\"' + pessoa[1] + '\">' +
COALESCE([compr IN bCol WHERE compr[0]=pessoa[0] | compr[1]][0],0) + '</item>' AS result;
Q8.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
WITH raiz, [pessoa.id, nome._texto] AS pc
WITH raiz, COLLECT(pc) AS pCol LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(buyer:Elemento{_tag:'buyer'})
WITH pCol, [buyer.person, COUNT(cauct)] AS bc
WITH pCol, COLLECT(bc) as bCol LIMIT 1
UNWIND pCol as pessoa
RETURN
'<item person=\"' + pessoa[1] + '\">' +
COALESCE([compr IN bCol WHERE compr[0]=pessoa[0] | compr[1]][0],0) + '</item>' AS result;
Q8.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo = 100000005
WITH raiz, [pessoa.id, nome._texto] AS pc
WITH raiz, COLLECT(pc) AS pCol LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(buyer:Elemento{_tag:'buyer'})
WITH pCol, [buyer.person, COUNT(cauct)] AS bc
WITH pCol, COLLECT(bc) as bCol LIMIT 1
UNWIND pCol as pessoa
RETURN
'<item person=\"' + pessoa[1] + '\">' +
COALESCE([compr IN bCol WHERE compr[0]=pessoa[0] | compr[1]][0],0) + '</item>' AS result;
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Q9. Listar os nomes das pessoas e os nomes dos itens que eles compraram na Europa. (cruzar person, closed_auction, item)
Q9.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'europe'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto)
WITH raiz, item.id AS idi, [item.id, nmItem._texto] AS i
WITH raiz, COLLECT(idi) AS idsitens, COLLECT(i) AS itens LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmPessoa:Texto)
WITH raiz, idsitens, itens, [pessoa.id, nmPessoa._texto] AS p
WITH raiz, idsitens, itens, COLLECT(p) AS pessoas LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(itemref:Elemento{_tag:'itemref'}),
(cauct)-[:XML_PF]->(comprador:Elemento{_tag:'buyer'})
WHERE (itemref.item IN idsitens)
WITH DISTINCT comprador.person AS idp, itens, pessoas, COLLECT(itemref.item) AS idsi
WITH itens, pessoas, COLLECT([idp, idsi]) AS compras LIMIT 1
UNWIND compras AS compra
RETURN
[x IN pessoas WHERE x[0] = compra[0] | '<person name=\"' + x[1] + '\">' ][0] +
REDUCE(acc = '', item in compra[1] | acc+[x IN itens WHERE x[0] = item | '<item>'+x[1]+'</item>' ][0] ) +
'</person>' AS result
;
Q9.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'europe'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto)
WITH raiz, item.id AS idi, [item.id, nmItem._texto] AS i
WITH raiz, COLLECT(idi) AS idsitens, COLLECT(i) AS itens LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmPessoa:Texto)
WITH raiz, idsitens, itens, [pessoa.id, nmPessoa._texto] AS p
WITH raiz, idsitens, itens, COLLECT(p) AS pessoas LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(itemref:Elemento{_tag:'itemref'}),
(cauct)-[:XML_PF]->(comprador:Elemento{_tag:'buyer'})
WHERE (itemref.item IN idsitens)
WITH DISTINCT comprador.person AS idp, itens, pessoas, COLLECT(itemref.item) AS idsi
WITH itens, pessoas, COLLECT([idp, idsi]) AS compras LIMIT 1
UNWIND compras AS compra
RETURN
[x IN pessoas WHERE x[0] = compra[0] | '<person name=\"' + x[1] + '\">' ][0] +
REDUCE(acc = '', item in compra[1] | acc+[x IN itens WHERE x[0] = item | '<item>'+x[1]+'</item>' ][0] ) +
'</person>' AS result
;
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Q9.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'europe'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo = 100000005
WITH raiz, item.id AS idi, [item.id, nmItem._texto] AS i
WITH raiz, COLLECT(idi) AS idsitens, COLLECT(i) AS itens LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmPessoa:Texto)
WITH raiz, idsitens, itens, [pessoa.id, nmPessoa._texto] AS p
WITH raiz, idsitens, itens, COLLECT(p) AS pessoas LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'})-[:XML_PF]->
(cauct:Elemento{_tag:'closed_auction'})-[:XML_PF]->
(itemref:Elemento{_tag:'itemref'}),
(cauct)-[:XML_PF]->(comprador:Elemento{_tag:'buyer'})
WHERE (itemref.item IN idsitens)
WITH DISTINCT comprador.person AS idp, itens, pessoas, COLLECT(itemref.item) AS idsi
WITH itens, pessoas, COLLECT([idp, idsi]) AS compras LIMIT 1
UNWIND compras AS compra
RETURN
[x IN pessoas WHERE x[0] = compra[0] | '<person name=\"' + x[1] + '\">' ][0] +
REDUCE(acc = '', item in compra[1] | acc+[x IN itens WHERE x[0] = item | '<item>'+x[1]+'</item>' ][0] ) +
'</person>' AS result
;
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Q10. Liste todas as pessoas de acordo com o seu interesse; usar a tags em francês no resultado.

Q10.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->
(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
WITH raiz, COLLECT(DISTINCT interesse.category) AS categorias
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'emailaddress'})-[:XML_PF]->(email:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(homepage:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'creditcard'})-[:XML_PF]->(cartao:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'gender'})-[:XML_PF]->(sexo:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'age'})-[:XML_PF]->(idade:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'education'})-[:XML_PF]->(titulacao:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(endereco:Elemento{_tag:'address'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'street'})-[:XML_PF]>(rua:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'city'})-[:XML_PF]->(cidade:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'country'})-[:XML_PF]->(pais:Texto)
WITH categorias, {interesse: COLLECT(interesse.category), nome: nome._texto, renda: perfil.income, email: email._texto,
homepage: homepage._texto, cartao: cartao._texto, sexo:sexo._texto, idade:idade._texto,
titulacao:titulacao._texto, rua:rua._texto, cidade:cidade._texto, pais:pais._texto} AS mappessoa
WITH categorias, COLLECT(mappessoa) AS cps
UNWIND categorias AS categoria WITH categoria, [x IN cps WHERE categoria IN x.interesse | x] AS ps
RETURN
'<categorie><id>' + categoria + '</id>' +
REDUCE(acc='', p IN ps | acc +
'<personne>' +
'<statistiques>' +
'<sexe>'
+ COALESCE(p.sexo, '') + '</sexe>' +
'<age>'
+ COALESCE(p.idade, '') + '</age>' +
'<education>' + COALESCE(p.titulacao, '') + '</education>' +
'<revenu>' + COALESCE(p.renda, '') + '</revenu>' +
'</statistiques>' +
'<coordonnees>' +
'<nom>'
+ COALESCE(p.nome, '') + '</nom>' +
'<rue>'
+ COALESCE(p.rua, '') + '</rue>' +
'<ville>'
+ COALESCE(p.cidade, '') + '</ville>' +
'<pays>'
+ COALESCE(p.pais, '') + '</pays>' +
'<reseau>' +
'<courrier>' + COALESCE(p.email, '') + '</courrier>' +
'<pagePerso>' + COALESCE(p.homepage, '') + '</pagePerso>' +
'</reseau>' +
'</coordonnees>' +
'<cartePaiement>' + COALESCE(p.cartao, '') + '</cartePaiement>' +
'</personne>'
)+
'</categorie>'
AS result;
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Q10.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->
(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
WITH raiz, COLLECT(DISTINCT interesse.category) AS categorias
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'emailaddress'})-[:XML_PF]->(email:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(homepage:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'creditcard'})-[:XML_PF]->(cartao:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'gender'})-[:XML_PF]->(sexo:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'age'})-[:XML_PF]->(idade:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'education'})-[:XML_PF]->(titulacao:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(endereco:Elemento{_tag:'address'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'street'})-[:XML_PF]>(rua:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'city'})-[:XML_PF]->(cidade:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'country'})-[:XML_PF]->(pais:Texto)
WITH categorias, {interesse: COLLECT(interesse.category), nome: nome._texto, renda: perfil.income, email: email._texto,
homepage: homepage._texto, cartao: cartao._texto, sexo:sexo._texto, idade:idade._texto,
titulacao:titulacao._texto, rua:rua._texto, cidade:cidade._texto, pais:pais._texto} AS mappessoa
WITH categorias, COLLECT(mappessoa) AS cps
UNWIND categorias AS categoria WITH categoria, [x IN cps WHERE categoria IN x.interesse | x] AS ps
RETURN
'<categorie><id>' + categoria + '</id>' +
REDUCE(acc='', p IN ps | acc +
'<personne>' +
'<statistiques>' +
'<sexe>'
+ COALESCE(p.sexo, '') + '</sexe>' +
'<age>'
+ COALESCE(p.idade, '') + '</age>' +
'<education>' + COALESCE(p.titulacao, '') + '</education>' +
'<revenu>' + COALESCE(p.renda, '') + '</revenu>' +
'</statistiques>' +
'<coordonnees>' +
'<nom>'
+ COALESCE(p.nome, '') + '</nom>' +
'<rue>'
+ COALESCE(p.rua, '') + '</rue>' +
'<ville>'
+ COALESCE(p.cidade, '') + '</ville>' +
'<pays>'
+ COALESCE(p.pais, '') + '</pays>' +
'<reseau>' +
'<courrier>' + COALESCE(p.email, '') + '</courrier>' +
'<pagePerso>' + COALESCE(p.homepage, '') + '</pagePerso>' +
'</reseau>' +
'</coordonnees>' +
'<cartePaiement>' + COALESCE(p.cartao, '') + '</cartePaiement>' +
'</personne>'
)+
'</categorie>'
AS result;
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Q10.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->
(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo=100000005
WITH raiz, COLLECT(DISTINCT interesse.category) AS categorias
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})-[:XML_PF]->(interesse:Elemento{_tag:'interest'})
MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nome:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'emailaddress'})-[:XML_PF]->(email:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(homepage:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'creditcard'})-[:XML_PF]->(cartao:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'gender'})-[:XML_PF]->(sexo:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'age'})-[:XML_PF]->(idade:Texto)
OPTIONAL MATCH (perfil)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'education'})-[:XML_PF]->(titulacao:Texto)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(endereco:Elemento{_tag:'address'})-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'street'})-[:XML_PF]>(rua:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'city'})-[:XML_PF]->(cidade:Texto)
OPTIONAL MATCH (endereco)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'country'})-[:XML_PF]->(pais:Texto)
WITH categorias, {interesse: COLLECT(interesse.category), nome: nome._texto, renda: perfil.income, email: email._texto,
homepage: homepage._texto, cartao: cartao._texto, sexo:sexo._texto, idade:idade._texto,
titulacao:titulacao._texto, rua:rua._texto, cidade:cidade._texto, pais:pais._texto} AS mappessoa
WITH categorias, COLLECT(mappessoa) AS cps
UNWIND categorias AS categoria WITH categoria, [x IN cps WHERE categoria IN x.interesse | x] AS ps
RETURN
'<categorie><id>' + categoria + '</id>' +
REDUCE(acc='', p IN ps | acc +
'<personne>' +
'<statistiques>' +
'<sexe>'
+ COALESCE(p.sexo, '') + '</sexe>' +
'<age>'
+ COALESCE(p.idade, '') + '</age>' +
'<education>' + COALESCE(p.titulacao, '') + '</education>' +
'<revenu>' + COALESCE(p.renda, '') + '</revenu>' +
'</statistiques>' +
'<coordonnees>' +
'<nom>'
+ COALESCE(p.nome, '') + '</nom>' +
'<rue>'
+ COALESCE(p.rua, '') + '</rue>' +
'<ville>'
+ COALESCE(p.cidade, '') + '</ville>' +
'<pays>'
+ COALESCE(p.pais, '') + '</pays>' +
'<reseau>' +
'<courrier>' + COALESCE(p.email, '') + '</courrier>' +
'<pagePerso>' + COALESCE(p.homepage, '') + '</pagePerso>' +
'</reseau>' +
'</coordonnees>' +
'<cartePaiement>' + COALESCE(p.cartao, '') + '</cartePaiement>' +
'</personne>'
)+
'</categorie>'
AS result;
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Q11. Para cada pessoa, listar o número de itens atualmente à venda cujo preço não exceda 0,02% da renda da pessoa.
Q11.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
WITH raiz, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perfil.income > x | true ] AS dentro
RETURN
'<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' +
LENGTH(dentro) +
'</items>' AS result
;
Q11.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
WITH raiz, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perfil.income > x | true ] AS dentro
RETURN
'<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' +
LENGTH(dentro) +
'</items>' AS result
;
Q11.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo = 100000005
WITH raiz, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perfil.income > x | true ] AS dentro
RETURN
'<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' +
LENGTH(dentro) +
'</items>' AS result
;
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Q12. Para cada pessoa mais rica do que a média, liste a quantidade de itens atualmente à venda cujo preço não exceda 0,02% de sua
renda pessoa.
Q12.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH raiz, AVG(perfil.income) AS media LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
WITH raiz, media, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perf:Elemento{_tag:'profile'})
WHERE perf.income > media
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perf.income > x | true ] AS dentro
RETURN '<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' + LENGTH(dentro) + '</items>' AS result;
Q12.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH raiz, AVG(perfil.income) AS media LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
WITH raiz, media, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perf:Elemento{_tag:'profile'})
WHERE perf.income > media
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perf.income > x | true ] AS dentro
RETURN '<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' + LENGTH(dentro) + '</items>' AS result;
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Q12.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo = 100000005
WITH raiz, AVG(perfil.income) AS media LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'initial'})-[:XML_PF]->(inicial:Texto)
WITH raiz, media, COLLECT(inicial._texto * 5000) AS iniciaisAj LIMIT 1
MATCH
(raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto),
(pessoa)-[:XML_PF]->(perf:Elemento{_tag:'profile'})
WHERE perf.income > media
WITH nmpessoa, [ x IN iniciaisAj WHERE perf.income > x | true ] AS dentro
RETURN '<items name=\"' + nmpessoa._texto + '\">' + LENGTH(dentro) + '</items>' AS result;
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Q13. Listar os nomes dos itens registrados na Austrália, juntamente com suas descrições.

Q13.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'australia'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(descr:Elemento{_tag:'description'})
WITH nmItem, descr
OPTIONAL MATCH p1 = (descr)-[:XML_PF*0..]->(n1)
OPTIONAL MATCH p2 = ()-[:XML_ID]->(n1)
WITH nmItem, descr, NODES(p1) AS p, [n1, CASE WHEN ID(descr)=ID(n1) THEN '00000001' ELSE RIGHT('0000000' +
(MAX(COALESCE(LENGTH(p2),0))+1), 8) END] AS m
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(p) as p1, collect(m) AS m
UNWIND p1 AS p
WITH nmItem, descr, LAST(p) AS n, REDUCE(acc='', x IN p | acc + STR(HEAD([y in m WHERE x = y[0] | y[1]]))) AS dewey
WITH nmItem, descr, n, dewey ORDER BY dewey
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(n) AS nos
RETURN
'<item name=\"' +nmItem._texto+ '\">' +
REDUCE(acc='', n IN nos | acc +
CASE
WHEN 'Elemento' IN LABELS(n) THEN '<' + n._tag + '>'
WHEN n._texto IN [true, false] THEN STR(n._texto)
ELSE TOSTRING(n._texto)
END
)+
'</description></item>'
AS result;
Q13.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
item=node:node_auto_index('_tag:item')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'australia'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(descr:Elemento{_tag:'description'})
WITH nmItem, descr
OPTIONAL MATCH p1 = (descr)-[:XML_PF*0..]->(n1)
OPTIONAL MATCH p2 = ()-[:XML_ID]->(n1)
WITH nmItem, descr, NODES(p1) AS p, [n1, CASE WHEN ID(descr)=ID(n1) THEN '00000001' ELSE RIGHT('0000000' +
(MAX(COALESCE(LENGTH(p2),0))+1), 8) END] AS m
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(p) as p1, collect(m) AS m
UNWIND p1 AS p
WITH nmItem, descr, LAST(p) AS n, REDUCE(acc='', x IN p | acc + STR(HEAD([y in m WHERE x = y[0] | y[1]]))) AS dewey
WITH nmItem, descr, n, dewey ORDER BY dewey
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(n) AS nos
RETURN
'<item name=\"' +nmItem._texto+ '\">' +
REDUCE(acc='', n IN nos | acc +
CASE
WHEN 'Elemento' IN LABELS(n) THEN '<' + n._tag + '>'
WHEN n._texto IN [true, false] THEN STR(n._texto)
ELSE TOSTRING(n._texto)
END
)+
'</description></item>'
AS result;
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Q13.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'australia'})-[:XML_PF]->
(item:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(descr:Elemento{_tag:'description'})
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX item:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND item._tag = 'item'
WITH nmItem, descr
OPTIONAL MATCH p1 = (descr)-[:XML_PF*0..]->(n1)
OPTIONAL MATCH p2 = ()-[:XML_ID]->(n1)
WITH nmItem, descr, NODES(p1) AS p, [n1, CASE WHEN ID(descr)=ID(n1) THEN '00000001' ELSE RIGHT('0000000' +
(MAX(COALESCE(LENGTH(p2),0))+1), 8) END] AS m
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(p) as p1, collect(m) AS m
UNWIND p1 AS p
WITH nmItem, descr, LAST(p) AS n, REDUCE(acc='', x IN p | acc + STR(HEAD([y in m WHERE x = y[0] | y[1]]))) AS dewey
WITH nmItem, descr, n, dewey ORDER BY dewey
WITH DISTINCT nmItem, descr, collect(n) AS nos
RETURN
'<item name=\"' +nmItem._texto+ '\">' +
REDUCE(acc='', n IN nos | acc +
CASE
WHEN 'Elemento' IN LABELS(n) THEN '<' + n._tag + '>'
WHEN n._texto IN [true, false] THEN STR(n._texto)
ELSE TOSTRING(n._texto)
END
)+
'</description></item>'
AS result;
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Q14. Retornar os nomes de todos os itens cuja descrição contém a palavra 'gold'.
Q14.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'description'})-[:XML_PF*]->(dsItem:Texto)
WHERE STR(dsItem._texto) =~ '(?s).*gold.*'
WITH DISTINCT item, nmItem
RETURN nmItem._texto as result;

Q14.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
item=node:node_auto_index('_tag:item')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF*]->(item:Elemento)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nm:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'description'})-[:XML_PF*]->(dstxt:Texto)
WHERE STR(dstxt._texto) =~ '(?s).*gold.*'
WITH DISTINCT item, nm
RETURN nm._texto as result;
Q14.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nm:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(ds:Elemento{_tag:'description'})-[:XML_PF*]->(dstxt:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX item:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
item._tag = 'item' AND
STR(dstxt._texto) =~ '(?s).*gold.*'
WITH DISTINCT item, nm
RETURN nm._texto as result;
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Q15. Imprimir as palavras em ênfase em anotações sobre leilões finalizados.
Q15.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(p:Texto)
RETURN '<text>' + p._texto + '</text>' as result;

Q15.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(p:Texto)
RETURN '<text>' + p._texto + '</text>' as result;
Q15.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auction'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(p:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
WHERE raiz._idGrafo = 100000005
RETURN '<text>' + p._texto + '</text>' as result;
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Q16. Retornar os IDs dos vendedores que possuem anotações em leilõess com uma ou mais palavras-chave em destaque. (cf. Q15)
Q16.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(coauct:Elemento{_tag:'closed_auction'}) -[:XML_PF]->
(vendedor:Elemento{_tag:'seller'})
WHERE
EXISTS (
(coauct) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(:Texto)
)
RETURN '<person id=\"' + vendedor.person + '\" />' as result;
Q16.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
coauct=node:node_auto_index('_tag:closed_auction')
MATCH
(raiz:Raiz) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(coauct:Elemento) -[:XML_PF]->
(vendedor:Elemento{_tag:'seller'})
WHERE
EXISTS (
(coauct) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(:Texto)
)
RETURN '<person id=\"' + vendedor.person + '\" />' as result;
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16.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'closed_auctions'}) -[:XML_PF]->
(coauct:Elemento) -[:XML_PF]->
(vendedor:Elemento{_tag:'seller'})
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX coauct:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
coauct._tag = 'closed_auction' AND
EXISTS (
(coauct) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'annotation'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'description'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'parlist'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'listitem'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'text'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'emph'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'keyword'}) -[:XML_PF]->
(:Texto)
)
RETURN '<person id=\"' + vendedor.person + '\" />' as result;
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Q17. Que pessoas não têm uma página pessoal (homepage)?

Q17.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento{_tag:'person'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto)
WHERE NOT EXISTS ((pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(:Texto))
RETURN
'<person name=\"' + nmpessoa._texto + '\" />' AS result;
Q17.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
pessoa=node:node_auto_index('_tag:person')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto)
WHERE NOT EXISTS ((pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(:Texto))
RETURN
'<person name=\"' + nmpessoa._texto + '\" />' AS result;
Q17.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->
(pessoa:Elemento)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmpessoa:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX pessoa:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
pessoa._tag = 'person' AND
NOT EXISTS ((pessoa)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'homepage'})-[:XML_PF]->(:Texto))
RETURN
'<person name=\"' + nmpessoa._texto + '\" />' AS result;
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Q18. Retornar o valor de reserva de todos os leilões abertos convertido em outra moeda.
Q18.1 Sem indexação
MATCH
(:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'reserve'}) -[:XML_PF]->
(val:Texto)
RETURN
ROUND(val._texto * 2.20371 * 100)/100 AS result;

Q18.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
res=node:node_auto_index('_tag:reserve')
MATCH
(raiz:Raiz) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'}) -[:XML_PF]->
(res:Elemento) -[:XML_PF]-> (val:Texto)
RETURN
ROUND(val._texto * 2.20371 * 100)/100 AS result;
Q18.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auctions'}) -[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'open_auction'}) -[:XML_PF]->
(res:Elemento) -[:XML_PF]-> (val:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX res:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND res._tag = 'reserve'
RETURN
ROUND(val._texto * 2.20371 * 100)/100 AS result;
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Q19. Retornar uma lista de todos os itens e sua localização ordenada alfabeticamente.

Q19.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(:Elemento{_tag:'location'})-[:XML_PF]->(loc:Texto)
WITH
(CASE WHEN nmItem._texto IN [true, false] THEN STR(nmItem._texto) ELSE TOSTRING(nmItem._texto) END) AS nm,
(CASE WHEN loc._texto IN [true,false] THEN STR(loc._texto) ELSE TOSTRING(loc._texto) END) AS lcl
WITH nm, lcl ORDER BY lcl
RETURN '<item name=\"' + nm + '\">' + lcl + '</item>' AS result;
Q19.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
itl=node:node_auto_index('_tag:location')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(itl:Elemento)-[:XML_PF]->(loc:Texto)
WITH
(CASE WHEN nmItem._texto IN [true, false] THEN STR(nmItem._texto) ELSE TOSTRING(nmItem._texto) END) AS nm,
(CASE WHEN loc._texto IN [true,false] THEN STR(loc._texto) ELSE TOSTRING(loc._texto) END) AS lcl
WITH nm, lcl ORDER BY lcl
RETURN '<item name=\"' + nm + '\">' + lcl + '</item>' AS result;
Q19.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'regions'})-[:XML_PF*]->
(item:Elemento{_tag:'item'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'name'})-[:XML_PF]->(nmItem:Texto),
(item)-[:XML_PF]->(itl:Elemento)-[:XML_PF]->(loc:Texto)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX itl:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005
AND itl._tag = 'location'
WITH
(CASE WHEN nmItem._texto IN [true, false] THEN STR(nmItem._texto) ELSE TOSTRING(nmItem._texto) END) AS nm,
(CASE WHEN loc._texto IN [true,false] THEN STR(loc._texto) ELSE TOSTRING(loc._texto) END) AS lcl
WITH nm, lcl ORDER BY lcl
RETURN '<item name=\"' + nm + '\">' + lcl + '</item>' AS result;
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Q20. Agrupar os clientes por sua renda e exibir a cardinalidade de cada grupo.
Q20.1 Sem indexação
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_idGrafo:100000005, _tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->(pessoa:Elemento{_tag:'person'})
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH
(CASE
WHEN perfil.income < 30000 THEN {challenge: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income < 100000 THEN {standard: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income >= 100000 THEN {preferred: COUNT(pessoa)}
ELSE {na: COUNT(pessoa)} END) AS cat
RETURN
'<result>' +
'<preferred>' + coalesce(max(cat.preferred),0) + '</preferred>' +
'<standard>' + coalesce(max(cat.standard ),0) + '</standard>' +
'<challenge>' + coalesce(max(cat.challenge),0) + '</challenge>' +
'<na>' + coalesce(max(cat.na),0) + '</na>'+
'</result>' AS result;
Q20.2 Usando indexação legada
START
raiz=node:node_auto_index('_idGrafo:100000005 AND _tag:site'),
pessoa=node:node_auto_index('_tag:person')
MATCH
(raiz:Raiz)-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->(pessoa:Elemento)
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH
(CASE
WHEN perfil.income < 30000 THEN {challenge: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income < 100000 THEN {standard: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income >= 100000 THEN {preferred: COUNT(pessoa)}
ELSE {na: COUNT(pessoa)} END) AS cat
RETURN
'<result>' +
'<preferred>' + coalesce(max(cat.preferred),0) + '</preferred>' +
'<standard>' + coalesce(max(cat.standard ),0) + '</standard>' +
'<challenge>' + coalesce(max(cat.challenge),0) + '</challenge>' +
'<na>' + coalesce(max(cat.na),0) + '</na>'+
'</result>' AS result;
Q20.3 Usando indexação baseada em rótulo
MATCH
(raiz:Raiz:Elemento{_tag:'site'})-[:XML_PF]->
(:Elemento{_tag:'people'})-[:XML_PF]->(pessoa:Elemento)
USING INDEX raiz:Raiz(_idGrafo)
USING INDEX pessoa:Elemento(_tag)
WHERE
raiz._idGrafo = 100000005 AND
pessoa._tag = 'person'
OPTIONAL MATCH (pessoa)-[:XML_PF]->(perfil:Elemento{_tag:'profile'})
WITH
(CASE
WHEN perfil.income < 30000 THEN {challenge: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income < 100000 THEN {standard: COUNT(pessoa)}
WHEN perfil.income >= 100000 THEN {preferred: COUNT(pessoa)}
ELSE {na: COUNT(pessoa)} END) AS cat
RETURN
'<result>' +
'<preferred>' + coalesce(max(cat.preferred),0) + '</preferred>' +
'<standard>' + coalesce(max(cat.standard ),0) + '</standard>' +
'<challenge>' + coalesce(max(cat.challenge),0) + '</challenge>' +
'<na>' + coalesce(max(cat.na),0) + '</na>'+
'</result>' AS result;
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APÊNDICE C - IMPLEMENTAÇÃO JAVA
Gerador de massa de dados
Principal.java:

package mestrado;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.MathContext;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

public class Principal extends javax.swing.JFrame {
static private String CURDIR = System.getProperty("user.dir");
JFileChooser fc;

// Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
private javax.swing.JButton btnLoadCypher;
private javax.swing.JButton btnOpenCypherDir;
private javax.swing.JButton btnOpenCypherFile;
private javax.swing.JButton btnOpenXMLDir;
private javax.swing.JButton btnOpenXMLDir2;
private javax.swing.JButton btnXML2Cypher;
private javax.swing.JButton btnXMLgen;
private javax.swing.JTextField cypherDir;
private javax.swing.JTextField cypherFile;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JPanel jPanel3;
private javax.swing.JTabbedPane jTabbedPane1;
private javax.swing.JLabel lblCypherDir;
private javax.swing.JLabel lblCypherFile;
private javax.swing.JLabel lblPasswordSSH;
private javax.swing.JLabel lblPortSSH;
private javax.swing.JLabel lblServerSSH;
private javax.swing.JLabel lblUserSSH;
private javax.swing.JLabel lblXMLDir;
private javax.swing.JLabel lblXMLDir2;
private javax.swing.JPasswordField txtPassword;
private javax.swing.JTextField txtPort;
private javax.swing.JTextField txtServer;
private javax.swing.JTextField txtUser;
private javax.swing.JTextField xmlDir;
private javax.swing.JTextField xmlDir2;
// End of variables declaration//GEN-END:variables
public Principal() {
initComponents();
}

private void initComponents() {
/**
* auto
*
* ...
*/
pack();
}

169
private void btnXMLgenActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
String caminhoXmlGen = null;
String[] cmd = null;
String arquivo = null;
String sf = null;
BigDecimal bsf = null;

if (xmlDir.getText().trim().isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Escolha o diretório de saída para arquivos XML", "Aviso",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else {
while (true) {
sf = (String)JOptionPane.showInputDialog(this, "Digite o fator de escala. ( 0.0000 a 999.9999 ) \n"
+ "Use \".\" como separador decimal. Use no máximo 4 casas decimais após o separador.",
"Scale Factor", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
if (sf == null) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Digite corretamente o fator de escala.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
else{
sf = sf.replace(",", "");
bsf = new BigDecimal(sf);
if ( bsf.compareTo(new BigDecimal("0")) < 0 ) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Digite um valor não negativo.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
else if ( bsf.compareTo(new BigDecimal("999.9999")) > 0 ) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Digite um valor menor ou igual a 999.9999.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
else {
sf = bsf.round(new MathContext(4)).toPlainString();
if (sf != null) break;
}
}
}
}
arquivo = "f" + ("000" + sf.substring(0,sf.indexOf("."))).substring(sf.substring(0,sf.indexOf(".")).length())
+ "." + (sf.substring(sf.indexOf(".")+1) + "000").substring(0, 4) + ".xml";
try {
File f = new File(getClass().getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation().toURI());
caminhoXmlGen = f.getAbsoluteFile().getParent();
if (System.getProperty("os.name").toLowerCase().indexOf("win") >= 0) {
cmd = new String[] {
caminhoXmlGen + System.getProperty("file.separator") + "xmlgen_win32.exe",
"/f", sf, "/o", xmlDir.getText() + System.getProperty("file.separator") + arquivo
};
}
else {
cmd = new String[] {
caminhoXmlGen + System.getProperty("file.separator") + "xmlgen",
"-f", sf, "-o", xmlDir.getText() + System.getProperty("file.separator") + arquivo
};
}
Runtime.getRuntime().exec(cmd);

}

}
catch (URISyntaxException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erro de IO:\n" +ex.getMessage(), "Erro de IO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
catch (UnsupportedEncodingException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erro de IO:\n" +ex.getMessage(), "Erro de IO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
catch (IOException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erro de IO:\n" +ex.getMessage(), "Erro de IO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
JOptionPane.showMessageDialog(this, "verifique arquivo XML '" + xmlDir.getText() + System.getProperty("file.separator")
+ arquivo + "'", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
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private void btnXML2CypherActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
Long inicio, fim, duracao;
File xmldir = null;
File[] xmlLista = null;

}

if ( xmlDir2.getText().trim().isEmpty() ) {
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Escolha o diretório de entrada (arquivos XML).",
"Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else if ( cypherDir.getText().trim().isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Escolha o diretório de saída (arquivos Cypher).",
"Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else {
inicio = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(System.currentTimeMillis());
xmldir = new File(xmlDir2.getText());
xmlLista = xmldir.listFiles();
String cypher = "";
for (File xmlArq:xmlLista){
if (xmlArq.getName().endsWith(".xml")) {
cypher = cypherDir.getText()
+ System.getProperty("file.separator")
+ xmlArq.getName() + "-cypher.txt";
try {
UtilXML.xml2cypher(xmlArq, cypher);
}
catch (FileNotFoundException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Arquivo não encontrado.\n"
+ e.getMessage(), "Erro de I/O",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
catch (IOException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Erro de I/O.\n"
+ e.getMessage(), "Erro de I/O",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
catch (Exception e) {
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Erro não previsto.\n"
+ e.getMessage(), "Erro Genérico",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}
}
fim = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(System.currentTimeMillis());
duracao = fim - inicio;
JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Arquivo(s) convertido(s) em " + duracao + " segundos.",
"Aviso",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
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private void btnLoadCypherActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
Long inicio, fim, duracao;
inicio = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(System.currentTimeMillis());
String arquivoLocalAbsoluto = cypherFile.getText();
String nomeArquivo = (new File( arquivoLocalAbsoluto )).getName();
// Adicionar PATH no servidor
String neo4jShellBin = "neo4j-shell";
String uploadDir = "/manobra/";
String host = txtServer.getText();
String user = txtUser.getText();
String pswd = new String ( txtPassword.getPassword() );
int port = Integer.parseInt( txtPort.getText() );

}

if (arquivoLocalAbsoluto.trim().isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Escolha um arquivo Cypher",
"Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else if ( !arquivoLocalAbsoluto.endsWith(".xml-cypher.txt")) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Escolha um arquivo Cypher",
"Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else if (host.trim().isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Especifique o servidor Neo4J",
"Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
else {
UtilSSH.RetornoSSH rssh = null;
if ( UtilSSH.uploadScp(arquivoLocalAbsoluto, uploadDir, user, pswd, host, port) ) {
rssh = UtilSSH.execSsh( neo4jShellBin + " -file \"" + uploadDir + nomeArquivo + "\" > /dev/null",
user, pswd, host, port);
if (rssh.exitStatus > 0) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Exit Status: " + rssh.exitStatus
+ ". " + rssh.erro, "Erro SSH", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}
else {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Arquivo '" + uploadDir + nomeArquivo
+ "' não pode ser carregado.", "Erro SCP", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}
fim = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(System.currentTimeMillis());;
duracao = fim - inicio ;
System.out.println("Duração: " + duracao+ " segundos.");
JOptionPane.showMessageDialog(this, arquivoLocalAbsoluto + " carregado.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

private void btnOpenXMLDirActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
int btn;
fc = new JFileChooser(CURDIR);
fc.setDialogTitle("Diretório XML");
fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Diretório","*"));
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
btn = fc.showSaveDialog(this);
if (btn == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
CURDIR = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
xmlDir.setText( CURDIR );
xmlDir2.setText( CURDIR );
}
}
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private void btnOpenXMLDir2ActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
int btn;
fc = new JFileChooser(CURDIR);
fc.setDialogTitle("Diretório XML");
fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Diretório","*"));
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
btn = fc.showSaveDialog(this);
if (btn == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
CURDIR = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
xmlDir2.setText( CURDIR );
}
}
private void btnOpenCypherDirActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
int btn;
fc = new JFileChooser(CURDIR);
fc.setDialogTitle("Diretório Cypher");
fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Diretório","*"));
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
btn = fc.showSaveDialog(this);
if (btn == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
CURDIR = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
cypherDir.setText( CURDIR );
}
}
private void btnOpenCypherFileActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) {
int btn;
fc = new JFileChooser(CURDIR);
fc.setDialogTitle("Arquivo Cypher");
fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Cypher txt","txt"));
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
btn = fc.showOpenDialog(this);
if (btn == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
CURDIR = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
cypherFile.setText( CURDIR );
}
}

}

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main (String args[]) {
/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
new principal().setVisible(true);
}
});
}
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UtilSSH.java:

package mestrado;
import java.io.File;
import org.apache.tools.ant.Project;
import org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.ssh.SSHExec;
import org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.ssh.Scp;
public class UtilSSH {
public static class RetornoSSH {
public int exitStatus;
public String saida;
public String erro;
}

public static boolean uploadScp ( String arquivo, String uploadDir, String user, String pswd, String host, int port ){
Scp scp = null;
if (!arquivoRemotoExiste(arquivo, uploadDir, user, pswd, host, port)){
scp = new Scp();
scp.setPort( port );
scp.setLocalFile( arquivo );
scp.setRemoteTodir( user + "@" + host + ":" + uploadDir );
scp.setPassword( pswd );
scp.setProject( new Project() );
scp.setTrust( true );
scp.setFailonerror( false );
scp.execute();
return arquivoRemotoExiste(arquivo, uploadDir, user, pswd, host, port);
}
else { return true; } //arquivo ja existe
}
public static RetornoSSH execSsh ( String comando, String user, String pswd, String host, int port ){
RetornoSSH rssh = new RetornoSSH();
SSHExec ssh = new SSHExec();
ssh.setHost( host );
ssh.setPort( port );
ssh.setUsername( user );
ssh.setPassword( pswd );
ssh.setProject( new Project() );
ssh.setCommand( comando );
ssh.setResultproperty( "exitStatus" );
ssh.setOutputproperty( "saida" );
ssh.setErrorproperty( "erro" );
ssh.setTrust( true );
ssh.setFailonerror( false );
ssh.execute();
rssh.exitStatus = Integer.parseInt(ssh.getProject().getProperty( "exitStatus" ));
rssh.saida = ssh.getProject().getProperty( "saida" );
rssh.erro = ssh.getProject().getProperty( "erro" );
return rssh;
}

}

private static boolean arquivoRemotoExiste ( String arquivo, String uploadDir, String user, String pswd, String host, int port ){
boolean retorno = false;
String nomeArquivo = (new File( arquivo )).getName();
RetornoSSH rssh = UtilSSH.execSsh( "if test -e '" + uploadDir + nomeArquivo
+ "' ; then echo 1 ; else echo 0 ; fi", user, pswd, host, port );
// Advanced Bash-Scripting Guide <http://tldp.org/LDP/abs/html/exitcodes.html#EXITCODESREF>
// The exit takes only integer args in the range 0 - 255.
if ( rssh.exitStatus == 0 ){
if ( rssh.saida.trim().equals("1") ) retorno = true;
}
return retorno;
}
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UtilXML.java:

package mestrado;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.nio.channels.FileChannel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
// JAXP
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
// JAXP
import javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError;
// JAXP
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; // JAXP
import org.apache.commons.validator.GenericValidator;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
public class UtilXML {

private static int ID=0;
private static int getProx() { return ++ID; }
public static void xml2cypher (File arquivoXML, String arquivoCypher) throws FileNotFoundException, IOException {
DocumentBuilderFactory dbf = null;
DocumentBuilder builder = null;
NodeList ndl = null;
File arqTotal = null;
File arqTag = null;
File arqNTex = null;
File arqRePF = null;
File arqReID = null;
File arqProp = null;
FileChannel fcTotal = null;
FileChannel fcTag = null;
FileChannel fcNTex = null;
FileChannel fcRePF = null;
FileChannel fcReID = null;
FileChannel fcProp = null;
FileWriter fwTag = null;
FileWriter fwNTex = null;
FileWriter fwRePF = null;
FileWriter fwReID = null;
FileWriter fwProp = null;
BufferedWriter bwTag = null;
BufferedWriter bwNTex = null;
BufferedWriter bwRePF = null;
BufferedWriter bwReID = null;
BufferedWriter bwProp = null;
BufferedWriter[] saida = null;
ID=0;
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// realiza o parser usando "lazy" parsing para otimizar o uso de RAM.
try {
dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbf.setAttribute("http://apache.org/xml/properties/dom/document-class-name","org.apache.xerces.dom.DocumentImpl");
dbf.setFeature("http://apache.org/xml/features/dom/defer-node-expansion", true);
dbf.setFeature("http://apache.org/xml/features/dom/include-ignorable-whitespace", false);
dbf.setIgnoringElementContentWhitespace(true);
builder = dbf.newDocumentBuilder();
ndl = (NodeList) builder.parse( arquivoXML.toURI().toString() );
}
catch (FactoryConfigurationError ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro de configuração.\n"
+ ex.getMessage(), "Erro de configuração", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
catch (ParserConfigurationException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro de config. XML.\n"
+ ex.getMessage(), "Erro de XML", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
catch (SAXException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro de XML.\n"
+ ex.getMessage(), "Erro de XML", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
if (ndl.getLength()>0) {

arqTotal = new File(arquivoCypher);
arqTag = new File(arquivoCypher+".0");
arqNTex = new File(arquivoCypher+".1");
arqRePF = new File(arquivoCypher+".2");
arqReID = new File(arquivoCypher+".3");
arqProp = new File(arquivoCypher+".4");
if (arqTotal.exists()) arqTotal.delete();
if (arqTag.exists()) arqTag.delete();
if (arqNTex.exists()) arqNTex.delete();
if (arqRePF.exists()) arqRePF.delete();
if (arqReID.exists()) arqReID.delete();
if (arqProp.exists()) arqProp.delete();
arqTotal.createNewFile();
arqTag.createNewFile();
arqNTex.createNewFile();
arqRePF.createNewFile();
arqReID.createNewFile();
arqProp.createNewFile();

fwTag = new FileWriter(arqTag.getAbsoluteFile());
fwNTex = new FileWriter(arqNTex.getAbsoluteFile());
fwRePF = new FileWriter(arqRePF.getAbsoluteFile());
fwReID = new FileWriter(arqReID.getAbsoluteFile());
fwProp = new FileWriter(arqProp.getAbsoluteFile());
bwTag = new BufferedWriter(fwTag);
bwNTex = new BufferedWriter(fwNTex);
bwRePF = new BufferedWriter(fwRePF);
bwReID = new BufferedWriter(fwReID);
bwProp = new BufferedWriter(fwProp);

bwRePF.write("CREATE CONSTRAINT ON (n:Elemento) ASSERT n._id IS UNIQUE;"); bwRePF.newLine();
//http://neo4j.com/docs/stable/cypherdoc-importing-csv-files-with-cypher.html
bwRePF.write("CREATE CONSTRAINT ON (n:Texto) ASSERT n._id IS UNIQUE;"); bwRePF.newLine();
//http://neo4j.com/docs/stable/cypherdoc-importing-csv-files-with-cypher.html
saida = new BufferedWriter[]{bwTag, bwNTex, bwRePF, bwReID, bwProp};
parser(ndl, saida, null);
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bwProp.write("DROP CONSTRAINT ON (n:Elemento) ASSERT n._id IS UNIQUE;"); bwProp.newLine();
//http://neo4j.com/docs/stable/cypherdoc-importing-csv-files-with-cypher.html
bwProp.write("DROP CONSTRAINT ON (n:Texto) ASSERT n._id IS UNIQUE;"); bwProp.newLine();
//http://neo4j.com/docs/stable/cypherdoc-importing-csv-files-with-cypher.html
int passo = 100000;
for ( int i=0; i<=ID; i=i+passo ) {
bwProp.write("MATCH (n) WHERE (n:Elemento OR n:Texto) AND "
+ "(n._id >= " +i+ " AND n._id < " + ( i + passo ) + " ) REMOVE n._id;");
//http://neo4j.com/docs/stable/cypherdoc-importing-csv-files-with-cypher.html
bwProp.newLine();
}

bwProp.write("WITH timestamp() AS origem "
+ "MATCH (raiz:Raiz) WHERE NOT EXISTS (raiz._idGrafo) SET raiz._idGrafo = origem;");
bwProp.newLine();
if (bwTag != null) bwTag.close();
if (fwTag != null) fwTag.close();
if (bwNTex != null) bwNTex.close();
if (fwNTex != null) fwNTex.close();
if (bwReID != null) bwReID.close();
if (fwReID != null) fwReID.close();
if (bwRePF != null) bwRePF.close();
if (fwRePF != null) fwRePF.close();
if (bwProp != null) bwProp.close();
if (fwProp != null) fwProp.close();

arqTotal.createNewFile();
fcTotal = new FileOutputStream(arqTotal.getAbsolutePath(), true).getChannel();
fcTag = new FileInputStream(arqTag.getAbsolutePath()).getChannel();
fcNTex = new FileInputStream(arqNTex.getAbsolutePath()).getChannel();
fcRePF = new FileInputStream(arqRePF.getAbsolutePath()).getChannel();
fcReID = new FileInputStream(arqReID.getAbsolutePath()).getChannel();
fcProp = new FileInputStream(arqProp.getAbsolutePath()).getChannel();
fcTotal.transferFrom(fcTag, fcTotal.size(), fcTag.size());
fcTotal.transferFrom(fcNTex, fcTotal.size(), fcNTex.size());
fcTotal.transferFrom(fcRePF, fcTotal.size(), fcRePF.size());
fcTotal.transferFrom(fcReID, fcTotal.size(), fcReID.size());
fcTotal.transferFrom(fcProp, fcTotal.size(), fcProp.size());
if (fcTag != null) if (fcTag.isOpen()) fcTag.close();
if (fcNTex != null) if (fcNTex.isOpen()) fcNTex.close();
if (fcRePF != null) if (fcRePF.isOpen()) fcRePF.close();
if (fcReID != null) if (fcReID.isOpen()) fcReID.close();
if (fcProp != null) if (fcProp.isOpen()) fcProp.close();
if (fcTotal!= null) if (fcTotal.isOpen()) fcTotal.close();
arqTag.delete();
arqNTex.delete();
arqRePF.delete();
arqReID.delete();
arqProp.delete();
}

}

System.out.println("Ultimo ID: "+ ID);
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private static void parser ( NodeList ndl, BufferedWriter[] saida, Integer idPai) throws IOException {
Node no = null;
Integer id = null;
String tipo = null;
Integer idIrmaoEsq = null;
String tipoIrmaoEsq = null;
BufferedWriter bwTag = saida[0];
BufferedWriter bwNTex = saida[1];
BufferedWriter bwRePF = saida[2];
BufferedWriter bwReID = saida[3];
BufferedWriter bwProp = saida[4];

if (idPai!=null) {
for (int j=0; j<ndl.getLength(); j++) {
Node no1 = ndl.item(j);
if (!(no1.getNodeType()==Node.TEXT_NODE ||
no1.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE ||
no1.getNodeType()==Node.CDATA_SECTION_NODE)) {
no1.getParentNode().removeChild(no1);
}
}
for (int i=0; i<ndl.getLength()-1; i++) {
Node no1 = ndl.item(i);
if ( no1.getNodeType()==Node.TEXT_NODE ) {
for (int j=1; j<ndl.getLength(); j++) {
Node no2 = ndl.item(j);
if ( no2.getNodeType()==Node.TEXT_NODE ) {
no1.setNodeValue( no1.getNodeValue() + no2.getNodeValue() );
no1.getParentNode().removeChild(no2);
j--;
}
}
}
}

}

if (ndl.getLength()>1){
Node no1 = ndl.item(0);
if (no1.getNodeType()==Node.TEXT_NODE) {
if (no1.getNodeValue().trim().isEmpty()) {
no1.getParentNode().removeChild(no1);
}
}
}
if (ndl.getLength()>1){
Node no1 = ndl.item(ndl.getLength()-1);
if (no1.getNodeType()==Node.TEXT_NODE) {
if (no1.getNodeValue().trim().isEmpty()) {
no1.getParentNode().removeChild(no1);
}
}
}
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for (int i=0; i<ndl.getLength(); i++){
id = null;
tipo = null;
no = ndl.item(i);
// criar o no de acordo com o tipo
if ( no.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE ) {
id = getProx();
tipo = "Elemento";
bwTag.write( criaNoElemento( no, id, idPai ) );
bwTag.newLine();
}
else if ( no.getNodeType()==Node.TEXT_NODE ) {
id = getProx();
tipo = "Texto";
bwNTex.write( criaNoTexto( no, id, idPai ) );
bwNTex.newLine();
}
else if ( no.getNodeType()==Node.CDATA_SECTION_NODE ) {
id = getProx();
tipo = "Texto";
bwNTex.write( CriaNoCDATA(no, id, idPai ) );
bwNTex.newLine();
}
if (id != null) {

// escrever atributos para nó do tipo Elemento
if ( no.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE ) {
if (no.hasAttributes()) {
bwProp.write( criaAtributosElemento(id, no.getAttributes()) );
bwProp.newLine();
}
}

// escrever relacionamentos independente do tipo de nó
if (idPai != null) {
bwRePF.write( criaRelPaiFilho(id, tipo, idPai) );
bwRePF.newLine();
}
if (idIrmaoEsq != null) {
bwReID.write( criaRelIrmaoDir(id, tipo, idIrmaoEsq, tipoIrmaoEsq) );
bwReID.newLine();
}
idIrmaoEsq = id;
tipoIrmaoEsq = tipo;

}

// se o nó é do tipo Elemento e tiver filhos fazer parser recursivo:
if ( no.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE ) {
if (no.hasChildNodes()){
parser(no.getChildNodes(), saida, id);
}
}

if ( id!=null ) if ( id%100000==0 ) System.gc();

}

} //^-loop (proximo no irmao)
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private static String criaNoElemento (Node no, Integer id, Integer pai){
String resultado = "CREATE ( n"; // + id;
if (pai==null) resultado += ":Raiz";
resultado += ":Elemento { ";
resultado += "_id:" + id + ", ";
resultado += "_tag:'" + no.getNodeName() + "'});";
return resultado;
}
private static String criaAtributosElemento (Integer id, NamedNodeMap atributos){
Node at = null;
String resultado = "MATCH (n:Elemento) ";
resultado += "USING INDEX n:Elemento(_id) ";
resultado += "WHERE n._id=" +id+ " SET ";
for (int i=0; i<atributos.getLength(); i++ ) {
at = atributos.item(i);
if (i>0) resultado += ", ";
resultado += "n." + at.getNodeName() + " = ";
if ( at.getNodeValue().matches("^(\\s*(?i)false\\s*$)|(\\s*(?i)true\\s*$)")) {
resultado += at.getNodeValue();
}
else if ( GenericValidator.isInt( at.getNodeValue() )) {
resultado += at.getNodeValue() ;
}
else if ( GenericValidator.isFloat( at.getNodeValue() )) {
resultado += at.getNodeValue() ;
}
else {
resultado += "'" + at.getNodeValue() + "'" ;
}
}
resultado += ";";
return resultado;
}
private static String criaNoTexto (Node no, Integer id, Integer pai){
String resultado = "CREATE ( n"; // + id;
if (pai==null) resultado += ":Raiz";
resultado += ":Texto { ";
resultado += "_id:" +id+ ", ";
resultado += "_texto:";

if (no.getNodeValue().trim().matches("^(\\s*(?i)false\\s*$)|(\\s*(?i)true\\s*$)"))
resultado += no.getNodeValue().trim();
else if ( GenericValidator.isInt(no.getNodeValue().trim()) )
resultado += no.getNodeValue().trim();
else if ( GenericValidator.isFloat(no.getNodeValue().trim()) )
resultado += no.getNodeValue().trim();
else {
resultado += "'" + addSlashes(no.getNodeValue()) + "'" ;
}

}

resultado += " });";
return resultado;
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private static String CriaNoCDATA(Node no, Integer id, Integer pai){
String resultado = "CREATE (n"; // + id;
if (pai==null) resultado += ":Raiz";
resultado += ":Texto { ";
resultado += "_id:" +id+ ", ";
resultado += "_texto:'<![CDATA[" + addSlashes(no.getNodeValue()) + "]]>' });";
return resultado;
}
private static String criaRelPaiFilho (Integer idFilho, String tipoFilho, Integer idPai) {
String resultado = "MATCH (pai:Elemento), (filho:" +tipoFilho+ ") ";
resultado += "USING INDEX pai:Elemento(_id) ";
resultado += "USING INDEX filho:" +tipoFilho+ "(_id) ";
resultado += "WHERE pai._id=" +idPai+ " ";
resultado += "AND filho._id=" +idFilho+ " ";
resultado += "CREATE (pai)-[:XML_PF]->(filho);";
return resultado;
}
private static String criaRelIrmaoDir (Integer idIrmaoDir, String tipoIrmaoDir, Integer idIrmaoEsq, String tipoIrmaoEsq){
String resultado = "MATCH (idir:" +tipoIrmaoDir+ "), (iesq:" +tipoIrmaoEsq+ ") ";
resultado += "USING INDEX idir:" +tipoIrmaoDir+ "(_id) ";
resultado += "USING INDEX iesq:" +tipoIrmaoEsq+ "(_id) ";
resultado += "WHERE idir._id=" +idIrmaoDir+ " ";
resultado += "AND iesq._id=" +idIrmaoEsq+ " ";
resultado += "CREATE (iesq)-[:XML_ID]->(idir);";
return resultado;
}

}

private static String addSlashes (String str) {
str = str.replace("\\", "\\\\"); //barra invertida
str = str.replace("\b", "\\b"); //backspace
str = str.replace("\f", "\\f"); //form-feed
str = str.replace("\n", "\\n"); //line-feed
str = str.replace("\r", "\\r"); //carriage return
str = str.replace("\t", "\\t"); //tab
str = str.replace("'", "\\'"); //apostofro
//str = str.replace("\"", "\\\""); //aspas duplas
return str;
}
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APÊNDICE D - TABELAS E GRÁFICOS DE TR E LA
Tabela de sumarização - Consulta Q01
Consulta Q01

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

40,0

± 10,8
± 2,6

13,9

± 10,8

8,3

± 6,0

40,0
8,3

± 2,6

98,0

± 40,5

98,0

± 40,5

13,9

14,2
9,5

± 7,6

± 5,0

14,2
9,5

± 5,0

165,3

± 76,8

165,3

± 76,8

8,3

± 1,9

8,2

± 1,9

12,7

± 1,3

Gráficos da Consulta Q01
Tempo
(ms)

Consulta Q01
Fator 0,5

45

Consulta Q01
Fator 1,0

30

140
120
100

60

20
15

80

40

10

60
40

20

5

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q01
Fator 2,0

160

80

25

± 1,3

180

100

35

0

Tempo
(ms)

± 7,6

12,6

120

40

± 6,0

20

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q02
Consulta Q02

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

2868,7

± 226,7

751,0

± 82,0

2972,3

± 308,0

781,5

± 106,3

2810,7

± 221,7

Tempo
(ms)
3500

± 80,6

5799,7

± 117,1

764,1

± 41,7

5779,2

± 126,2

750,3

± 37,6

5792,7

± 137,5

754,5

± 38,4

11552,1

± 130,1

768,9

± 39,7

11761,4

± 112,7

793,7

± 81,1

12012,6

Gráficos da Consulta Q02

Consulta Q02
Fator 0,5

742,8

Tempo
(ms)

± 127,3

803,9

Consulta Q02
Fator 1,0

± 33,4

Tempo
(ms)

7000

14000

3000

6000

12000

2500

5000

10000

2000

4000

8000

1500

3000

6000

1000

2000

4000

500

1000

2000

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Consulta Q02
Fator 2,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q03
Consulta Q03

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

3321,2

± 192,6

2019,4

± 151,2

3398,5

± 235,0

2067,7

± 185,4

3231,9

± 260,8

Tempo
(ms)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

± 208,4

6514,1

± 140,2

1919,4

± 101,0

6488,2

± 249,5

1927,1

± 140,8

6540,6

± 150,8

1930,0

13059,4

± 162,3

1972,7

13275,1

± 210,0

2004,3

12929,2

Gráficos da Consulta Q03

Consulta Q03
Fator 0,5

1962,5

Tempo
(ms)

± 161,6

± 102,7
± 50,9

1965,1

Consulta Q03
Fator 1,0

± 100,6
± 79,8

Tempo
(ms)

7000

14000

6000

12000

5000

10000

4000

8000

3000

6000

2000

4000

1000

2000

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Consulta Q03
Fator 2,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q04
Consulta Q04

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

674,4

± 74,1

674,4

± 74,1

1200,6
143,2

± 95,8

± 181,9

1200,5
143,2

± 181,9

1371,1

± 109,5

1371,1

± 109,5

128,8

± 64,7

128,7

± 64,6

2607,5

± 62,8

2607,5

± 62,8

240,3

± 91,1

240,3

± 91,1

2306,9

± 88,4

4842,9

Tempo
(ms)

Consulta Q04
Fator 0,5

1400

Tempo
(ms)

Consulta Q04
Fator 1,0

600

4000
3000

1000

400

2000

500

200

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q04
Fator 2,0

5000

1500

800

± 67,2

6000

2000

1000

± 88,4

4842,9

2500

1200

0

2306,9

± 67,2

Gráficos da Consulta Q04

± 95,8

1000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q05
Consulta Q05

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

197,6

± 109,1

197,6

± 109,1

201,6

± 119,3

201,6

± 119,3

213,0

Tempo
(ms)
215

329,1

± 110,2

312,3

± 62,3

312,3

± 62,3

331,5

± 58,1

331,5

± 69,6

563,5

± 69,6

619,9

± 45,6

619,9

± 45,6

604,6

Tempo
(ms)

± 51,2

604,6

Consulta Q05
Fator 1,0

610
600
590
580

315

570
560

310

190

550

305

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

300

Tempo
(ms)

Consulta Q05
Fator 2,0

620

320

195

± 51,2

630

325

200

± 58,1

563,5

330

205

± 128,0

± 110,2

335

210

185

213,0

329,1

Gráficos da Consulta Q05

Consulta Q05
Fator 0,5

± 128,0

540

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

530

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q06
Consulta Q06

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

14385,6

± 126,4

14385,6

± 126,4

892,2

± 135,3

892,2

± 135,3

27425,3

± 215,1

27425,3

± 215,1

1691,1

± 99,0

1691,1

± 99,0

1897,6

4386,0

Tempo
(ms)

16000
14000
12000
8000

57485,0

± 968,7

3369,8

± 98,0

3369,8

± 98,0

7186,1

Tempo
(ms)

± 43,9

7186,1

Consulta Q06
Fator 1,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

Tempo
(ms)

70000

25000

60000

0

Consulta Q06
Fator 2,0

50000
40000
30000
20000

5000

2000

± 43,9

30000

10000

4000

± 69,2

± 968,5

15000

6000

± 218,5

4386,0

20000

10000

0

± 69,2

1897,6

57485,1

Gráficos da Consulta Q06

Consulta Q06
Fator 0,5

± 218,5

10000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q07
Consulta Q07

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

29386,6

± 948,2

29386,6

± 948,2

1150,7

± 72,8

1150,7

± 72,8

6941,6

Tempo
(ms)

6941,5

± 74,5

60147,2

± 386,4

60147,0

± 386,4

2239,5

± 76,2

2239,5

± 76,2

16590,4

± 126,2

16590,4

121757,4

± 236,0

121757,4

4430,9

± 66,8

4430,8

27950,9

Gráficos da Consulta Q07

Consulta Q07
Fator 0,5

± 74,5

Tempo
(ms)

± 329,6

± 126,2
± 236,0

27950,9

Consulta Q07
Fator 1,0

± 329,6
± 66,8

Tempo
(ms)

35000

70000

140000

30000

60000

120000

25000

50000

100000

20000

40000

80000

15000

30000

60000

10000

20000

40000

5000

10000

20000

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Consulta Q07
Fator 2,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

188

Tabela de sumarização - Consulta Q08
Consulta Q08

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

45261,6

± 4223,7

11842,2

± 4231,5

44692,8

± 3823,1

10535,1

± 3542,4

47840,7

Tempo
(ms)

60000

38094,3

± 11557,4

166757,2

± 10116,5

37230,4

± 8197,3

163668,7

± 13889,3

140147,1

642474,0

± 9797,3

130451,6

635601,5

Tempo
(ms)

± 40740,2

Consulta Q08
Fator 1,0

200000
100000

20000

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

Consulta Q08
Fator 2,0

300000

40000
0

± 9840,4

400000

60000

Latencia
(LA)

± 13742,1

500000

80000

Tempo de
Resposta
(TR)

Tempo
(ms)

± 8947,7

600000

100000

10000

134925,2

± 12792,2

700000

120000

20000

36902,7

644987,2

140000

30000

0

± 13520,6

160000

40000

± 5225,8

± 11910,2

180000

50000

12565,8

167593,1

Gráficos da Consulta Q08

Consulta Q08
Fator 0,5

± 8724,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q09
Consulta Q09

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

93954,8

± 2609,4

83784,5

± 2061,6

97509,5

100547,7

± 985,2

± 827,8

87258,5

± 1001,9

366946,4

± 3914,8

312783,4

± 4042,6

379590,7

± 5766,7

320014,6

± 5717,2

368053,3

± 57500,6

1516019,2

± 6699,8

1246980,0

± 4961,9

1499579,6

Tempo
(ms)

± 7068,6

1233750,5

Consulta Q09
Fator 1,0

1400000
1200000

250000

1000000

200000

800000

150000

40000

600000

100000

20000

400000

50000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q09
Fator 2,0

1600000

300000

60000

± 6483,4

1800000

350000

80000

± 5278,3

1302108,6

400000

100000

0

308728,4

± 61411,7

Consulta Q09
Fator 0,5

120000

± 4743,9

± 846,6

1578521,4

Gráficos da Consulta Q09
Tempo
(ms)

90624,0

200000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q10
Consulta Q10

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

15282,3

± 92,2

5420,6

± 83,4

16191,8

± 79,0

5658,2

± 55,9

15909,0

11738,0

± 233,8

45713,9

± 555,9

11493,6

± 405,4

11197,6

12000

± 1082,3

23700,1

± 335,1

165010,5

± 1070,0

24046,2

± 220,1

147394,4

Tempo
(ms)

± 1487,3

23227,6

Consulta Q10
Fator 1,0

6000

140000
120000
100000
80000

20000

4000

60000
40000

10000

2000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q10
Fator 2,0

160000

30000

8000

± 158,6

180000

40000

10000

± 309,1

162715,6

50000

14000

0

± 625,3

60000

16000

± 59,2

± 350,6

44533,2

Consulta Q10
Fator 0,5

18000

5397,6

48853,2

Gráficos da Consulta Q10
Tempo
(ms)

± 65,4

20000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q11
Consulta Q11

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

28425,8

± 1560,7

4059,7

± 434,6

27937,9

± 360,4

3937,3

± 89,0

28145,9

± 406,4

3949,9

110623,9

± 2959,9

7699,9

± 49,0

111871,9

± 3317,8

7816,0

± 112,8

15780,7

± 372,0

111488,3
451024,6
458579,3
437422,5

Gráficos da Consulta Q11
Tempo
(ms)

Consulta Q11
Fator 0,5

Tempo
(ms)

30000

120000

25000

100000

20000

80000

15000

60000

10000

40000

5000

20000

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

± 3053,0
± 8017,1

7812,0

± 11256,5
± 1569,0

± 93,7

± 72,1

16157,5

± 385,9

15394,7

Consulta Q11
Fator 1,0

± 56,0

Tempo
(ms)

Consulta Q11
Fator 2,0

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q12
Consulta Q12

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

14325,4

± 304,5

4395,9

± 106,4

14411,0

± 323,6

4426,8

± 96,7

15033,4

Tempo
(ms)

16000

± 746,7

8341,3

56617,0

54527,7

± 1996,4

8961,2

217640,9

± 3705,9

16915,1

± 236,6

231076,4

± 3012,9

17972,7

± 235,8

Tempo
(ms)

± 883,1

8000

Consulta Q12
Fator 1,0

150000
100000
50000

10000

2000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q12
Fator 2,0

200000

20000

4000

± 61,7

250000

30000

6000

± 928,9

16387,4

40000

10000

± 84,9

± 122,3

50000

12000

± 91,0

8447,4

209967,9

± 492,4

60000

14000

0

4591,1

54052,2

Gráficos da Consulta Q12

Consulta Q12
Fator 0,5

± 238,6

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q13
Consulta Q13

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

9486,7

± 102,1

9319,4

± 96,9

6237,6

± 64,8

6083,8

± 59,6

6124,0

± 102,6

Tempo
(ms)

± 96,1

19637,3

± 179,7

19325,9

± 175,3

12219,0

± 154,4

11943,2

± 127,8

12047,7

± 196,7

41518,5

± 3424,9

23184,0

± 341,6

23016,1

Gráficos da Consulta Q13

Consulta Q13
Fator 0,5

5966,4

Tempo
(ms)

± 300,2

11763,6

± 176,1

40876,5

± 3400,4

22655,9

± 297,1

22401,8

Consulta Q13
Fator 1,0

± 225,2

Tempo
(ms)

10000

25000

45000

8000

20000

35000

6000

15000

4000

10000

2000

5000

9000
7000
5000
3000
1000

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Consulta Q13
Fator 2,0

40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q14
Consulta Q14

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

69409,9

± 651,1

69409,6

± 651,0

± 81,9

6035,2

± 81,9

6264,0

± 102,9

144570,6

± 1110,6

144570,1

± 1110,7

10571,9

± 281,9

10571,6

± 282,1

6035,2
11322,0

± 1595,3

73224,3

21033,2

± 623,1

11269,3

21921,9

Tempo
(ms)

80000

Consulta Q14
Fator 1,0

150000

60000

20000

100000

40000

10000

50000

20000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q14
Fator 2,0

200000

80000

30000

± 362,9

250000

100000

40000

± 285,3

300000

120000

50000

± 670,0

350000

140000

60000

± 317,0

11626,1

160000

70000

0

Tempo
(ms)

± 442,4

± 103,1

11321,6

288309,5

Gráficos da Consulta Q14

Consulta Q14
Fator 0,5

± 317,0

6263,7

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q15
Consulta Q15

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

333,1

± 65,6

333,1

± 65,6

339,7

± 74,2

339,7

± 74,2

322,2

Tempo
(ms)
345

623,3

± 92,4

631,8

± 84,8

631,8

± 84,8

624,8

± 69,4

624,8

± 64,5

1181,8

± 64,4

1237,1

± 79,3

1236,9

± 79,5

1210,2

Tempo
(ms)

± 60,8

1210,0

Consulta Q15
Fator 1,0

1230
1220
1210

626

1200
1190

624

320

1180

622

315

1170

620

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

618

Tempo
(ms)

Consulta Q15
Fator 2,0

1240

628

325

± 60,9

1250

630

330

± 69,4

1182,0

632

335

± 47,3

± 92,4

634

340

310

322,1

623,4

Gráficos da Consulta Q15

Consulta Q15
Fator 0,5

± 47,2

1160

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

1150

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q16
Consulta Q16

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

307,2

± 56,9

307,1

± 57,0

303,7

± 71,6

303,7

± 71,6

317,6

Tempo
(ms)
320

558,7

± 83,6

564,7

± 64,9

564,7

± 64,9

587,8

± 66,2

587,8

± 107,1

1067,4

± 107,1

1113,7

± 87,7

1113,7

± 87,7

1109,9

Tempo
(ms)

± 93,8

1109,7

Consulta Q16
Fator 1,0

1100

570

1090

560

1070

565

1080

555

1060

550

1050

545

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

Tempo
(ms)

540

Consulta Q16
Fator 2,0

1110

575

300

± 93,9

1120

580

305

± 66,2

1067,5

585

310

± 64,3

± 83,8

590

315

295

317,6

558,8

Gráficos da Consulta Q16

Consulta Q16
Fator 0,5

± 64,3

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

1040

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q17
Consulta Q17

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

342,6

± 123,6

89,4

± 82,2

536,8

± 117,6

301,5

± 64,2

627,6
563,4

Tempo
(ms)
700

± 73,6

60,6

± 42,1

1162,9

± 87,4

62,4

± 12,1

2119,6

± 70,7

1005,3

± 53,0

2283,9

518,0

± 55,1

Tempo
(ms)

Consulta Q17
Fator 1,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q17
Fator 2,0

2000
1500
1000
500

200

100

± 53,6

2500

400

200

± 26,5

1013,2

600

300

± 61,6

1045,9

800

400

± 14,9

531,2

1000

500

± 60,2

± 53,4

1200

600

0

327,5

1096,7

Gráficos da Consulta Q17

Consulta Q17
Fator 0,5

± 125,7

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

198

Tabela de sumarização - Consulta Q18
Consulta Q18

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

370,1

± 140,6

369,9

± 140,7

190,2

± 173,4

190,0

± 173,4

179,7

± 133,9

Tempo
(ms)
400

± 57,6

408,2

± 60,2

222,1

± 109,3

188,1

± 92,6

1101,7

± 66,9

441,4

162,4

± 32,6

380,4

300
250
200
150
100
50
0

136,9

± 59,6

365,9

± 97,6

Tempo
(ms)

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

± 28,4
± 31,9

235,4

± 55,7

227,9

Consulta Q18
Fator 1,0

600

350

± 133,7

519,4

Gráficos da Consulta Q18

Consulta Q18
Fator 0,5

179,5

± 74,1

Tempo
(ms)
1200

500

1000

400

800

300

600

200

400

100

200

0

Consulta Q18
Fator 2,0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q19
Consulta Q19

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

4166,2

± 88,9

4136,1

± 85,9

5822,9

± 58,1

5794,4

± 56,2

7135,5

± 67,0

8603,0

± 62,3

11640,2

± 90,6

14791,2

Tempo
(ms)

± 61,3

11578,4

± 85,3

17158,4

± 179,2

17032,2

± 176,3

24525,5

± 128,0

24406,5

± 121,6

27747,9

Tempo
(ms)

16000

6000

12000

± 389,5

Consulta Q19
Fator 1,0

20000
15000

6000

2000

10000

4000

1000

5000

2000

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

0

Tempo
(ms)

Consulta Q19
Fator 2,0

25000

8000

3000

± 362,3

30000

10000

4000

± 79,6

27606,8

14000

5000

0

8540,9

14735,8

8000
7000

± 67,3

± 78,8

Gráficos da Consulta Q19

Consulta Q19
Fator 0,5

7105,1

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)

0

Tempo de
Resposta
(TR)

Latencia
(LA)
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Tabela de sumarização - Consulta Q20
Consulta Q20

Fator 0,5
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 1,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo
Fator 2,0
Sem Indexação
Indexação Legada
Baseada em Rótulo

TR médio
(ms)

Desvio Padrão
TR (ms)

LA média
(ms)

Desvio Padrão
LA (ms)

268,0

± 62,2

268,0

± 62,2

356,6

± 70,2

356,6

± 70,2

404,5

± 63,4

Tempo
(ms)
450

± 72,7

503,7

± 72,4

646,0

± 103,3

646,0

± 103,3

1022,2

± 121,0

1022,2

± 121,0

1318,5

± 85,5

1318,4

± 85,5

734,8

± 91,3

1461,1

± 108,6

Tempo
(ms)
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