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Resumo 
Alguns benchmarks foram propostos para auxiliar o projeto de testes de desempenho em DW 

(Data Warehouse). Entretanto, foi identificada a falta de um benchmark para serviços de análises 

(OLAP – On-line Analytical Processing). Assim, esta dissertação apresenta a especificação e 

análise experimental do benchmark OBAS (OLAP Benchmark for Analysis Services). Este 

benchmark corresponde a uma extensão do Star Schema Benchmark (SSB) (O'Neil et al., 2009), 

para avaliação de serviços de análises e utilização de consultas escritas na linguagem MDX 

(Multidimensional Expressions). 

Na sua especificação, são apresentadas configurações de execução, como utilização de cache, 

localidade, paralelismo, serviços e catálogos. Foram definidos o esquema relacional e 

multidimensional correspondente, e as consultas SQL (Structured Query Language) do SSB 

traduzidas para MDX, além de serem adicionadas novas consultas que avaliam funções OLAP 

na linguagem MDX. As métricas utilizadas consistem no tempo de resposta, taxas de execução e 

confiabilidade. Esta última constitui um diferencial na avaliação, pois o SSB apresenta apenas 

taxas de execução. Componentes são especificados para preparação e execução do OBAS. 

Foi desenvolvida uma ferramenta de testes para a execução do OBAS de forma portável, que 

utiliza XMLA (XML for Analysis) como forma de comunicação com os serviços de análises. O 

OBAS também foi aplicado a uma base de dados real, com as devidas alterações. Dois serviços 

de análises foram avaliados na análise experimental do OBAS. 

Os resultados da execução foram tratados e analisados em relação à funcionalidade e 

complexidade das consultas, e à carga submetida, que consiste no número de fluxos concorrentes 

de execução, em vez de apresentar um único número como resultado do experimento, o que 

perde detalhes do comportamento dos serviços. Assim, é possível avaliar o comportamento do 

serviço diante destes aspectos e identificar a melhor utilização de cada serviço. 

Palavras-chave: Desempenho e Benchmark, Data Warehousing, OLAP, Multidimensional 

Expressions 
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Abstract 
Some benchmarks have been proposed for helping the design of performance tests in DW (Data 

Warehouse). However, it was identified the lack of a benchmark for analysis services (OLAP – 

Online Analytical Processing). Thus, this dissertation presents the specification and experimental 

analysis of the OBAS (OLAP Benchmark for Analysis Services) benchmark. This benchmark 

represents the extension of the Star Schema Benchmark (SSB) (O'Neil et al., 2009), to evaluate 

OLAP services and using queries written in MDX (Multidimensional Expressions) language. 

In its specification, run configurations, such as use of caching, locality, parallelism, services and 

catalogs, are presented. The relational schema and its corresponding multidimensional schema 

were defined, the SQL (Structured Query Language) queries of SSB were translated to MDX, 

and new queries that evaluate OLAP functions in MDX language were added. The used metrics 

consist of the response time, throughput and reliability. The latter is a differential in the 

assessment, because SSB has execution rates only. Components are specified for preparation and 

execution of the OBAS. 

A portable testing tool was developed for the OBAS execution, which uses XMLA as a 

technology to communicate with the OLAP analysis services. The OBAS was also applied to a 

real database, with appropriate changes. Two OLAP services were assessed for the OBAS 

experimental analysis. 

The execution results were processed and analyzed under possible perspectives, instead to 

appoint a single number as result, which loses details. The metrics were analyzed with respect to 

the functionality and complexity of queries, and for the submitted load, which is the number of 

concurrent execution flows. Thus, it is possible to evaluate the service behavior on these issues 

and identify its best use. 

 

Keywords: Performance and Benchmark, Data Warehousing, OLAP, Multidimensional 

Expressions 
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1. Introdução 
 

Este capítulo contextualiza o trabalho, relata as principais motivações para sua 

realização, lista os objetivos de pesquisa almejados e, finalmente, mostra como está estruturado o 

restante da presente dissertação. 
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1.1 Contextualização 

A técnica de benchmark é definida como um modelo de análise experimental, a partir 

do qual o desempenho de um sistema computacional é avaliado, ao se executar um conjunto fixo 

de testes (Ciferri, 1995). Na área de banco de dados, esta técnica envolve a especificação de um 

esquema lógico de dados para definição da organização dos dados, de um conjunto de transações 

de acesso ao BD (Banco de Dados) para obtenção dos tempos de resposta das consultas e da 

coleta de dados para obtenção dos valores das métricas de desempenho. 

DW (Data Warehouse) é uma forma de armazenar os dados, que, segundo Kalnis & 

Papadias (2001), têm sido empregados com sucesso para auxiliar a tomada de decisões, pois 

oferecem uma visão global dos dados da empresa e possibilitam a utilização de mecanismos 

OLAP (On-Line Analytical Processing). Uma técnica comum para acelerar as operações OLAP é 

a de armazenar previamente alguns dados redundantes, de forma estática ou dinâmica. A maioria 

da literatura sobre OLAP assume que as consultas são enviadas para o sistema de uma vez, mas 

em ambiente multiusuário, muitas consultas podem ser enviadas simultaneamente. Além disso, 

Multidimensional Expressions (MDX) tornou-se uma linguagem padrão de fato para muitos 

produtos, pois permite ao usuário, formular várias operações OLAP em uma única expressão 

MDX. 

Para prover a interoperabilidade e execução de serviços OLAP, por exemplo, Web 

Services podem ser empregados. Web services (W3C, 2002), prometem revolucionar as formas 

como os recursos computacionais e de processos de negócios são oferecidos e invocados em 

sistemas distribuídos e abertos, tais como a Internet, (Stein et al., 2006). Uma das muitas razões 

pelas quais tem sido dada muita atenção a Web Services (WS) é porque eles têm o potencial de 

reduzir drasticamente a complexidade e os custos de projetos de integração, (Williams, 2003). 

O desenvolvimento e a utilização de WS passaram de simples serviços de 

processamento de informação para serviços de alto valor de negócio. Os workflows incorporam 

processos fracamente acoplados providos por servidores descentralizados de terceiros que não 

estão sob o seu controle. Neste contexto, os acordos de nível de serviço e as garantias para os 

níveis de qualidade exigidos são cruciais para a produtividade e o sucesso empresarial (Meinl & 

Blau, 2009). 
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Nesta dissertação, é apresentado um benchmark para auxiliar a avaliação de 

desempenho de serviços de análises, utilizando a linguagem MDX. Estes serviços executam 

consultas OLAP sobre data warehouses (DW). Ferramentas OLAP são aplicativos destinados ao 

processamento multidimensional de dados extraídos de DW que permitem a análise dos dados 

em diferentes perspectivas e níveis de agregação (Chaudhuri & Dayal, 1997), enquanto que o 

DW é uma base de dados orientada a assunto, integrada, variante no tempo, não volátil e 

multidimensional geralmente modelada no esquema estrela, composta de tabelas de fatos e 

dimensões (Kimball & Ross, 2002). 

1.2 Motivação 

Alguns benchmarks foram desenvolvidos para avaliar sistemas analíticos de suporte a 

decisão e OLAP. Como exemplo, tem-se o TPC-H (TPC Benchmark ™ H) (TPC, 2009), 

projetado pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), e o SSB (Star Schema 

Benchmark) (O'Neil et al., 2009). O benchmark TPC-H apresenta uma aplicação de DW que 

representa dados históricos relacionados a pedidos e vendas de uma empresa. Seu esquema é 

composto por duas tabelas de fatos e diversas tabelas de dimensão. O SSB estende o TPC-H e foi 

adaptado, de forma que a base de dados do TPC-H foi modificada para o formato estrela, 

possuindo uma única tabela de fatos. Este formato propicia um armazenamento de dados mais 

eficiente e comumente encontrado em aplicações de data warehouses. 

O SSB utiliza consultas SQL para avaliação dos SGBD, oriundas do TPC-H. Estas 

consultas procuram refletir o funcionamento real de um sistema específico de suporte a decisão e 

data warehouse. Entretanto, apesar desses trabalhos operacionalizarem o comportamento desses 

tipos de sistemas, as avaliações utilizam SQL como linguagem de consulta. Ao utilizar essa 

linguagem, é avaliado o desempenho do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) ao 

invés dos serviços de análises propriamente. Além disso, esses benchmarks não fornecem 

métricas de confiabilidade do serviço, o qual é visto como essencial para condução de avaliação 

de desempenho em serviços de análises. 

Em (Monash, 2009), o questionamento sobre qual seria considerado um desempenho 

padrão para MDX foi discutido. Entretanto, por MDX ser uma linguagem, torna-se incomum 

questionar seu desempenho, mas sim o desempenho dos serviços. Assim, o desempenho 

questionado envolve as diferentes tecnologias e serviços de análises, que utilizam tal linguagem 
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para consulta. A linguagem MDX é amplamente utilizada tanto no mercado como 

academicamente, mesmo com suas limitações. Ela é considerada como uma linguagem universal 

para OLAP, cujo objetivo é atender a diversos dialetos de linguagens OLAP. Em Monash 

(2009), foi recomendado para a avaliação que as consultas MDX sejam traduzidas para SQL. 

Isto é realizado, por exemplo, no engenho do serviço de análises do Mondrian (Pentaho, 2008). 

Entretanto, nem sempre as consultas MDX são traduzidas integralmente para SQL, pois isto 

depende da forma de armazenamento e da complexidade da consulta. No armazenamento 

MOLAP (Multidimensional OLAP), que possui estrutura multidimensional própria, não existe 

tradução para SQL. Já no armazenamento ROLAP (Relational OLAP), que armazena os dados 

em bases relacionais, alguns cálculos mais complexos podem ser realizados no próprio engenho 

OLAP. Ao considerar esta diferença de armazenamento, é discutida em Monash (2009), a 

proposta de um benchmark que compara o desempenho MOLAP e ROLAP. A utilização da 

cache e pré-agregações também são discutidas na avaliação de desempenho destes serviços. 

O presente trabalho apresenta a especificação e a análise experimental de uma 

extensão do SSB, chamada de OBAS (OLAP Benchmark for Analysis Services). O SSB foi 

escolhido pelo formato do esquema de dados que é utilizado, o formato estrela, próprio para data 

warehouses, enquanto que o TPC-H não utiliza este formato. A razão para sua extensão está na 

sua adaptação para avaliação de serviços de análises e de um conjunto de serviços envolvidos 

como interface de comunicação e SGBD. Nesta avaliação, ao invés de utilizar consultas na 

linguagem SQL, que são executadas sobre SGBD, é utilizada a linguagem MDX, que é 

executada sobre os serviços de análises. A finalidade é avaliar também o desempenho dos 

serviços de análises e das interfaces de comunicação, em vez de apenas avaliar o desempenho do 

SGBD. 

Além disso, esta extensão fornece opções de configuração de execução que considera 

a utilização ou não da memória cache e a localidade, por meio da execução local ou remota. 

Também podem ser avaliados diferentes serviços, bases de dados reais e sintéticas distintas, 

desde que atendam aos requisitos mínimos a serem definidos, e a execução multiusuário, que 

utiliza vários fluxos de execução concorrentes (adiante denominados como threads) na 

avaliação. 

As consultas do SSB têm por finalidade avaliar restrições dimensionais e 

seletividade. Como estas consultas foram traduzidas para MDX, para compor o OBAS, de forma 

a obter o mesmo resultado, a avaliação continua com a mesma finalidade, mas com os serviços 
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de análises como alvo. Outro diferencial nesta extensão é a adição de consultas MDX que 

avaliam as funções OLAP presentes na linguagem MDX. Assim, o objetivo é a avaliação do 

poder de processamento dessa linguagem que é implementado pelos serviços. 

A avaliação do OBAS consiste no tempo de resposta (RT - response time), na vazão 

(throughput) expressa pela quantidade de consultas realizadas por hora (QPH - Query Per Hour), 

na confiabilidade do conjunto de serviços avaliados, expressa em percentual, além de métricas 

compostas como a Composite e a OBAS-QPH. Para a análise experimental, foram utilizados dois 

serviços OLAP e duas bases de dados – a base sintética do OBAS e uma base de dados reais. 

Assim, os diferenciais do OBAS são os seguintes: (1) auxiliar na avaliação de 

desempenho dos serviços de análise, que são responsáveis pelo processamento analítico de 

consultas (OLAP); (2) incorporar métricas de confiabilidade dos serviços para permitir a 

avaliação experimental de um conjunto de serviços que podem apresentar erros; (3) permitir 

investigar o desempenho do processamento de funções OLAP fornecidas pelos serviços de 

análise, variando os custos de processamento OLAP (como o número de conjuntos e membros 

calculados), em vez de considerar apenas a seletividade de consulta; (4) trabalhar com a metáfora 

de cubos de dados com volumes crescentes de dados; e (5) empregar métricas de vazão 

analisadas de acordo com o número de threads. Os serviços de análise avaliados pelo OBAS 

devem disponibilizar Multidimensional Expressions (MDX) como linguagem de consulta, uma 

vez que MDX tornou-se um padrão de fato para muitos produtos OLAP (Whitehorn et al., 2005). 

MDX é utilizada neste trabalho para medir as funcionalidades dos serviços de análises avaliados. 

1.3 Objetivos 

Para guiar o desenvolvimento do trabalho descrito nesta dissertação, alguns objetivos 

foram determinados, os quais são detalhados nesta seção de uma forma geral e também de forma 

específica por meio de metas para atingir estes objetivos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral a especificação e a análise 

experimental de um benchmark para avaliação de desempenho e confiabilidade de serviços de 

análises (OLAP). 

1.3.2 Metas Específicas 

Para alcançar o objetivo geral, foram traçadas algumas metas para apoiar o 

desenvolvimento do trabalho. Assim, estas metas são descritas a seguir: 

1. Especificar um benchmark portável em relação aos serviços de análises para execução de 

consultas MDX sobre os mesmos. Este benchmark deve armazenar resultados, 

possibilitar diversas configurações de execução e utilizar scripts para execução de várias 

configurações em sequência; 

2. Montar um esquema multidimensional que se baseie no esquema relacional estrela do 

SSB e que contenha as tabelas e os campos das consultas do SSB. Estes representam os 

requisitos mínimos estruturais do benchmark OBAS; 

3. Criar os DW (catálogo) do benchmark OBAS, cuja base de dados é denominada 

OBAS_DB (OBAS Database) – um esquema dimensional da base de dados sintética do 

benchmark OBAS e outro para a base de dados real a ser testada. Estes esquemas 

dimensionais foram criados nos dois servidores OLAP utilizados na avaliação; 

4. Traduzir as consultas de SQL para MDX e modificar estas consultas para avaliar a base 

de dados reais, adaptada para atender os requisitos mínimos estruturais. Além disso, criar 

novas consultas que avaliem as funções OLAP da linguagem MDX e a quantidade de 

membros calculados; e 

5. Tratar e analisar os resultados obtidos na análise experimental do benchmark proposto em 

relação a configurações de execução distintas e possibilitar a identificação do 

comportamento dos serviços OLAP sob as mesmas. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação, além deste capítulo, está estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Neste capítulo, são abordados trabalhos 

relacionados à avaliação de desempenho em SGBD e Web Services, além de conceitos básicos 

necessários para o entendimento do trabalho. 

Capítulo 3 – O Benchmark OBAS: Neste capítulo, é detalhada a especificação do 

OBAS: esquema da base de dados, consultas utilizadas na avaliação dos serviços de análises e 

configurações de execução. Também são especificados os requisitos, a arquitetura e os fluxos do 

sistema que foi desenvolvido para o benchmark. 

Capítulo 4 – Análise Experimental do OBAS: Neste capítulo, é apresentado o 

protótipo do OBAS. Também é definido como este benchmark é aplicado e utilizado em bases 

de dados reais e sintéticas. Assim, são avaliados dois serviços de análises diante de todas as 

configurações de execução e em função da escalabilidade. Os resultados obtidos na análise 

experimental do OBAS são apresentados de acordo com as métricas especificadas. Estes 

resultados são analisados diante das configurações de execução e em relação à funcionalidade 

(consultas) e à carga (número de fluxos concorrentes de execução). 

Capítulo 5 – Conclusão: Neste capítulo, são listadas as considerações finais sobre o 

trabalho realizado, suas principais contribuições e propostas de trabalhos futuros. 

Referências Bibliográficas: São listados os detalhes de cada referência bibliográfica 

utilizada na dissertação. 

Apêndice A – Consultas MDX OBAS: Neste apêndice, são listadas as consultas 

escritas na linguagem MDX do benchmark OBAS para os catálogos do OBAS_DB e do SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)3. 

Apêndice B – Especificação dos Catálogos: Neste apêndice, são especificados os 

catálogos do OBAS_DB e do SAMU em formato XML (Extensible Markup Language)4, no 

editor de cubos e seus metadados. 

                                                
3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Atendimento_M%C3%B3vel_de_Urg%C3%AAncia 
4 http://www.w3.org/XML/ 
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2. Fundamentação Teórica 
 

O objetivo deste capítulo é contextualizar o trabalho, ao abordar conceitos básicos e 

trabalhos relacionados. 
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2.1 Introdução 

Para fundamentar teoricamente o desenvolvimento deste trabalho, que corresponde à 

criação de um benchmark, o OBAS, é necessário destacar os conceitos básicos relacionados. 

Estes conceitos são: benchmark (BM), data warehouse (DW), On-Line Analytical Processing 

(OLAP), Multidimensional Expressions (MDX), web services (WS), XMLA (XML for Analysis) 

e métricas de desempenho. Além disso, são discutidos trabalhos relacionados à avaliação de 

desempenho em sistemas de banco de dados, OLAP e web services. Assim, são discutidos os 

benchmarks APB-1, TPC-H, SSB, extensões espaciais e as pesquisas de LaBrie et al. (2002), 

Carniel & Siqueira (2012) e outros. 

2.2 Conceitos Básicos 

O OBAS é um benchmark que foi desenvolvido para avaliação de desempenho de 

serviços de análises OLAP. Ele utiliza a linguagem MDX nas consultas de avaliação, as quais 

acessam o data warehouse. Uma forma de disponibilizar o serviço OLAP é por meio de Web 

Services. Assim, para apresentar o benchmark OBAS, é necessário listar alguns conceitos 

básicos. Benchmark, data warehouse, OLAP, web services, multidimensional expressions 

(MDX) e XMLA, que é um exemplo de interface de comunicação que foi utilizada na análise 

experimental do OBAS, são os conceitos básicos mostrados nesta seção. 

2.2.1 Benchmark 

Um benchmark corresponde a um padrão pelo qual algo é avaliado ou medido. 

Executar um benchmark consiste em medir o desempenho de um item em relação a outro item 

similar de uma maneira científica e imparcial, (Wiktionary, 2010). O item a ser avaliado pode ser 

representado por uma plataforma de hardware, middleware, software, ou a combinação destas. O 

termo benchmark também está relacionado com a definição e formato de execução de operações, 

a análise de desempenho e suas medidas, assim como também está associado ao sistema 

computacional responsável pela execução destas operações. 
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Ciferri (1995) define que, para a técnica de benchmark, como envolve o próprio 

sistema avaliado, seus resultados são altamente confiáveis. Entretanto, é necessário que o sistema 

esteja pronto, o que eleva os custos desta análise de desempenho. Em Ciferri (1995), conceitos 

relacionados a benchmark de banco de dados foram tratados, tais como carga de trabalho, dados 

e medidas, os quais compõem a especificação do benchmark proposto. 

2.2.2 Web Services 

Segundo Potts & Kopack (2003), um Web service é uma aplicação de software que 

pode ser acessada remotamente e identificada por uma URL, como qualquer outro site. Os Web 

services utilizam diferentes linguagens baseadas em XML. A diferença entre um web service e 

um site é o tipo de informação que fornecem. O grande entusiasmo sobre Web services está na 

interoperabilidade. Sua arquitetura é baseada no envio de mensagens XML em um formato 

SOAP (Simple Object Access Protocol )5 específico, não importando: o tipo do computador, seu 

sistema operacional, sua localidade, a linguagem em que foi escrito o software cliente e o tipo de 

processador SOAP do servidor. 

Além de XML e SOAP, Web services envolvem conceitos como: HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol)6, protocolo de comunicação utilizado; WSDL (Web Service Description 

Language)7, especificação de como descrever a chamada de métodos do serviço; e UDDI 

(Universal Discovery, Description and Integration)8, que especifica um método para publicar e 

descobrir serviços (Potts & Kopack, 2003). Williams (2003) realiza uma comparação entre duas 

principais tecnologias líderes no desenvolvimento de Web services. Estas tecnologias são .NET9 

da Microsoft10 e J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition)11 da Sun Microsystems12. Em 

Williams (2003), são listados os pontos fortes e fracos dessas tecnologias, e é feita uma 

comparação de suas características. 

Tanto a Sun como a Microsoft articulam visões claras em torno de Web Services. As 

ferramentas J2EE e .NET são diferentes e contém diferentes estratégias de implementação. 

                                                
5 http://www.w3.org/TR/soap/ 
6 http://www.w3.org/Protocols/ 
7 http://www.w3.org/TR/wsdl 
8 http://uddi.xml.org/ 
9 https://www.microsoft.com/net 
10 http://www.microsoft.com/pt-br/default.aspx 
11 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/download-141771.html 
12 http://www.oracle.com/us/sun/index.htm 
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Enquanto a J2EE é implantada em multiplataformas baseadas na linguagem Java13, .NET utiliza 

várias linguagens e é implantado principalmente na plataforma Windows14. 

2.2.3 Data Warehouse e On-Line Analytical Processing 

O data warehouse (DW) é uma base de dados multidimensionais que contém uma 

grande quantidade de dados organizados em conjuntos de fatos e dimensões (Escribano et al., 

2007). DW serve propósitos analíticos e adota o modelo de dados multidimensional, cujos dados 

são manipulados dinamicamente por meio de ferramentas OLAP. Estas ferramentas possibilitam 

a exploração de elementos de análise específicos (medidas) a partir de diferentes perspectivas 

(dimensões) (Rozeva, 2007). 

Sistemas OLAP e data warehouse permitem a análise de grandes quantidades de 

dados consolidados, históricos e integrados, além do processamento de consultas para descobrir 

tendências e analisar fatores importantes para o negócio (Fang & Tuladhar, 2006; Bimonte et al., 

2005; Bellatreche et al., 2006). Estes dados podem ser acessados sob uma larga possibilidade de 

visões da informação, de forma rápida, consistente e interativa (Vasilakis et al., 2004). 

Hierarquias representam parte substancial da visão multidimensional de dados com 

base no estudo de medidas de fatos ao longo de várias dimensões. Isto possibilita a análise de 

dados em diferentes níveis de detalhe. Seu propósito é fornecer a estrutura de navegação de uma 

dimensão para que os valores de medidas com diferentes níveis de agregação possam ser obtidos 

por drill-down e roll-up (Rozeva, 2007). 

Segundo Kimball & Ross (2002), os requisitos de um DW são: fazer com que as 

informações de uma empresa possam ser facilmente acessadas de modo consistente; ser 

adaptável e flexível a mudanças; proteger as informações com segurança; funcionar como base 

para uma melhor tomada de decisões; e a comunidade de negócio deve aceitá-lo para que ele seja 

um sucesso de fato. 

                                                
13 https://www.java.com/pt_BR/ 
14 http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/home 
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2.2.4 Multidimensional Expressions (MDX) 

MDX é uma linguagem para consultas OLAP padrão, proposta conjuntamente pela 

Microsoft e Hyperion por volta de 1999. Ela é utilizada para cálculos e definição de metadados, 

e opera sobre o data warehouse assim como SQL é executada sobre o SGBD (Zhang & Xi, 

2008; Escribano et al., 2007). 

MDX consiste numa linguagem especializada para consultas em dados 

multidimensionais que manipula seus elementos através de funções. Uma diferença importante 

entre MDX e SQL é o retorno das consultas, no qual MDX consiste numa grade de células 

multidimensionais. O número de dimensões desta grade depende do número de eixos 

especificado na consulta, e cada eixo é formado por tuplas, que podem conter uma ou mais 

dimensões (Zamam & Schneider, 2005). Dittrich et al. (2005) comparam SQL e OLAP, 

considerando suas características essenciais. Thomsen (2002) compara as funcionalidades e 

sintaxes de cinco linguagens OLAP: LC15, Express16 da Oracle, Essbase17 da Hyperion, MDX18 

da Microsoft e TM119. Um exemplo de sintaxe MDX é mostrado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 - Exemplo de Sintaxe MDX 

 
Fonte: Zaman & Schneider, 2005 

A utilidade de MDX pode ser observada em diversos trabalhos, que realizam 

integrações de dados, tais como: Fang & Tuladhar (2006), Giacometti et al. (2008), Dittrich et al. 

(2005), Bellatreche et al. (2006) e Yeh et al. (2004). Com o apoio crescente de fornecedores 

OLAP, MDX tornou-se o padrão de fato para manipulações OLAP (Zhang & Xi, 2008). 

                                                
15 http://www.olap.it/Articoli/The%20LC%20Model%20for%20OLAP.rtf 
16 http://www.orafaq.com/wiki/Express 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Essbase 
18 http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms145506.aspx 
19 http://www-03.ibm.com/software/products/en/cognostm1/ 

SELECT [<axis_specification> 

[, <axis_specification>...]] 

FROM [<cube_specification>] 

[WHERE [<slicer_specification>]] 



Capítulo 2 –Fundamentação Teórica 
 

 

28

2.2.5 XML for Analysis (XMLA) 

XMLA é um padrão industrial de interoperabilidade de acesso a dados de sistemas 

analíticos, tais como OLAP e mineração de dados. Ele é baseado em outros padrões industriais, 

como XML, HTTP e SOAP. XMLA consiste numa especificação simples de Web Services para 

serviços OLAP, que utiliza linguagem MDX. Sua API (Application Programming Interface) 

consiste em apenas dois métodos SOAP, Discover e Execute, com o objetivo de preservar a 

simplicidade do padrão (Microsoft & Hyperion, 2002). XMLA permite acesso baseado em 

SOAP e XML para sistemas OLAP remotos (Hümmer et al., 2003). 

O método Discover é usado para se obter metadados, que consistem nas propriedades 

do esquema multidimensional. Estas propriedades correspondem a propriedades das fontes de 

dados, assim como seus catálogos, cubos, dimensões, níveis e medidas. Já o método Execute é 

utilizado para realizar consultas analíticas e atualizações sobre os dados multidimensionais. Estas 

consultas e atualizações, escritas na linguagem MDX, são encapsuladas em XML. MDX é uma 

linguagem padrão para realização de consultas OLAP, que é considerada para dados 

multidimensionais, como a linguagem SQL para base de dados relacionais. Apenas estes dois 

métodos satisfazem as necessidades deste serviço (Simba, 2008; Microsoft & Hyperion, 2002; 

Amaral, 2003; Zamam & Schneider, 2005). 

As empresas que apoiam o XMLA são predominantemente empresas especializadas 

no desenvolvimento de ferramentas de inteligência de negócio - BI (Business Intelligence). Com 

isso o XMLA poderia vir a se tornar um padrão para interoperabilidade entre as ferramentas de 

BI (Amaral, 2003). Assim, XMLA foi a interface de comunicação escolhida para a análise 

experimental de benchmark OBAS. Para utilizar XMLA como interface de comunicação, os 

serviços de análise estudados têm de permitir a utilização desta interface. 

2.2.6 Métricas de Desempenho 

As características básicas de um sistema que normalmente precisam ser medidas são 

a quantidade de ocorrências de um determinado evento, a duração de algum intervalo de tempo e 

o tamanho de algum parâmetro. As características de uma boa métrica são linearidade, 

confiabilidade, repetibilidade, facilidade de medição, consistência e independência (Lilja, 2000). 

As métricas consideradas no OBAS procuram atender tais características. Estas métricas são 
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lineares, obtidas e tratadas de forma confiável e consistente. O sistema que realizará a medição 

deve poder repetir os experimentos de maneira fácil e independente. 

Para cálculo da confiabilidade de um serviço, é encontrada em Broadwell (2004), de 

forma similar, a disponibilidade do serviço, que relaciona o tempo em que o sistema está 

disponível (uptime) e o tempo total (uptime + downtime), como mostrado na Equação 2.1. 

Equação 2.1 - Disponibilidade do Serviço 

( )uptimedowntime
uptimeninesyavailbilitservice

+
=)(_  

Fonte: Broadwell, 2004 

É realizada, assim, uma adaptação desta métrica para o OBAS, pois como não é 

verificado o tempo disponível, foi utilizado o número de consultas executadas ao invés do 

tempo. É utilizado o número de consultas bem sucedidas, que corresponde às consultas 

executadas com sucesso, nas quais não foram obtidos erros de execução e nem erros nos dados 

resultantes. Assim, para cálculo da métrica de confiabilidade, é feita a relação entre este número 

e o total de consultas executadas, no qual é adicionado o número de consultas mal sucedidas. 

Segundo Dixit (1993), para determinar a métrica de vazão, o importante é conhecer o 

estresse máximo a que o serviço pode ser submetido, ou seja, a vazão de pico (peak throughput). 

Esta vazão de pico deve ser considerada como resultado da métrica vazão. 

2.3 Trabalhos Correlatos 

Existem poucos estudos desenvolvidos para avaliar o desempenho de bancos de 

dados multidimensionais, mas diferem do presente trabalho em seu propósito e em quais 

características do benchmark foram focadas. Nesta seção são tratados trabalhos, assim como 

abordagens em análise de desempenho, e benchmarks de avaliação de sistemas de suporte a 

decisão, OLAP, data warehouse e web services. 



Capítulo 2 –Fundamentação Teórica 
 

 

30

2.3.1 Análise de Desempenho em Banco de Dados 

Anon et al. (1985) definem três benchmarks. Destes benchmarks, dois avaliam o 

desempenho de entrada/saída de sistemas, Sort e Scan, enquanto que o outro avalia aplicações de 

processamento de transações simples, o DebitCredit. Este último é usado para medição de vazão 

(throughput) em TPS (transações por segundo). As métricas são tempo decorrido, similar a 

tempo de resposta (RT – response time), vazão e custo, e avaliam o desempenho máximo. 

Kohler & Hsu (1990) fizeram uso de um benchmark para avaliação de desempenho 

em sistemas de processamento de transações centralizados e distribuídos. Este benchmark usou 

duas métricas básicas: transações por segundo (TPS), que representa a vazão, e preço/TPS, na 

qual o preço é dado pelo custo de manutenção de cinco anos do sistema a ser testado (SUT – 

system under test). Gray (1993) reforça a necessidade de benchmarks de domínio específico, 

define padrões de benchmark e aponta critérios importantes no seu desenvolvimento, tais como: 

relevância, portabilidade, escalabilidade e simplicidade. É mostrado um exemplo da importância 

da métrica de preço/desempenho na Tabela 2.1, onde a medida influencia na escolha de um 

sistema em função do desempenho obtido e do seu custo. 

Tabela 2.1 - Preço/Desempenho de alguns sistemas de um benchmark hipotético 

Sistema vazão Preço preço/desempenho 
A 1 tps 10 k$ 10 k$/tps 
B 10 tps 50 k$ 5 k$/tps 
C 50 tps 2 M$ 40 k$/tps 
D 100 tps 1 M$ 10 k$/tps 

Fonte: Adaptada de Gray, 1993 

Devido a algumas atitudes de empresas como: benchmark war - que consiste na 

sucessiva aplicação de benchmarks por empresas concorrentes em resposta a resultados 

negativos obtidos; ou sua variação, o benchmarketing - que corresponde ao destaque pela 

empresa de um benchmark no qual obteve melhores resultados - foi fundado um conselho, o 

TPC (Transaction Processing Performance Council) em 1988. O objetivo desse conselho é 

definir benchmarks de domínios específicos para sistemas transacionais e de base de dados. O 

benchmark pode ser usado para comparar diferentes máquinas, ou máquinas de famílias 

compatíveis, diferentes software, ou suas diferentes versões numa mesma máquina (Gray, 1993). 

Harinath et al. (2008) realizaram testes no SQL Server Analysis Services (SSAS), que avaliaram 

a sua funcionalidade e o seu desempenho, em três versões desse serviço. 
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O TPC-D (TPC-D: Benchmarking for Decision Support) é um benchmark para 

sistemas de suporte à decisão criado em 1990, mas o termo “data warehouse” ainda não tinha 

sido inventado e muitas das tecnologias paralelas, cujo objetivo é apoiar a decisão, ainda 

estavam sendo projetadas. O benchmark tenta responder questões do mundo real e requer 

completa funcionalidade dos SGBD baseados em SQL. Esses SGBD devem possibilitar 

consultas e atualizações concorrentes, e realizar testes com multiusuário, que corresponde à 

execução de vários fluxos (Ballinger, 1993). O número de registros por tabela e a relação entre 

elas no esquema TPC-D são mostrados na Figura 2.1. 

Figura 2.1 -Número de registros por tabela do TPC-D  

 
Fonte: Ballinger, 1993 

A média geométrica é utilizada no cálculo de umas das métricas, com o objetivo de 

reduzir a importância de consultas com elevado tempo de resposta. Para também reduzir o desvio 

das consultas rápidas, é considerado o acréscimo de 1/1000 do valor das consultas lentas nas 

consultas rápidas que obtiverem tempos menores que este valor (Ballinger, 1993). 

No Wisconsin benchmark, a utilização de bases de dados experimentais, ou seja, 

reais, torna difícil realizar a escalabilidade, que corresponde a modificar o tamanho da base. 

Outro fato é que estas bases também não possuem valores sistemáticos, assim, por exemplo, é 

difícil atribuir a uma consulta um fator de seletividade. A métrica de preço pode ser descartada 

na execução de um benchmark que utiliza a mesma máquina para a avaliação, cuja única métrica 

é calculada a partir do tempo de resposta (DeWitt, 1993). 

O benchmark AS³AP (An ANSI SQL Standard Scalable and Portable Benchmark for 

Relational Database Systems) utiliza uma base de dados sintética, possui carga controlada, é 

executado sobre arquiteturas diferentes e utiliza SQL ANSI (American National Standards 
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Institute)20. Ele foi proposto com o objetivo de fornecer portabilidade, reduzir o esforço humano 

e ser de fácil utilização. O DBGEN (Database Generator) é uma aplicação específica para 

geração dos seus dados (Turbyfill et al., 1993). 

O Set Query Benchmark (SQBM) valoriza os aspectos de portabilidade, cobertura 

funcional, seletividade e escalabilidade. Nele é considerada a geração dos dados, sua carga e a 

execução das consultas. O SQBM possui um único número como resultado, preço/desempenho, 

que considera o tempo gasto com processamento (CPU - Central Processing Unit), a leitura e 

gravação de dados (E/S – dispositivos de entrada e saída). Ele realiza execução local e remota, o 

que mostra a interferência da ferramenta benchmark no desempenho por meio do 

compartilhamento de recursos na execução local (O'Neil, 1993). 

Em sistemas e bases de dados transacionais, para o desenvolvimento de um 

benchmark próprio, é necessário especificar a carga, medidas e a base de dados. O benchmark 

pode ser executado pelo usuário ou automaticamente. Podem ser considerados os tempos de 

transmissão de dados, teleprocessamento, lógica da aplicação, acesso ao BD e overhead do 

sistema operacional com segurança, integridade e monitoramento. Assim, o ponto de medição 

pode estar na operação de commit (confirmação da transação), teleprocessamento, transmissão 

ou na exibição dos resultados, de acordo com o objetivo da análise (Sawyer, 1993). 

2.3.2 Análise de Desempenho de Web Services 

Soluções de web services são cada vez mais adotadas nos sistemas empresariais (Zhu 

et al., 2006). Contudo, garantir a qualidade do serviço de aplicações web services ainda é uma 

tarefa dispendiosa e complicada da engenharia de desempenho. Assim, foi apresentada uma 

proposta de geração de benchmarks para web services a partir da descrição da arquitetura de 

software, a qual segue uma abordagem MDA (Model Driven Architecture)21 e usa UML (Unified 

Modeling Language)22. Nesta avaliação de desempenho, as medidas de tempo de resposta e 

vazão foram utilizadas (Zhu et al., 2006). 

Existem vários estudos sobre avaliação de desempenho de Web Services. Duas destas 

pesquisas avaliam as plataformas de middleware, por meio da comparação entre J2EE e .NET, e 
                                                
20 http://www.ansi.org/ 
21 http://www.omg.org/mda/ 
22 http://www.uml.org/ 
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seus respectivos servidores de aplicação, Tomcat 5.0 (Sun, 2004) e IIS 6.0 (Microsoft, 2004b). 

Cada pesquisa reporta o melhor desempenho para a sua respectiva plataforma, devido a 

adaptações realizadas nas suas configurações para melhoria do desempenho (tuning). Os 

resultados também são apresentados em tempo de resposta (RT) e em vazão em número de 

transações por segundo (TPS), que consistem nas métricas avaliadas. 

Em Brebner & Gosper (2003), a escalabilidade da infraestrutura e estimativa de vazão 

foram avaliadas por meio de um benchmark sobre a plataforma J2EE. Gemikonakli et al. (2006) 

avaliaram o desempenho de um serviço próprio, o NMS (Network Memory Servers), que utiliza 

recursos de rede. Essa avaliação considera esse serviço e a rede LAN (Local Area Network). 

Stein et al. (2006) apresentam uma abordagem de provisionamento flexível de carga em web 

services. Singhal (2004) utiliza um DW para analisar o desempenho e a confiabilidade de 

serviços de rede e web. Outras propostas como as de Head et al. (2005) e Head et al. (2006), 

analisam Web Services em grade, e de uma forma mais detalhada, a implementação SOAP e o 

processador XML, respectivamente. Estes são considerados como elementos bastante 

importantes no desempenho de Web Services. Em Broadwell (2004), é apresentado um 

benchmark sobre WS que analisa a disponibilidade do serviço e várias métricas sobre o tempo de 

resposta. 

2.3.3 APB-1 OLAP Benchmark 

O APB-1 (Analytical Processing Benchmark) OLAP Benchmark (OLAP, 1998), foi 

projetado para suprir as necessidades de um benchmark para processamento analítico, por meio 

da simulação de uma situação real de negócios OLAP. O principal objetivo do APB-1 é medir o 

desempenho OLAP global do servidor, e não de tarefas específicas de banco de dados. Para 

garantir a relevância, suas operações refletem operações comuns de negócio: carga de dados de 

fontes internas e externas; carga incremental de dados do sistema operacional; agregações sobre 

os níveis das hierarquias; cálculos de novos dados baseados no modelo de negócios; análise 

temporal; consultas complexas; drill-down sobre hierarquias; consultas ad hoc; e múltiplas 

sessões. A métrica padrão utilizada é o AQM (Analytical Queries per Minute), que foi medida 

sobre essas operações. 

A base de testes do APB-1 é composta de cinco dimensões: Product, Customer, 

Channel, Time e Scenario. Essas dimensões possuem até sete níveis em suas hierarquias. A base 
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é composta de dez medidas, das quais cinco são medidas calculadas e as outras cinco são 

armazenadas. A base de dados é gerada a partir do programa APB1GEN (APB-1 Generator), que 

gera arquivos de dados no formato ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) (Ascii, 2010), cujos dados são organizados por largura fixa, e estão de acordo com 

as especificações (OLAP, 1998). 

O APB-1 é composto por dez consultas e a especificação de cada consulta consiste na 

sua descrição, definição de parâmetros, variáveis e sua definição funcional. A definição destas 

consultas utiliza uma linguagem específica, na qual o que é retornado está na cláusula “get”, e 

pode ser submetido a funções específicas. Os filtros da consulta (slice e dice) estão nas cláusulas 

“by”, que restringem o que será utilizado pela consulta. 

Até o momento, o único benchmark padrão público OLAP era o APB-1. Ele serviu 

para declarações de desempenho entre Applix23, Hyperion24 e Oracle25, e para determinar se 

estes fornecedores realmente ofereciam funcionalidades OLAP suficientes para serem 

considerados como tal. Assim, como muitos servidores considerados OLAP foram incapazes de 

rodar o APB-1 por completo, foi esperado que surgissem benchmarks padrão que reflitam 

totalmente as necessidades dos usuários reais por uma variedade maior de aplicações e domínios 

(Thomsen, 2002). No entanto, o APB-1 não utiliza uma linguagem de consulta padrão OLAP, 

não considera parâmetros de configuração de execução (por exemplo: número de processos 

simultâneos, avaliação da utilização da cache, localização física dos serviços avaliados) e não 

inclui uma ferramenta que implementa o benchmark proposto. 

2.3.4 TPC-H 

O TPC Benchmark™ H (TPC-H) é um benchmark de suporte a decisão, que contém 

um conjunto de vinte e duas consultas próprias e orientadas ao negócio (Q1 a Q22), além de duas 

operações de modificações nos dados de forma concorrente (Refresh Functions - RF1 e RF2). As 

propriedades ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade) devem ser 

consideradas pelo sistema em teste, pois são testadas nesse benchmark. As consultas e a 

população de dados foram escolhidas para ter ampla relevância industrial e facilidade de 

implementação. Esse benchmark representa sistemas de suporte à decisão que gerenciam um 
                                                
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Applix 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion 
25 http://www.oracle.com/index.html 
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grande volume de dados, com consultas complexas e que respondem questões críticas do 

negócio (TPC, 2009). 

As consultas do TPC-H: respondem questões do mundo real; podem ser simuladas; 

são muito mais complexas do que as transações OLTP; incluem diversos operadores e restrições 

de seletividade; e geram um grande volume de processamento no servidor (TPC, 2009). 

O TPC-H possui dois tipos de testes, o teste Power e o teste Throughput. O primeiro 

executa as operações na seguinte ordem: RF1, consultas Q1 a Q22, e RF2. Após a execução de 

um teste Power, é executado o teste Throughput, o qual realiza a execução em paralelo de um 

número mínimo de processos concorrentes, definido pelo tamanho da base de dados utilizada nos 

experimentos. Cada processo corresponde à execução sequencial de todas as 22 consultas. As 

métricas computadas são: (1) Power, que denota os resultados do teste Power; (2) Throughput, 

que corresponde aos resultados do teste Throughput; (3) Composite (QphH), que é a média 

geométrica das métricas Power e Throughput; e (4) Price-per-QphH, que é a razão entre os 

custos de processamento e valores de QphH. Quanto à escalabilidade de dados, o TPC-H utiliza 

uma base de dados de escalabilidade exponencial cuja proporção é igual à raiz quadrada de 

aproximadamente dez. O nível inicial gera seis milhões de registros na tabela de fatos e 

corresponde a um fator de escala (SF), que é igual a um (1). No entanto, os dados gerados pelo 

TPC-H não são modelados pelo esquema em estrela, o qual é frequentemente utilizado em 

aplicações de DW (Kimball & Ross, 2002). 

O TPC-H possui um projeto lógico da base de dados que consiste em oito tabelas 

inter-relacionadas. Este projeto lógico está ilustrado na Figura 2.2. A base de dados criada a 

partir desse esquema lógico pode variar de tamanho de 1GB até 100TB. Assim, ela possui uma 

escala variável a ser escolhida para sua população. Existe um software chamado DBGEN 

(Database Generator) que é responsável pela geração dos dados da base de testes, gerada de 

acordo com o esquema TCP-H (TPC, 2009). 
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Figura 2.2 - Esquema TPC-H 

 
Fonte: TPC, 2009 

2.3.5 Star Schema Benchmark 

O Star Schema Benchmark (SSB) foi iniciado em 2007 (O'Neil et al., 2007), e 

revisado em 2009 (O'Neil et al., 2009). O SSB foi projetado para permitir a medição de 

desempenho em banco de dados voltado para aplicações de sistemas de suporte a decisão e data 

warehouse. Ele consiste numa adaptação do TPC-H (TPC, 2009). A modificação principal 

consiste na desnormalização do esquema TPC-H e construção de um esquema no formato 

estrela. Outras modificações correspondem a simplificações, como retirada de tabelas e colunas, 

e adição de uma tabela de dimensão temporal. O resultado dessas modificações corresponde ao 

próprio esquema SSB, mostrado na Figura 2.3. Nesse esquema são mostrados: as tabelas, com os 
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prefixos das colunas correspondentes entre parênteses e ao lado do nome da tabela; as fórmulas 

para cálculo do número de registros de cada tabela em função do fator de escala (SF), abaixo do 

nome da tabela, com exceção da tabela DATE que possui todos os dias do período de sete (7) 

anos; todas as colunas de cada tabela; e seus relacionamentos, que são representados por meio de 

setas. 

Figura 2.3 - Esquema SSB 

 
Fonte: O'Neil et al., 2009 

A carga de trabalho do SSB também foi adaptada de consultas do TPC-H, na tentativa 

de se obter cobertura funcional e seletividade. Apenas poucas consultas do TPC-H puderam ser 

implementadas no esquema SSB com modificações mínimas. A cobertura funcional está na 

utilização de restrições em uma, duas, três ou quatro dimensões. Já a seletividade consiste em 

variar as condições lógicas das consultas a fim de recuperar diferentes quantidades de registros 

da tabela de fatos. 

Para reduzir os efeitos da cache sobre as consultas nas suas execuções sucessivas, as 

consultas possuem seleções disjuntas, que procuram filtrar diferentes registros. Assim como no 

TPC-H, existe um gerador de dados (DBGEN), que opera similarmente só que com as 

modificações necessárias para geração da base de dados de acordo com o esquema do SSB. 
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Como o objetivo do SSB é apoiar a avaliação do tempo de processamento de 

consultas sobre o DW, a carga de trabalho do SSB permite variar o número de tabelas de 

dimensão processadas e o número de registros acessados pelas consultas em SQL (ou seja, a 

seletividade da consulta). No entanto, a carga de trabalho SSB não aborda o desempenho do 

processamento OLAP e não fornece métricas de desempenho de serviços para avaliar o 

desempenho de serviços de análises. 

O relatório de medição de desempenho do SSB informa o nome do DW, modelo do 

processador, memória, HD (Hard Disk), número de processadores e outros parâmetros que 

influenciam no desempenho. Todas as consultas são executadas em sequência e são listados o 

número da consulta, o número de registros acessados, o tempo de execução, os tempos de 

utilização de CPU e de dispositivos de E/S. Também é possível realizar um teste de vazão, que 

executam consultas concorrentemente para medir efeitos do paralelismo. 

2.3.6 Pesquisa de LaBrie et al. (2002) 

Um trabalho bastante semelhante ao OBAS foi desenvolvido por LaBrie et al. (2002), 

pois ele estende o esquema de dados de um benchmark existente e define a carga de trabalho 

com base em consultas escritas em MDX. Esse trabalho consiste numa pesquisa realizada para 

avaliar as diferenças entre a tecnologia relacional e multidimensional. Para validar essa pesquisa 

foi utilizado um benchmark neutro em relação a fabricantes, o TPC-H (TPC, 2009), na sua forma 

original (relacional) com consultas SQL e adaptado para um esquema multidimensional com 

consultas MDX. Os cubos e datamarts foram criados de acordo com a consulta determinada. Foi 

criado o esquema multidimensional para a consulta de número 4 do TPC-H e traduzida de SQL 

para MDX. Os resultados obtidos comprovaram o ótimo desempenho do esquema 

multidimensional. Foi iniciado esse processo para a consulta de número 7 para validação desses 

resultados. O objetivo final da pesquisa seria realizar esse procedimento para todas as 22 

consultas que compõem o TPC-H. Além disso, pretendia-se testar outros serviços, pois a 

comparação foi realizada entre um SGBD e um serviço OLAP do mesmo fabricante, i.e. entre o 

Microsoft SQL Server 2000 (Microsoft, 2000b) e seu Analysis Services (Microsoft, 2000a). Até 

o momento não havia benchmarks para avaliação de engenhos multidimensionais (LaBrie et al., 

2002). 
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Como o trabalho descrito nesta seção baseia-se no TPC-H, em vez de estender o SSB, 

isto pode ser visto como uma limitação. O esquema relacional do TPC-H não foi projetado para 

ser um esquema em estrela, que é próprio para DW, e não está de acordo com as diretrizes da 

modelagem dimensional definido por Kimball & Ross (2002). Consequentemente, para a 

conclusão da investigação detalhada por LaBrie et al. (2002), existe uma necessidade de fazer 

uma quantidade considerável de ajustes na modelagem dos dados. Também seria necessária a 

criação de datamarts em função das consultas do benchmark TPC-H, pois elas não se baseiam 

em uma única tabela como fonte de dados. 

2.3.7 Carniel & Siqueira (2012) 

Métricas de desempenho também não foram abordadas por Carniel & Siqueira 

(2012), que traduziram as consultas do SSB para MDX para avaliar o Pentaho Mondrian26, que 

usa ROLAP como formato de armazenamento e XMLA como interface de comunicação. Além 

disso, o Pentaho Mondrian foi comparado com a ferramenta OLAP BJIn (Bitmap Join Index 

OLAP Tool)27, que utiliza índices de junção bitmap como formato de armazenamento em uma 

abordagem NoSQL28 e JSON (JavaScript Object Notation)29 para transmitir dados entre o 

servidor e o cliente web. Por outro lado, argumenta-se que uma comparação adequada de 

serviços de análises deve ter as mesmas configurações, por exemplo, usando MDX, um formato 

de armazenamento comum e uma interface de comunicação comum. 

2.3.8 Extensões Espaciais 

Siqueira et al. (2010) propôs o Spadawan para proporcionar um ambiente para a 

avaliação de desempenho em DW espacial e para investigar os custos de processamento 

relacionados com o armazenamento redundante de dados espaciais. O benchmark SpatialSSB, 

Nascimento et al. (2011), é uma extensão do Spadawan e aborda os três principais tipos de dados 

geométricos: ponto, linha e polígono. A proposta do SpatialSSB inclui: (1) a definição de um 

esquema de dados híbrido, que evita a redundância de dados espaciais; (2) controla a seletividade 

de consultas e a forma de distribuição de dados espaciais; (3) obtém o número de objetos que 

cruzam uma janela de consulta ad hoc; e (4) regula o aumento do volume de dados, quer 

                                                
26 http://community.pentaho.com/projects/mondrian/ 
27 http://gbd.dc.ufscar.br/bjinolap/ 
28 http://nosql-database.org/ 
29 http://www.json.org/ 
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aumentando a complexidade da geometria dos objetos espaciais ou ampliando o número de 

objetos espaciais por meio de um fator de escala. No entanto, esses estudos não usam MDX e 

não permitem avaliações de desempenho de engenhos OLAP. 

2.3.9 Outros Trabalhos 

Em Kalnis & Papadias (2001), para um conjunto de consultas OLAP, um plano de 

execução otimizado foi construído para minimizar o tempo total de execução, que considera um 

conjunto de visões materializadas. Nesse trabalho, avalia-se experimentalmente o seu 

desempenho por meio dos benchmarks APB-1 e TPC-H, e concluiu-se que esse algoritmo não é 

bem escalonável para cargas de trabalho realistas. Motivados por esse fato, desenvolveu-se dois 

novos algoritmos. Esses novos algoritmos constroem o plano de execução de cima para baixo 

(top-down), que identifica em cada passo a visão mais útil, ao invés de encontrar a consulta mais 

promissora. É mostrado por extensa experimentação que esses métodos superam os existentes na 

maioria dos casos. 

Em Pedersen et al. (2002), são combinadas três técnicas de otimização de consultas 

OLAP, que utilizam XML, cache e pré-busca. Ao final, a efetividade das técnicas é avaliada por 

meio do benchmark TPC-H (TPC, 2009). Em Liang et al. (2000), a otimização das consultas 

OLAP ocorre no compartilhamento das consultas SQL nas quais as consultas MDX são 

divididas, segundo Zhao et al. (1998). Já em Otto et al. (2007), a otimização está na segmentação 

das estruturas matriciais dos dados multidimensionais, também observada em Kang & Chung 

(2002) nos aspectos de manutenção. O uso de armazenamento otimizado de matrizes 

multidimensionais prevalece em MOLAP e HOLAP (Hybrid OLAP). 

Dittrich et al. (2005) consideraram que, numa arquitetura de três camadas, cada 

camada (cliente, servidor de aplicação e SGBD) mantém caches separadas. Estes caches são 

usados para armazenar dados recebidos de outras camadas ou resultados calculados por outras 

consultas. Dehne et al. (2005) analisaram nos seus experimentos os impactos da cache. 

O fenômeno software aging corresponde à deterioração na disponibilidade dos 

recursos do sistema operacional, como dados corrompidos, cujas condições de falhas potenciais 

se acumulam gradualmente ao longo do tempo, o que ocasiona degradação do desempenho, 

falhas transitórias ou ambos Trivedi (2010). 
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Em sistemas de alta confiabilidade/disponibilidade, essa degradação pode causar 

interrupções inesperadas ou não planejadas que resultam em perdas significantes. Uma técnica 

proativa de gerenciamento de falhas, rejuvenescimento de software (software rejuvenation), é 

utilizada para reduzir esses efeitos. Essa técnica envolve a parada da execução do software, o que 

limpa seu estado interno, e seu reinício. Isto é utilizado para prevenir falhas severas no futuro 

(Vaidyanathan et al., 2001; Huang et al., 1995; Catelli et al., 2001; Trivedi, 2010). 

Alguns algoritmos têm sido propostos para rejuvenescimento de software, de forma 

estática e dinâmica (Avritzer et al., 2005), além de algoritmos baseados no tempo e por meio de 

predição (Vaidyanathan et al., 2001; Catelli et al., 2001). 

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados conceitos relacionados ao desenvolvimento do 

trabalho proposto nesta dissertação, como benchmark, web services, DW, OLAP, MDX e 

XMLA. Além disso, foram discutidos trabalhos relacionados que foram utilizados como base 

para o desenvolvimento do benchmark OBAS e análises de desempenho em banco de dados e 

WS. 

Os benchmarks APB-1 e TPC-H, para sistemas de suporte a decisão, e o benchmark 

SSB, extensão do TPC-H, foram apresentados e serviram de base para a especificação do OBAS. 

Um trabalho semelhante ao OBAS, que corresponde à adaptação do TPC-H para utilizar a 

linguagem MDX, foi apresentado por LaBrie et al. (2002). Entretanto, em LaBrie et al. (2002), o 

esquema estrela, considerado um padrão em data warehousing, não é usado. 

Apesar de não se basearem na linguagem MDX, extensões espaciais do benchmark 

SSB, tais como Spadawan (Siqueira et al., 2010) e SpatialSSB (Nascimento et al., 2011) foram 

brevemente discutidas neste capítulo. Foi também indicado que em Carniel & Siqueira (2012), as 

consultas do SSB foram traduzidas para MDX para avaliar o Pentaho Mondrian. 

Para realizar um comparativo entre os benchmarks apresentados de forma resumida, 

foi utilizado como critério as linguagens utilizadas nas transações (SQL, MDX ou outras) e a 

utilização do esquema estrela. Este comparativo dos trabalhos correlatos é apresentado no 

Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 - Comparativo entre os Trabalhos Correlatos 

Benchmark  
Linguagem de 

Consulta Esquema 
Estrela 

SQL  MDX  Outras 
APB-1        X     
TPC-H  X           
SSB  X        X  
LaBrie et al. (2002)     X        
Carniel & Siqueira (2012)     X  X  X  
Spadawan  X     X  X  
SpatialSSB  X     X  X  
OBAS     X     X  

Fonte: O Autor 

Observa-se que apenas o benchmark OBAS e a pesquisa de Carniel & Siqueira 

(2012) utilizam MDX e o esquema estrela. A utilização da linguagem MDX permite a avaliação 

de desempenho de serviços de análises OLAP e do conjunto de serviços associados, enquanto 

que a utilização de um esquema estrela fornece uma estrutura comum em data warehousing. 

Entretanto, a pesquisa de Carniel & Siqueira (2012) realiza um comparativo utilizando 

linguagens e interfaces de comunicações diferentes e uma comparação adequada de serviços de 

análises deve ter as mesmas configurações, por exemplo, usando MDX, um formato de 

armazenamento comum e uma interface de comunicação comum. 

A avaliação comparativa dos serviços de análises é o foco da presente dissertação, o 

que implica na necessidade de avaliar o impacto do processamento de funções OLAP com um 

número crescente de membros e conjuntos calculados, em vez de estudar apenas a seletividade 

de consultas, cujo impacto é mais diretamente relacionado com o SGBD, do que com a 

funcionalidade OLAP oferecida pelos próprios serviços. Além disso, a utilização de esquemas do 

tipo estrela simplifica a criação de bancos de dados dimensionais a serem testados com os 

serviços analíticos sendo avaliados, e representa bases de dados mais comumente encontradas 

em aplicações reais de DW. Finalmente, neste trabalho, a aplicação de métricas de confiabilidade 

dos serviços e o uso de métricas de vazão são vistos como importantes critérios de avaliação de 

desempenho de serviços de análises. A literatura tem dado pouca atenção a estas questões que 

são abordadas aqui. 

No próximo capítulo, são apresentadas a especificações do benchmark OBAS, que 

correspondem às configurações de execução, transações, que são as consultas MDX, métricas de 
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desempenho e esquema relacional e dimensional da base de dados utilizada. Além da 

especificação do benchmark, é especificado o sistema a ser implementado, sob forma de 

requisitos, arquitetura e fluxos, apresentados em seus respectivos diagramas. 
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3. O Benchmark OBAS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar especificações do benchmark OBAS. As 

configurações de execução, as métricas, as consultas e o protótipo do sistema estão presentes 

nestas especificações. 
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3.1 Introdução 

Neste capítulo, é apresentado o OBAS, um benchmark OLAP para serviços de 

análises, que permite a avaliação destes serviços e a criação de cubos de dados de tamanhos 

variados (Albuquerque Filho et al., 2013). Os principais objetivos do OBAS são: (1) ser 

relevante, ajudando na avaliação experimental de serviços de análise, usando uma carga de 

trabalho baseada na linguagem MDX, em funções OLAP com um número crescente de itens 

calculados (i.e. membros e conjuntos), métricas de confiabilidade e vazão, e escalabilidade dos 

cubos de dados; (2) ser portável, utilizando uma linguagem de consulta multidimensional 

padrão, pois MDX é adotada na maioria dos serviços de análises disponíveis atualmente, e 

usando o padrão XMLA (XML for Analysis) no desenvolvimento de interfaces de comunicação; 

e (3) ser escalável, porque ele permite adaptar a geração dos conjuntos de dados de tamanho 

variável e o processamento de um número variável de execuções concorrentes. 

A especificação deste benchmark consiste na definição das configurações de 

execução, operações e na especificação das métricas a serem coletadas e analisadas. Quando um 

benchmark utiliza uma base de dados, é necessário um detalhamento do esquema desta base de 

dados. Como o objetivo da avaliação está nos serviços de análises (OLAP), um dos diferenciais é 

a especificação do catálogo. Este catálogo corresponde à estrutura multidimensional manipulada 

por estes serviços. Outro diferencial é a definição das consultas numa linguagem utilizada por 

estes serviços, cuja linguagem escolhida foi MDX. 

Além da especificação do OBAS, deve ser definido o sistema que realize a execução 

do benchmark. Assim, este capítulo inicialmente apresenta a especificação do benchmark OBAS 

e, em seguida, o detalhamento do sistema que deve executar o benchmark proposto. 

3.2 Especificações do Benchmark 

Nesta seção, será especificado o benchmark OBAS, que corresponde à especificação 

do esquema relacional e multidimensional, das consultas de avaliação, das configurações de 

execução e das métricas obtidas na avaliação. 
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3.2.1 Esquema Relacional e Multidimensional 

Para elaboração de um benchmark que utilize no experimento uma base de dados, 

torna-se necessário definir o esquema da mesma. Isto consiste na definição de um esquema da 

base de dados necessário para a execução do OBAS. Além do esquema relacional da base de 

dados, o diferencial na especificação do OBAS é a definição do catálogo utilizado pelo serviço 

de análises. Este catálogo corresponde ao esquema multidimensional. A base de dados utilizada 

pelo OBAS é denominada por OBAS_DB (OBAS DataBase). Assim, são definidos estes dois 

elementos: o esquema da base de dados - esquema relacional; e o catálogo do serviço de análises 

- esquema multidimensional. 

Esquema Relacional OBAS_DB 

O diagrama da base de dados do esquema do SSB, mostrado anteriormente na Figura 

2.3, foi modificado com o objetivo de atender apenas os requisitos mínimos para a execução do 

benchmark OBAS. A definição dos requisitos mínimos consiste na especificação de quais tabelas 

e colunas estão presentes nas consultas SQL do SSB e são necessárias para execução do OBAS. 

Não faria sentido projetar posteriormente um esquema multidimensional com colunas 

que representem níveis e medidas que não seriam utilizados nas consultas. Assim, o esquema 

relacional foi modificado para representar as colunas e tabelas presentes no esquema 

multidimensional. Estes requisitos mínimos são mostrados no Quadro 3.1. As colunas do tipo 

filtro, utilizadas na cláusula "where", e as colunas do tipo resultado, utilizadas como resultado da 

consulta, correspondem aos níveis e às medidas, respectivamente. 

Quadro 3.1 - Requisitos mínimos (tabelas e colunas) 

Utilização Elementos 
Tabelas LINEORDER, DATE, PART, SUPPLIER e CUSTOMER 

Colunas 
Filtro 

c_city, c_custkey, c_nation, c_region, d_datekey, d_weeknuminyear, d_year, d_yearmonth, lo_custkey, 
lo_discount, lo_orderdate, lo_partkey, lo_quantity, lo_supplykey, p_brand1, p_category, p_mfgr, p_partkey, 
s_city, s_nation, s_region e s_supplykey 

Colunas 
Resultado 

c_city, c_nation, d_year, lo_discount, lo_extendedprice, lo_revenue, lo_supplycost, p_brand1, p_category, 
s_city e s_nation 

Fonte: O Autor 

O esquema relacional do SSB foi modificado para satisfazer apenas os requisitos 

mínimos listados no Quadro 3.1. As colunas que não estão presentes nas consultas do SSB foram 
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descartadas, e foi obtido o diagrama em UML da Figura 3.1. Este diagrama corresponde ao 

esquema relacional de dados dimensionais OBAS_DB, que consiste no projeto físico do DW, 

contendo o número de tuplas de cada tabela calculada de acordo com o fator de escala (SF - 

Scale Factor). Como resultado, o OBAS trabalha com a metáfora de cubos de dados com 

volumes crescentes de dados. Por razões de simplicidade, o esquema de dados contém apenas as 

tabelas e atributos que são encontrados no esquema do SSB. A remoção de atributos do esquema 

SSB melhora a legibilidade do esquema de dados e foi feita porque os usuários não costumam 

gerar cubos de dados com informações que nunca são consultadas. Por definição, um cubo de 

dados exibe informações de interesse dos usuários. Assim, não há necessidade de geração de 

cubos de dados com dados que não são recuperadas pelas consultas do benchmark OLAP. Os 

dados são distribuídos uniformemente entre as tabelas. 

Figura 3.1 – Esquema Relacional OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

O esquema modificado da Figura 3.1 consiste numa tabela central (tabela de fatos), 

LINEORDER, relacionada com quatro tabelas de dimensões: CUSTOMER, SUPPLIER, PART 

e DATE. Esta tabela central, além das colunas de chaves-estrangeiras relacionadas às tabelas de 

dimensões, possui cinco colunas com dados numéricos (medidas): LO_DISCOUNT, 

LO_EXTENDEDPRICE, LO_REVENUE, LO_SUPPLYCOST e LO_QUANTITY. Cada tabela 

de dimensão possui três colunas com dados textuais ou numéricos (níveis), além da sua chave 

primária, que é utilizada para identificar seus registros unicamente e seu relacionamento com a 

tabela central. Estas três colunas (níveis) são: C_REGION, C_NATION e C_CITY para a tabela 

CUSTOMER; S_REGION, S_NATION e S_CITY para SUPPLIER; P_MFGR, P_CATEGORY 

e P_BRAND1 para PART; e D_YEAR, D_YEARMONTH e D_WEEKNUMINYEAR para 

DATE. 
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Esquema Multidimensional OBAS_DB 

De acordo com o esquema relacional OBAS_DB da Figura 3.1, foi criado o catálogo 

para definição de dados deste esquema. São consideradas as dimensões, os níveis e as medidas 

que o mesmo possui. Ele representa as dimensões com as hierarquias correspondentes que 

formam o cubo de dados sobre os quais as consultas OLAP do OBAS são processadas. O 

esquema estrela foi escolhido porque é o esquema lógico de dados mais comum em aplicações 

DW (Kimball & Ross, 2002), e oferece melhor desempenho de processamento de consulta do 

que os correspondentes esquemas flocos de neve normalizados, pois evita cálculos de junções 

estrela, que são custosos. 

O catálogo OBAS_DB contém quatro dimensões: CUSTOMER, com os níveis: C_Region, 

C_Nation e C_City; SUPPLIER, com os níveis: S_Region, S_Nation e S_City; PART, com os 

níveis: P_Mfgr, P_Category e P_Brand1; e DATE com os níveis D_Year, D_Yearmonth e 

D_Weeknuminyear. O cubo LINEORDER contém cinco medidas: Lo_Discount, 

Lo_Extendedprice, Lo_Quantity, Lo_Revenue e Lo_Suplycost, e está associado com as quatro 

dimensões do catálogo listadas anteriormente. A cardinalidade dos atributos nas tabelas de 

dimensão é fixa, por exemplo, existem 250 cidades (S_City), 25 países (S_Nation) e cinco 

regiões (S_Region) onde estão localizados os fornecedores (SUPPLIER). O catálogo, esquema 

multidimensional OBAS_DB, é mostrado no Quadro 3.2 de forma textual, onde o conteúdo dos 

elementos é delimitado por chaves. 

Quadro 3.2 - Catálogo OBAS_DB 
Catálogo: OBAS_DB {  

Dimensão: CUSTOMER { Níveis: C_Region, C_Nation, C_City } 

Dimensão: SUPPLIER { Níveis: S_Region, S_Nation, S_City } 

Dimensão: PART { Níveis: P_Mfgr, P_Category, P_Brand1 } 

Dimensão: DATE { Níveis: D_Year, D_Yearmonth, D_Weeknuminyear } 

Cubo: LINEORDER { 

Dimensões: CUSTOMER, SUPPLIER, PART, DATE 

Medidas: Lo_Discount, Lo_Extendedprice, Lo_Quantity, Lo_Revenue, Lo_Supplycost 

} 

} 

Fonte: O Autor 

3.2.2 Consultas do Benchmark OBAS 

Outra especificação importante consiste nas operações realizadas pelo benchmark. 

Neste caso, a operação do benchmark consiste na execução de consultas MDX. Uma sessão de 



Capítulo 3 –O Benchmark OBAS 
 

 

49

análises OLAP pode ser definida como uma sessão interativa em que o usuário executa consultas 

para navegar dentro de um cubo (Giacometti et al., 2008). O benchmark OBAS procura simular 

sessões OLAP, por meio da execução de consultas sequenciais em vários fluxos de execução 

concorrentes. 

Ao utilizar MDX (Whitehorn et al., 2005), os usuários podem realizar consultas sobre 

cubos de dados multidimensionais, obtendo dados de diferentes níveis de agregação por meio de 

operadores multidimensionais. Apesar de ser semelhante à SQL tradicional, MDX não é uma 

extensão de SQL. MDX permite a declaração e a utilização de membros calculados e conjuntos 

que correspondem a um alias referenciado que pode ser usado em qualquer parte da consulta. 

Uma expressão MDX contém funções OLAP que são aplicadas aos membros e conjuntos 

calculados. Em geral, os conjuntos calculados são utilizados para compor os elementos de um 

eixo do cubo e são obtidos da aplicação de uma função OLAP MDX em outro conjunto 

calculado. Atualmente, MDX é disponibilizada pela maioria dos fornecedores OLAP, e.g. IBM 

Cognos TM130, Essbase31, icCube32, SSAS (SQL Server Analysis Services)33, Infor BI OLAP 

Server34, MicroStrategy Intelligence Server35, Mondrian36, Oracle OLAP37, Palo Suite38, SAP 

NetWeaver Business Warehouse39 e SAS40. Por estas razões, a linguagem de consulta MDX foi 

escolhida para definir a carga de trabalho do benchmark proposto. 

As consultas que compõem a carga de trabalho do benchmark OBAS foram divididas 

em dois grupos. O primeiro grupo, Grupo I (SSB), contém consultas da carga de trabalho do SSB 

que foram traduzidas de SQL para MDX, e têm por objetivo avaliar os aspectos de 

funcionalidade, seletividade e interferência na execução sequencial de consultas, permitindo, 

assim, a realização do mesmo tipo de avaliação de desempenho que é feita pelo SSB. Da mesma 

forma que no SSB, estas consultas são executadas em sequência. Como estas consultas utilizam 

um conjunto de dados distintos, suas execuções sucessivas não interferem significativamente 

entre si em relação ao resultado obtido na avaliação de desempenho. 

                                                
30 http://www-03.ibm.com/software/products/en/cognostm1/ 
31 http://www.oracle.com/technology/products/bi/essbase/index.html 
32 http://www.iccube.com/support/documentation 
33 http://www.microsoft.com/sql/technologies/analysis/default.mspx 
34 http://www.sapphiresystems.com/infor-bi/olap-server.htm 
35 http://www.microstrategy.com/ 
36 http://mondrian.pentaho.org/ 
37 http://www.oracle.com/technology/products/bi/olap/index.html 
38 http://sf.net/projects/palo/ 
39 http://www.sap.com/solutions/netweaver/components/bi/index.epx 
40 http://www.sas.com/ 



Capítulo 3 –O Benchmark OBAS 
 

 

50

As novas consultas propostas, ao invés de avaliarem apenas restrições dimensionais 

(i.e. restrições definidas via SQL sobre um número variado de dimensões), que por sua vez 

correspondem às operações de Slice e Dice, elas avaliam o poder de processamento da 

linguagem MDX. Elas avaliam características que não estão presentes em SQL e que 

correspondem às funções OLAP disponíveis na linguagem MDX, Grupo II (Funções MDX). 

Este grupo avalia as funções OLAP em MDX, assim como o processamento OLAP (do engenho 

OLAP) de vários membros e conjuntos calculados. As consultas dos dois grupos são executadas 

em sequência. Estes dois grupos de consultas, Grupo I e II, são apresentados detalhadamente a 

seguir. 

Grupo I (SSB) 

Algumas consultas SQL do SSB foram traduzidas para MDX e representam fielmente 

o resultado obtido em SQL. Dessa forma, estas consultas MDX avaliam a funcionalidade 

desejada de forma correta, além de representarem a mesma baixa interferência na avaliação dos 

resultados da execução sequencial das consultas. 

Entretanto, devido ao fato das operações OLAP trabalharem com agregações, alguns 

cálculos em MDX são executados após o cálculo da agregação. Isto impossibilita, por exemplo, 

um cálculo de uma multiplicação interna, registro a registro da tabela de fatos, para obter a 

agregação desta multiplicação ao final. Um exemplo deste tipo de consulta são as consultas 

Q1.1, Q1.2 e Q1.3, que correspondem a todas as variações da consulta Q1 do SSB. Estas 

consultas possuem a multiplicação interna: sum(lo_extendedprice*lo_discount). Além da 

multiplicação interna, outra dificuldade encontrada nestas consultas é que nos seus filtros, são 

utilizadas medidas. As medidas lo_discount e lo_quantity são utilizadas como filtro nestas 

consultas. Como a avaliação em SQL é realizada registro a registro, mas como MDX funciona 

por meio da medida agregada, isto impossibilita a filtragem correta dos registros utilizados na 

consulta. Os resultados obtidos pelas consultas em SQL do SSB que pertencem ao grupo Q1 

consistem no somatório da multiplicação de duas medidas, enquanto que em MDX, o resultado 

corresponde à multiplicação do somatório destas medidas. Diante dos resultados obtidos serem 

diferentes e da impossibilidade de se filtrar pelas medidas, foi considerado que a funcionalidade 

destas consultas não seria analisada em MDX da mesma forma que no SSB em SQL. Por isso, as 

consultas Q1.1, Q1.2 e Q1.3 foram retiradas do conjunto de consultas que foram traduzidas de 

SQL para MDX e que compõem o OBAS. Assim, das 13 consultas existentes no SSB, foram 



Capítulo 3 –O Benchmark OBAS 
 

 

51

utilizadas as 10 consultas restantes que representam as funcionalidades do SSB, cujos resultados 

em MDX são iguais aos resultados em SQL. São elas: Q2.1, Q2.2 e Q2.3 – que representam as 

variações de seletividade da consulta Q2; Q3.1, Q3.2, Q3.3 e Q3.4 – correspondem a variações 

da consulta Q3; e Q4.1, Q4.2 e Q4.3 – as quais consistem nas variações de Q4. Estas dez 

consultas do SSB foram traduzidas para MDX e para o catálogo OBAS_DB, ao realizar a 

correspondência de tabelas e colunas para cubos, dimensões e níveis. 

A formulação e estrutura das consultas do Grupo I são mostradas no Quadro 3.3. As 

consultas completas deste grupo são mostradas na sequência, Q01 até Q10, no Apêndice A, cujo 

cubo é LINEORDER, mesmo nome da tabela de fatos apresentada anteriormente no esquema 

relacional OBAS_DB da Figura 3.1. Estas consultas focam na avaliação de desempenho do 

conjunto de dados escolhido, uma vez que as consultas variam a dimensionalidade (número de 

dimensões acessadas) e a seletividade (razão entre o número de tuplas acessados e o número total 

de tuplas da base de dados). Assim, as consultas MDX do Grupo I do benchmark OBAS avaliam 

a mesma funcionalidade requerida pelo SSB, o qual é estendido pelo presente benchmark. 

Quadro 3.3 - Formulação das consultas do Grupo I (SSB) 

Q01 até Q07:   
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } }  ON COLUMNS,  
NON EMPTY {  {[Dimension1].[Level1].Members}  * {...} } ON ROWS FROM 
[LINEORDER]  
WHERE  [Dimension2].[Level2].[SomeMember] 
Q08 até Q10:   
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS ' SomeCalculation'  
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } } ON COLUMNS,  
NON EMPTY { {[Dimension].[Level].Members}  *  {...}  } ON ROWS FROM 
[LINEORDER]  
WHERE [CUSTOMER].[C Region].[AMERICA] 
Fonte: O Autor 

Grupo II (Funções MDX) 

Para avaliar os engenhos OLAP e o processamento de funções OLAP, as funções 

MDX foram classificadas de acordo com os tipos de dados para que estas funções são aplicadas: 

hierarquia, nível, lógico, membro, numérico, conjunto e texto. O número de funções OLAP 

associado a cada tipo de consulta corresponde à quantidade de membros e conjuntos calculados 

durante o processamento da consulta. No entanto, algumas implementações das funções OLAP 

dos serviços de análise a serem testados podem não ser semelhantes e, assim, estas funções 

OLAP não devem ser usadas nos experimentos, para que se possa avaliar os serviços de maneira 
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uniforme. As consultas do Grupo II visam avaliar funções OLAP que foram agrupadas por cada 

um dos tipos de dados manipulados por elas. 

O Grupo II de consultas foi criado para ampliar a avaliação realizada pelo benchmark 

em relação ao poder de processamento das funções em MDX. Esta funcionalidade consiste num 

diferencial da utilização dos serviços de análises OLAP em relação aos SGBD. Para saber quais 

funções MDX avaliar, foram utilizadas, como referência, as funções listadas em Microsoft 

(2009b), por constituir numa referência de uma das criadoras da linguagem MDX. Porém, para 

serem compatíveis com o catálogo OBAS_DB e o cubo LINEORDER, algumas funções também 

tiveram que ser descartadas. As funções MDX consideradas pelo benchmark OBAS foram 

distribuídas nas consultas pelo tipo de dado retornado ou manipulado por elas internamente. 

Assim, cada consulta possui todas as funções listadas em Microsoft (2009b) que estão associadas 

a um tipo de dado, com exceção dos tipos de dados em que quase todas as funções não têm 

suporte ou possuem resultados divergentes em relação aos serviços a serem avaliados. A 

avaliação do benchmark OBAS para este grupo de consultas está no poder de processamento de 

manipulação de um determinado tipo de dado. 

Como algumas funções básicas de manipulação de texto e operações lógicas não 

estavam presentes em Microsoft (2009b), estas foram adicionadas para ampliar a quantidade de 

funções avaliadas. São elas: Is, IIf e o operador lógico OR, que foram adicionadas nas funções 

lógicas, e InStr, LCase, Len, Left, Mid e Right foram adicionadas nas funções que manipulam 

texto. Assim, foi possível determinar sete grupos de funções: hierarquia, nível, lógico, membro, 

numérica, conjunto e texto. 

As consultas permitem a avaliação de todas as funções de um determinado tipo de 

dado e da quantidade de membros e conjuntos calculados presente em cada consulta. Cada 

função é utilizada em um membro ou conjunto calculado, com o objetivo de dispô-las 

uniformemente em relação às demais funções que estão presentes na mesma consulta. A 

utilização das funções e seus parâmetros foram feitos ad hoc, por meio de dimensões e níveis 

presentes no catálogo. 

Estas consultas foram concebidas para investigar os custos de processamento 

relacionados com a quantidade de conjuntos e membros calculados por cada um delas. A 

consulta Q11 avalia o impacto da realização de buscas sobre os tipos de dados hierárquicos, 
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enquanto consulta Q12 avalia os custos de processamento para navegar sobre os níveis. As 

consultas que vão desde Q13 a Q17 estão associadas com a aplicação de funções OLAP sobre 

membros e conjuntos calculados e cada uma delas avalia a manipulação de um determinado tipo 

de dados: lógico, membro, numérico, conjunto e texto, respectivamente. As funções MDX foram 

classificadas pelo tipo de dado manipulado e atribuído ao tipo da consulta, e cada função OLAP 

aplicada aos membros e conjuntos calculados é utilizada em uma ordem ad hoc definida pelo 

tipo da consulta a que se refere. Além disso, o número de membros e de conjuntos de cada tipo 

de consulta pode variar de acordo com o número de funções OLAP de cada tipo de dados tratado 

pelo tipo da consulta. Cada consulta acessa uma série de tabelas de dimensão, e processa um 

número de membros e conjuntos calculados. Os modelos das consultas do Grupo II são 

mostrados no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 - Modelo das consultas do Grupo II (Funções MDX) 

Q11 (Hierarquia): 
WITH MEMBER Measures.[Dimension] AS 'Dimensions( 
[CUSTOMER].CurrentMember.Level.Ordinal ).DefaultMember.Dimension.Name' 
MEMBER Measures.[Hierarchy] AS 'Dimensions( 
[CUSTOMER].CurrentMember.Level.Ordinal ).DefaultMember.Hierarchy.Name' 
SELECT { Measures.[Dimension] , Measures.[Hierarchy] } ON COLUMNS, { 
[CUSTOMER].Members } ON ROWS FROM LINEORDER 
Q12 (Nível): 
WITH [ MEMBER Measures.[LevelI] AS 
'[DimensionI].CurrentMember.Level.Name' ...] SELECT { Measures.[LevelI] , 
... } ON COLUMNS, { { [[DimensionI].Levels(J).Members.Item(0), ...]} * 
{...} } ON ROWS FROM LINEORDER (I = 1 to 4 and J = 0 to 3) 
Q13 (Lógica): 
WITH [MEMBER Measures.[LogicalFunctionI] AS 'LogicalFunctionI(Argument1, 
...)' ...] SELECT { [Measures.[LogicalFunctionI] , ...] } ON COLUMNS, { 
{SUPPLIER.Members} } ON ROWS FROM [LINEORDER] (I = 1 to N) 
Q14 (Membro): 
WITH [MEMBER Measures.[MemberFunctionI] AS '( Measures.[SomeMeasure], 
MemberFunctionI(Argument1,...))' ...] SELECT { 
[Measures.[MemberFunctionI] , ... ]} ON COLUMNS, { [CUSTOMER].Members } 
ON ROWS FROM [LINEORDER] (I = 1 to N) 
Q15 (Numérica): 
WITH [MEMBER Measures.[NumericFunctionI] AS ' CoalesceEmpty ( 
NumericFunctionI(Argument1, ...) , Measures.[SomeMeasure] )' ... ] SELECT 
{ [Measures.[NumericFunctionI] , ...] } ON COLUMNS, [SUPPLIER].Members ON 
ROWS FROM LINEORDER (I = 1 to N) 
Q16 (Conjunto): 
WITH MEMBER Measures.[NewMeasure] AS '1' [SET [SetFunctionI] AS ' { 
SetFunctionI(Argument1, [SetFunctionJ]...) }' ...] SET 
[AddCalculatedMembers] AS 'AddCalculatedMembers(Measures.Members)' SELECT 
{ [SetFunctionN] } ON ROWS, { [AddCalculatedMembers] } ON COLUMNS FROM 
LINEORDER (I = 1 to N and J < I) 
Q17 (Texto): 
WITH [MEMBER Measures.[StringFunctionI] AS 'StringFunctionI(Argument1, 
...)' ...] SELECT { Measures.[StringFunctionI], ... } ON COLUMNS, 
CUSTOMER.Members ON ROWS FROM LINEORDER (I = 1 to N) 

Fonte: O Autor 
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Este modelos correspondem a sete consultas: Q11 (Hierarquia), Q12 (Nível), Q13 

(Lógica), Q14 (Membro), Q15 (Numérica), Q16 (Conjunto) e Q17 (Texto). As consultas MDX 

completas deste grupo são mostradas no Apêndice A. 

A execução de consultas do Grupo II requer uma maior capacidade de processamento 

OLAP que as do Grupo I, pois um acréscimo no número de conjuntos de membros calculados 

determinados pelas consultas do Grupo II produz um impacto maior sobre o processamento 

OLAP do que sobre o processamento do SGBD, em contraste com consultas de Grupo I. A razão 

disto é que as funções OLAP usam metadados, realizam cálculos com base no posicionamento 

entre os membros e processam informações do tipo de dado manipulado. Assim, o objetivo é 

comparar os tipos de dados tratados pelas consultas MDX do Grupo II e o número de funções 

utilizadas nestas consultas, enquanto as consultas de Grupo I variam o número de dimensões 

utilizadas para filtrar dados e concentram-se na seletividade das consultas. 

Funcionalidade das Consultas 

A funcionalidade das consultas do Grupo I corresponde a restrições de filtro definidas 

sobre duas até quatro dimensões (i.e. restrições dimensionais), com seletividade variada, que 

representam as operações de Slice e Dice de OLAP. Como resultado, o Grupo I está mais voltado 

para a medição do desempenho do SGBD. Já as consultas do Grupo II avaliam funções de tipos 

de dados específicos e processamento de uma quantidade de membros e conjuntos calculados, 

além de realizarem restrições dimensionais. Assim, o Grupo II está mais relacionado com a 

avaliação do desempenho dos serviços de análise. As principais motivações para as consultas do 

benchmark OBAS são: (1) estender a carga de trabalho do SSB, que é baseada em um esquema 

em estrela e foi projetada especificamente para aplicações de DW; (2) aumentar o número de 

membros e conjuntos calculados para determinar como isso afeta o desempenho do 

processamento da consulta; e (3) avaliar os serviços OLAP de acordo com a execução de 

diferentes categorias de funções MDX. 

A Tabela 3.1 apresenta o número de restrições dimensionais, a quantidade de 

membros e conjuntos calculados, a seletividade da consulta e sua funcionalidade principal. Nesta 

tabela as consultas variam de Q01 até Q17. As consultas cujas taxas de seletividade são iguais a 

zero são executadas apenas sobre metadados. 
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Tabela 3.1 - Funcionalidades e nomes das consultas do OBAS 

Consulta Restrições Dimensionais Memb. Conj. Seletividade Funcionalidade Principal 
Q01 2 0 0 0.008 Restrição em 2 dimensões 
Q02 2 0 0 0.0016 Restrição em 2 dimensões 
Q03 2 0 0 0.0002 Restrição em 2 dimensões 
Q04 3 0 0 0.034 Restrição em 3 dimensões 
Q05 3 0 0 0.0014 Restrição em 3 dimensões 
Q06 3 0 0 0.000055 Restrição em 3 dimensões 
Q07 3 0 0 0.000000762 Restrição em 3 dimensões 
Q08 3 1 0 0.016 Restrição em 3 dimensões 
Q09 4 1 0 0.0046 Restrição em 4 dimensões 
Q10 3 1 0 0.000091 Restrição em 3 dimensões 
Q11 0 2 0 0 Avaliar funções do tipo Hierarquia 
Q12 4 4 0 0 Avaliar funções do tipo Nível 
Q13 0 5 0 0 Avaliar funções do tipo Lógica 
Q14 0 18 0 1 Avaliar funções do tipo Membro 
Q15 0 20 0 1 Avaliar funções do tipo Numérica 
Q16 3 1 31 0,429 Avaliar funções do tipo Conjunto 
Q17 0 10 0 0 Avaliar funções do tipo Texto 

Fonte: O Autor 

3.2.3 Configurações de Execução 

A execução do benchmark envolve quatro elementos, que se relacionam em camadas 

como é mostrado na Figura 3.2: (i) componente de testes, responsável pelo gerenciamento da 

execução das consultas e medição dos tempos decorridos; (ii) interface de comunicação, 

responsável pela disponibilização do serviço de uma forma comum; (iii) serviço de análises, 

responsável pelo processamento analítico; e (iv) SGBD, que gerencia os dados. Assim, os 

elementos avaliados pelo benchmark OBAS correspondem aos três últimos elementos: interface 

de comunicação, serviços de análises e SGBD. 

Figura 3.2 –Comunicação entre os elementos do benchmark OBAS 

 
Fonte: O Autor 
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A execução do benchmark tem por objetivo avaliar alguns aspectos de desempenho 

dos serviços de análises. O serviço de análises é responsável, dentre outras coisas, pela 

otimização da execução das consultas, cujo resultado está refletido no desempenho obtido com a 

execução do benchmark OBAS. 

O benchmark OBAS foi projetado para avaliar serviços e catálogos de dados distintos 

por meio da utilização de uma interface de comunicação comum, para que os serviços se 

comuniquem uniformemente com o componente de testes, a fim de assegurar a portabilidade do 

benchmark. A avaliação de serviços, com diferentes interfaces de comunicação comprometeria 

os resultados da avaliação obtidos devido ao tratamento diferenciado encontrado na lógica de 

programação específica de cada serviço. As configurações de execução do benchmark OBAS 

correspondem aos modos de execução do OBAS, que podem considerar a localidade (local ou 

remote) e se a cache é usada ou não (cache ou clear). Outras configurações incluem a 

identificação de serviço e o identificador do catálogo de dados a serem avaliados, bem como o 

número inicial e final de threads executadas no experimento. 

Outras configurações de funcionamento consistem em determinar: a URL (Uniform 

Resource Locator) do serviço a ser avaliado, o nome do catálogo de dados ou a ordem em que o 

catálogo de dados se encontra na lista de catálogos fornecidos pelo serviço de análise, e os 

números iniciais e finais de processos concorrentes (threads). O benchmark proposto permite a 

execução de cem (100) processos simultâneos. Isto permite simular a requisição multiusuário, o 

que possibilita analisar o desempenho dos serviços diante de uma carga mais intensa. A seguir, 

são apresentados os itens de configuração do OBAS, que correspondem a: serviços e catálogos; 

localidade e paralelismo; e efeitos da cache e degradação do serviço. 

Serviços e Catálogos 

Os serviços de análises possuem geralmente componentes próprios para serem 

utilizados na chamada de suas operações. Estes componentes podem ser desde uma aplicação 

completa e com código fonte fechado até uma biblioteca de componentes de código fonte aberto, 

própria para o desenvolvimento de aplicações customizadas. 

A utilização no benchmark de componentes próprios de cada serviço de análises não 

torna justa a avaliação do benchmark, pois a utilização destes componentes é feita de forma 
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diferente. Para avaliar os serviços dessa forma, seriam criadas ferramentas distintas ou chamadas 

de métodos distintas para cada serviço, o que envolve lógicas de programação diferentes. Assim, 

o benchmark não avaliaria uniformemente os serviços. 

O benchmark deve estar configurado para avaliar diversos serviços de análises, assim 

como seus diversos catálogos. O benchmark OBAS foi desenvolvido para garantir a 

portabilidade em relação aos serviços, o que corresponde ao uso de uma forma padrão de 

comunicação com os mesmos. 

Localidade e Paralelismo 

Um fator a ser considerado na avaliação é a localidade relativa do emulador de 

terminal remoto (RTE - Remote Terminal Emulator) ao sistema em teste (SUT - System Under 

Test), ou seja, a localidade da ferramenta de testes em relação aos serviços. Na avaliação do 

benchmark OBAS, é considerado como modo de execução local, quando ambos RTE e SUT 

estão na mesma máquina, e como modo de execução remoto, quando os mesmos estão 

localizados em computadores distintos, e se comunicam por meio da rede. 

Dessa forma, a localidade corresponde ao modo de execução do benchmark, o qual 

pode ser local ou remoto. O objetivo de se utilizar estes dois modos de execução consiste na 

avaliação de duas interferências no desempenho. Quando a execução é local, o RTE e o SUT 

compartilham recursos de processamento da mesma máquina, o que causa impacto no 

desempenho. Já no modo de execução remoto, a interferência está na comunicação realizada 

entre eles, justamente por não compartilharem o mesmo computador. 

Além da localidade, outra característica a ser avaliada é o paralelismo, cujo objetivo é 

verificar o desempenho do serviço em relação a um maior número de requisições concorrentes. 

Isto avalia o máximo desempenho computacional. O RTE é responsável por emular uma 

quantidade variável de requisições paralelas e submetê-las ao SUT, que simula a utilização do 

sistema por vários usuários simultâneos. 

Neal (1993) utiliza técnicas de emulação de terminais remotos na execução, que 

consiste em emular a execução de vários usuários simultâneos. Isto permite que o conjunto de 

testes seja executado por uma quantidade maior de usuários até atingir o estresse do conjunto 
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computacional avaliado. Esta é a ideia utilizada na especificação da localidade e paralelismo do 

OBAS. 

Efeitos da Cache 

O processo de limpeza da cache é diferente para cada serviço e o reinício do mesmo 

constitui numa alternativa independente. Assim, na forma de execução que deve realizar a 

limpeza da cache, todos os serviços envolvidos na avaliação devem ser reiniciados após uma 

execução sequencial das consultas – que corresponde a uma iteração. 

Para avaliar os efeitos da cache e software aging no processamento do experimento, 

devem existir duas formas de executar as consultas. Uma forma, chamada “Cache”, considera a 

preservação da cache. Nesta forma, as consultas e suas sucessivas repetições são executadas em 

sequência, sem se preocupar com os efeitos da cache, o que permite a degradação do software. A 

segunda forma de execução, chamada “Clear”, reduz os efeitos de cache e software aging. Neste 

tipo de execução, as caches dos serviços de análises, interface de comunicação e SGBD, ou seja, 

os elementos que compõem a arquitetura do benchmark OBAS, devem ser limpas. Esta limpeza 

deve ser realizada por meio da reinicialização dos serviços, o que evita também a degradação dos 

serviços. 

3.2.4 Métricas Utilizadas 

O benchmark OBAS possui três tipos de métricas de desempenho: tempo de resposta 

(response time – RT), taxa de execução ou vazão (throughput) e confiabilidade. São 

consideradas as variações de todas as configurações de execução mencionadas anteriormente. 

Estas configurações correspondem à avaliação de serviços e catálogos distintos, à localidade e à 

utilização de cache. O tempo de resposta é o intervalo entre a submissão do pedido da consulta e 

obtenção dos seus resultados, enquanto a taxa de execução corresponde à quantidade de 

execuções por unidade de tempo. Além disso, a métrica de confiabilidade do serviço corresponde 

ao percentual de consultas realizadas com sucesso, ou seja, as quais não ocorreram erros. Esta 

métrica consiste na relação entre o número de consultas bem sucedidas e o total de consultas, 

como mostrado na Equação 3.1.  
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Equação 3.1 - Confiabilidade do serviço OLAP no OBAS 

( )sucedidasmalnº+sucedidasbemnº
sucedidasbemnº=dadeconfiabili

__
_  

Fonte: O Autor 

A finalidade da utilização da confiabilidade como métrica está relacionada ao 

aumento da carga com os fluxos de execução concorrentes (threads). Este aumento provoca a 

presença de erros e constitui numa característica de desempenho do serviço. Além disso, esses 

erros não estão relacionados com o tamanho das bases de dados testadas. Na execução com uma 

carga relativamente pequena, praticamente não ocorrem erros, o que descartaria a análise da 

confiabilidade do serviço. Assim, um diferencial do benchmark OBAS, em comparação com 

outros benchmarks, é a avaliação da confiabilidade do serviço. 

A medição do tempo inicial e do tempo de resposta deve ser realizada no início da 

execução da consulta e no retorno do seu resultado. No cálculo da vazão (throughput), são 

utilizados o tempo de resposta e o tempo inicial da execução, para o cálculo do tempo total da 

iteração da qual pertencem determinadas consultas. Assim, a vazão é calculada pela razão entre o 

número total de consultas executadas corretamente e o tempo total da iteração, que considera o 

registro da ocorrência de erro nas consultas. A medida de confiabilidade, indicada pela Equação 

3.1, é obtida justamente pela razão entre as consultas que não provocaram erros e o número total 

de consultas executadas. 

Surge agora o questionamento sobre como agregar e analisar tais medidas de forma a 

se obter um resultado consistente de avaliação. Para isso, são considerados dois tipos de testes, o 

Power Test e o Throughput Test, que são utilizados no cálculo de suas medidas. No caso do 

Power Test, é realizada a média geométrica dos tempos das consultas e depois invertida para 

obter a vazão, na execução de uma única thread. O Throughput Test faz a relação entre o número 

de consultas executadas e o tempo total consumido na execução para o cálculo da vazão, 

utilizando processos concorrentes. Dessa maneira, a medida de Throughput é dada pela vazão de 

pico, que corresponde ao valor máximo de vazão obtido para qualquer número de threads maior 

que um. 

Para calcular a média geral do tempo de resposta das consulta, é considerado o 

resultado do Power Test, uma vez que a execução de processos simultâneos compromete o 
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tempo de resposta de cada consulta individualmente e, portanto, não representaria o resultado 

isolado da execução das consultas. É considerado também que as consultas e atualizações não 

ocorrem simultaneamente. 

Além disso, outra métrica composta é o Composite, que consiste na média geométrica 

entre o Power e o Throughput. Uma nova métrica de desempenho e confiabilidade foi criada, o 

OBAS-QPH (OBAS Query-Per-Hour), de tal forma que esta métrica é igual ao produto entre o 

Composite e a Confiabilidade, de acordo com a Equação 3.2. Como resultado, um único número 

é obtido e corresponde à taxa real de execução, uma vez que não ocorreram erros durante o 

tempo de execução das consultas consideradas. 

Equação 3.2 - OBAS-QPH 

dadeConfiabiliCompositeOBASQHP ⋅=  

Fonte: O Autor 

3.3 Especificações do Sistema OBAS 

Nesta seção, são especificados os requisitos do sistema que será utilizado no 

benchmark OBAS. A arquitetura do sistema e o fluxo de atividades, bem como o detalhamento 

das atividades também são apresentados. 

3.3.1 Requisitos do Sistema 

O sistema que executa o benchmark OBAS deve atender os requisitos de acordo com 

o diagrama ilustrado na Figura 3.3. Neste diagrama são apresentados os casos de uso, atores do 

sistema e as dependências e interações entre eles. Uma parte dos requisitos está relacionada com 

a preparação dos dados do benchmark OBAS. Esta preparação consiste inicialmente na geração 

dos dados a partir da indicação de parâmetros e, em seguida, na carga destes dados no SGBD. 

Estes requisitos iniciais correspondem aos requisitos de preparação do benchmark, destacados na 

cor cinza. Eles são representados pelos casos de uso Informar Parâmetros, Gerar Dados e 

Carregar Dados, acionados pelo ator Usuário, enquanto o SGBD é acionado no caso de uso 

Carregar Dados. 



Capítulo 3 –O Benchmark OBAS 
 

 

61

Figura 3.3 - Requisitos do sistema OBAS 

 
Fonte: O Autor 

Os outros casos de uso do digrama mostrado na Figura 3.3, representados na cor 

branca, correspondem aos requisitos de execução do benchmark OBAS relacionados ao caso de 

uso Executar OBAS. Este caso de uso inclui informar o local em que está hospedado o serviço, 

representado pelo caso de uso Informar Localidade. Informar o local corresponde a determinar o 

modo de execução, que pode ser local ou remoto. Após informar o local para a execução do 

benchmark OBAS, deve ser informado onde está o script de execução do benchmark, que 

consiste no caso de uso Informar Script. O script deve conter as informações de configuração de 

execução, consultas, serviços e catálogos, que são representados pelos casos de uso: Informar 

Configurações, Informar Consultas, Informar Serviços e Informar Catálogos, respectivamente. 

Depois que o script é informado, o benchmark está pronto para iniciar a execução das 

consultas. Esta execução é realizada em sequência e paralelamente, com a alternação da 

reinicialização dos serviços, a depender do tipo de execução que considera o uso da cache ou 

não. A execução das consultas e o reinício dos serviços estão representados no diagrama pelos 

casos de uso, Executar Consultas e Reiniciar Serviços, respectivamente. O primeiro caso de uso 

atua apenas sobre o ator Interface de Comunicação, enquanto que o segundo, além deste ator, 
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atua também sobre o SGBD e o Serviço de Análises. Isto significa que a execução das consultas 

atua sobre a interface de comunicação, que por sua vez se comunica com o serviço de análises e 

em seguida com o SGBD. Já os serviços representados pelos SGBD, serviços de análises e 

interface de comunicação são reinicializados para limpar a cache de ambos, como mostrado no 

diagrama de casos de uso da Figura 3.3. 

Ao finalizar a execução do benchmark OBAS, os resultados das execuções, bem 

como os erros de execução encontrados, devem ser armazenados em arquivos para serem 

posteriormente analisados. É necessário que os problemas ocorridos na execução sejam 

analisados e corrigidos, se possível, para garantir uma execução correta. O armazenamento dos 

resultados e dos erros corresponde aos casos de uso Gravar Resultados e Gravar Erros, 

respectivamente, ilustrados no diagrama da Figura 3.3. 

3.3.2 Arquitetura do Sistema 

Nesta seção, é especificada a arquitetura do sistema que será utilizado no benchmark 

OBAS. A arquitetura do sistema, que compreende os componentes, os artefatos e as interações 

entre eles, é exibida na Figura 3.4. O diagrama está dividido em duas partes que estão 

relacionadas à localização lógica dos componentes, pois fisicamente a localização pode ser a 

mesma ou não. São elas: o emulador de terminal remoto (RTE) e o sistema em teste (SUT). 

Figura 3.4 - Arquitetura do sistema OBAS 

 
Fonte: O Autor 
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Os componentes do benchmark OBAS são divididos, de acordo com as suas funções, 

em preparação e execução, e são mostrados na Figura 3.4 em diferentes tons de cinza, de acordo 

com a legenda. Os artefatos que consistem em arquivos de texto possuem a cor branca, enquanto 

que os serviços avaliados e o gerenciador dos serviços do sistema operacional (SO) (j) são 

mostrados na cor cinza mais escura. Na preparação do OBAS, cujos componentes possuem a cor 

cinza com tom médio, o Componente Gerador (a) gera dados a serem testados e cria um arquivo 

de texto com os dados (b), contendo os dados sintéticos de acordo com o esquema relacional 

descrito na Seção 3.2.1, enquanto que o Componente de Carga (c) executa scripts SQL para 

carregar os dados gerados para o SGBD (d). O Componente de Carga importa a base de dados ou 

lê um arquivo de dados e insere dados gerados no SGBD (d). O componente gerador e o 

componente de carga são usados na fase de preparação do benchmark OBAS (primeira fase). 

Na fase de execução do benchmark OBAS (segunda fase), o Componente de Testes 

(e) utiliza um arquivo com o script de execução (f) e um arquivo com a carga de trabalho (g), 

para definir os parâmetros de configuração a serem utilizados e as consultas MDX para serem 

executadas, respectivamente. Para cada execução, um conjunto de parâmetros de configuração 

que afetam diretamente os resultados de desempenho é definido no script de execução (f). Os 

parâmetros de configuração do benchmark OBAS são: a URL do serviço de análise em estudo, o 

número inicial e final de execuções paralelas (ou seja, threads) realizadas nos experimentos, o 

plano de execução de consultas MDX (ou seja, as consultas MDX listadas no arquivo de carga 

de trabalho em ordem de execução), o nome do catálogo de dados ou a ordem em que este 

catálogo encontra-se na lista de catálogos fornecidos pelo serviço de análise, se o conteúdo da 

cache do serviço de análises deve ser apagada, por meio da reinicialização do serviço, e os 

caminhos dos arquivos de saída relatando os resultados do teste e os erros. 

As consultas (g) são enviadas pelo Componente de Testes (e) para a Interface de 

Comunicação (i), que envia consultas MDX para o Serviço de Análises (h). Este serviço, por sua 

vez, realiza consultas SQL no SGBD (d) para obter os dados necessários para responder às 

consultas MDX. Isto pode ser feito em paralelo ou em sequência. Os serviços são gerenciados 

pelo sistema operacional (SO), representado pelo componente Gerenciador dos Serviços (SO) (j). 

Este componente é responsável por reiniciar os serviços avaliados pelo benchmark OBAS: 

SGBD (d), Serviços de Análises (h) e Interface de Comunicação (i). O Gerenciador de Serviços 

(SO) (j) é acionado diretamente pelo Componente de Testes (e) na execução local e 

indiretamente por meio do Componente Reinicializador (k) na execução remota. Como mostrado 

no diagrama da Figura 3.4, o Componente Reinicializador (k) está situado na mesma máquina do 
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sistema em teste (SUT), pois este componente deve reinicializar os serviços locais. Além disso, 

este componente deve oferecer um serviço remoto próprio que é utilizado pelo Componente de 

Testes para requisitar a reinicialização indireta.  

A reinicialização dos serviços é realizada ao final de cada iteração, quando a 

execução está configurada para limpeza da cache (execução Clear). Ao final, são gerados os 

arquivos com os resultados e erros, representados pelos artefatos Arquivo de Resultados (l) e 

Arquivo de Erros (m), respectivamente, como mostrado na Figura 3.4. 

3.3.3 Fluxo do Sistema 

O fluxo de funcionamento do benchmark OBAS é especificado nesta seção, por meio 

de um diagrama de atividades e diagramas de sequência. O diagrama de atividades ilustra as 

principais atividades do benchmark OBAS, que compreendem a preparação e execução deste 

benchmark. O diagrama de atividades do sistema é apresentado na Figura 3.5, no qual são 

mostradas todas as atividades do benchmark OBAS. Inicialmente, na preparação do benchmark, 

representada por atividades em cinza, é questionado se os dados foram gerados. Se não foram, 

são informados os parâmetros para a geração dos dados. Em seguida, é verificado se os dados 

foram carregados no SGBD ou não, e em caso negativo, os dados são carregados no SGBD. 

Figura 3.5 - Diagrama de atividades do sistema OBAS 

 
Fonte: O Autor 
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Após a preparação do benchmark OBAS, é possível iniciar a execução do mesmo. No 

diagrama de atividades da Figura 3.5, as atividades da execução do benchmark OBAS são 

ilustradas na cor branca. Inicialmente deve ser informada a localidade do serviço e em seguida o 

script de execução para que o sistema possa estar configurado adequadamente para a execução. 

Então, se inicia a execução, que, de acordo com o tipo de execução, deve reiniciar os serviços ou 

não antes de cada iteração. As consultas são executadas em sequência até finalizar o conjunto de 

consultas. Esta sequência de consultas é executada paralelamente, cuja quantidade de fluxos 

depende do grau de paralelismo a ser avaliado pelo OBAS. Isto está representado pelo número 

de threads da iteração. Por fim, após finalizar a execução, os resultados e os erros da execução 

são gravados em arquivos, representados pelas atividades Gravar Resultados e Gravar Erros, 

respectivamente. 

Para exemplificar uma sequência de atividades realizadas pelo sistema, foram 

escolhidas duas atividades que são realizadas repetitivamente. Elas correspondem às atividades 

Executar Consulta e Reiniciar Serviços. Assim, o diagrama de sequência da atividade Executar 

Consulta está ilustrado na Figura 3.6. Neste diagrama, a sequência de interações existentes entre 

os componentes do sistema para a atividade Executar Consulta é mostrada. 

Figura 3.6 - Diagrama de sequência da atividade Executar Consulta do OBAS 

 
Fonte: O Autor 

Inicialmente, o Componente de Testes interage com a Interface de Comunicação pela 

chamada da atividade Executar Consulta. No momento da chamada, é armazenado o tempo 

inicial como o tempo atual (start_time=now()), que será utilizado no cálculo do tempo de 

resposta. Na sequência, a Interface de Comunicação executa a consulta MDX sobre o Serviço de 

Análises. Em seguida, o Serviço de Análises executa consultas SQL sobre o SGBD para obter os 
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dados necessários para responder à consulta MDX. A resposta do SGBD consiste no Resultado 

SQL. Após processar os dados da consulta MDX, o Serviço de Análises retorna o Resultado 

MDX para a Interface de Comunicação, a qual retorna o Resultado da Consulta para o 

Componente de Testes. Neste momento, é calculado o tempo de resposta como a diferença entre 

o tempo atual e o tempo inicial (RT=now()-start_time). Caso ocorra algum erro, esta informação 

também é registrada. 

O tempo de resposta (RT) consiste numa métrica que associado ao tempo inicial 

(start_time) é utilizado para determinar o valor da métrica de vazão. Para cálculo da 

confiabilidade, é medida a razão entre a quantidade de resultados da consulta que não contém 

erros e o total de resultados. 

Para especificar a sequência das interações entre os componentes na atividade 

Reiniciar Serviços, o diagrama da Figura 3.7 é utilizado. Neste diagrama o Componente de 

Testes realiza dois tipos de chamadas distintas, o Reiniciar Remoto e o Reiniciar Local. 

Figura 3.7 - Diagrama de sequência da atividade Reiniciar Serviços do OBAS 

 
Fonte: O Autor 

Na execução remota, o Componente de Testes está localizado num computador 

diferente do qual os serviços avaliados estão hospedados. Assim, este componente deve acessar o 

Componente Reinicializador remotamente por meio da chamada do Reiniciar Remoto. O 

Componente Reinicializador deve estar na mesma máquina dos serviços avaliados, o que 

possibilita o reinício dos serviços. O reinício dos serviços é realizado pelo componente 

Gerenciador dos Serviços (SO), que gerencia os serviços que estão disponíveis no sistema 

operacional. Através deste componente, qualquer serviço pode ser reinicializado (parado e 

inicializado). Interface de Comunicação, Serviço de Análises e SGBD correspondem aos 

serviços avaliados que devem ser reiniciados. Quando os serviços estão na mesma máquina o 
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Gerenciador de Serviços (SO) é acionado diretamente pelo Componente de Testes por meio da 

chamada do Reiniciar Local. 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi especificado o benchmark OBAS (Albuquerque Filho et al., 2013), 

incluindo as definições de configurações de execução como a localidade, o paralelismo e a 

utilização de cache. Além disso, foi especificado o esquema da base de dados a ser utilizado, o 

qual possui como diferencial a definição do catálogo de dados, este correspondendo ao esquema 

multidimensional utilizado no experimento. As consultas utilizadas no benchmark também foram 

definidas juntamente com as funcionalidades de avaliação de cada uma delas. Por fim, a 

especificação do sistema que deve executar o benchmark OBAS foi feita, a qual contém o 

detalhamento das funcionalidades da ferramenta do benchmark proposto, incluindo a definição 

de requisitos, da arquitetura e do seu fluxo de atividades. 

O próximo capítulo exibe resultados de uma análise experimental do benchmark 

OBAS. Para isto, uma base de dados real foi adaptada para corresponder ao esquema 

dimensional do benchmark proposto e testes com o sistema OBAS foram feitos para uma 

determinada tecnologia de comunicação. Para compreender o comportamento dos serviços 

testados em relação aos aspectos de configuração definidos pelo benchmark proposto, resultados 

desta análise experimental são exibidos no capítulo seguinte. 
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4. Análise Experimental do OBAS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar como foi realizado o desenvolvimento do 

sistema OBAS para uma determinada tecnologia de comunicação. Além disso, o benchmark é 

aplicado a dados reais, que necessitam de adaptações, as quais também serão apresentadas. 

Finalmente, os resultados obtidos no experimento serão analisados de forma detalhada. 
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4.1 Introdução 

Há uma crescente utilização de Web Services (W3C, 2002) e XML (W3C, 1996), 

como padrão de interoperabilidade em aplicações. Da mesma forma, uma padronização de 

comunicação para serviços de análises OLAP corresponde ao XMLA (XML for Analysis) 

(Microsoft & Hyperion, 2002). 

Para tornar o benchmark OBAS adaptável a diversos serviços OLAP, utilizou-se o 

serviço padrão de interoperabilidade, chamado XMLA. Ao utilizar esta tecnologia, o sistema do 

benchmark OBAS poderá se comunicar com qualquer serviço de análises OLAP que implemente 

XMLA. Isto garante a portabilidade e uniformidade na avaliação deste sistema. Assim, esta 

extensão do SSB aumenta o escopo dos itens avaliados, pois além de avaliar o serviço de 

análises OLAP e SGBD, avalia também o web service responsável pela comunicação com o 

serviço de análises. 

Inicialmente, é apresentado o projeto do experimento, que corresponde à descrição de 

como o experimento foi executado; das configurações de execução escolhidas; dos serviços de 

análises avaliados; e da adaptação da base de dados reais. Para a análise experimental do 

benchmark OBAS numa base de dados real, foi utilizada a base de dados que compõe o sistema 

que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Recife41. Assim, o 

SAMU e o sistema que o gerencia e opera sobre a base de dados são abordados. A criação do 

esquema, criação do catálogo e tradução das consultas são detalhadas, e correspondem às 

modificações necessárias para que seja possível avaliar, pelo OBAS, o uso de serviços sobre uma 

base de dados real. Em seguida, é apresentada a preparação do OBAS, que compreende a 

geração e carga de dados, e o desenvolvimento da ferramenta de testes responsável pelo 

gerenciamento da execução do experimento. 

Por fim, após a definição de adaptações das bases de dados e consultas usadas nos 

testes, é mostrada a análise dos resultados obtidos com a execução do OBAS sob as 

configurações de execução estabelecidas. Estes resultados são apresentados em duas partes: um 

estudo comparativo entre os catálogos (OBAS_DB e SAMU), para uma dada escalabilidade 

inicial (250K), e uma comparação entre as escalabilidades avaliadas (250K, 500K e 1M). 
                                                
41 http://www2.recife.pe.gov.br/pcrservicos/samu/ 
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4.2 Projeto do Experimento 

A interface de comunicação define como será a comunicação entre o componente de 

testes e o serviço de análises. Dessa forma, o componente de testes deve estar adaptado para 

executar as consultas MDX sobre esta interface de comunicação, e o serviço de análises deve 

fornecer esta mesma interface de comunicação. Assim, para o projeto de execução do 

experimento, deve ser escolhida a tecnologia de comunicação utilizada pela interface de 

comunicação. Também são escolhidos quais serviços de análises serão avaliados, os quais devem 

fornecer esta tecnologia de comunicação. Outra escolha é o SGBD, que ser deve poder ser 

acessado por estes serviços. O componente de testes deve implementar: a execução de consultas 

sobre esta interface de comunicação, por meio da tecnologia de comunicação escolhida; e os 

requisitos especificados na Seção 3.3.1, as quais correspondem à execução do OBAS. 

4.2.1 Conjunto de Serviços Avaliados 

O conjunto de serviços avaliados pelo benchmark OBAS (Componente de Testes) 

corresponde à interface de comunicação, que é representada por servidores de aplicação web, 

serviços de análises e SGBD, conforme Figura 3.2, na qual é apresentada a interação entre eles. 

A análise experimental do benchmark OBAS baseou-se na avaliação de dois serviços 

de análises que adotam XMLA: o Pentaho Mondrian (adiante referenciado apenas como 

Mondrian) (Pentaho, 2008) e o SQL Server 2000 Analysis Services (citado adiante apenas como 

SSAS) (Microsoft, 2000b). Para fornecer a interface de comunicação XMLA, um servidor de 

aplicação web é necessário para hospedar o web service OLAP. 

O serviço de análises do SQL Server 2000 (Microsoft, 2009a), foi escolhido por 

constituir numa alternativa comercial que provê serviços OLAP. O SSAS possui um serviço 

específico independente, chamado ADOMD (ActiveX Data Objects Multidimensional). Para 

fornecer o serviço XMLA, o IIS (Internet Information Services) (Microsoft, 2008), é utilizado 

como interface de comunicação, que consiste num servidor de aplicação web nativo do sistema 

operacional Windows XP42, utilizado na avaliação. 

                                                
42 http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/xp-downloads#2TC=featured 
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Já o serviço de análises do Mondrian (Pentaho, 2008), foi escolhido como uma 

alternativa aberta/livre (open source), a qual provê serviços OLAP. A versão utilizada do 

Mondrian para avaliação foi a 3.0.4.11371 (Hyde et al., 2008). O Mondrian utiliza o servidor 

web Apache Tomcat (Apache, 2010), para fornecer tanto o seu serviço analítico específico 

quanto seu serviço XMLA, ou seja, a interface de comunicação e o serviço de análises consistem 

num único serviço. Assim, nesta análise experimental, é avaliada essa diferença estrutural entre o 

Mondrian e o SSAS em relação às métricas estabelecidas pelo presente benchmark. Da mesma 

forma que o IIS, o Apache Tomcat possui versões compatíveis com o sistema operacional 

utilizado e portanto, isto possibilitou a sua utilização. O Mondrian é um projeto de código aberto 

(Hyde et al., 2008), que tem sido utilizado em diversos projetos como os de Martins et al. (2007), 

Silva et al. (2006), Medeiros (2006), Baid et al. (2008) e Zhang & Xi (2008). 

No SSAS (Microsoft, 2009a), é possível utilizar os três tipos de armazenamento – 

ROLAP (Relational OLAP), MOLAP (Multidimensional OLAP) e HOLAP (Hybrid OLAP). No 

SSAS, o tipo recomendado corresponde a MOLAP, por conta do desempenho. No entanto, esta 

forma requer um espaço para armazenamento maior, pois são utilizadas estruturas de dados 

específicas de acordo com o provedor. Já o Mondrian (Pentaho, 2008) utiliza apenas ROLAP, 

que armazena todos os dados e as agregações básicas no formato relacional. Para evitar a 

avaliação de estruturas de dados específicas de um dado provedor e como a forma de 

armazenamento do cubo pelo Mondrian é realizada apenas de forma relacional, ROLAP, a 

análise experimental do benchmark OBAS foi feita para este tipo de armazenamento. O objetivo 

é uniformizar o acesso dos serviços aos dados. 

Ambos os serviços de análises avaliados implementam a tecnologia de comunicação 

XMLA. Com esta tecnologia é possível realizar consultas MDX por meio de um web service 

comum. Assim, como foi desenvolvida uma ferramenta de benchmark portável, ela pode ser 

utilizada para avaliar outros provedores de serviços de análises OLAP que implementem XMLA. 

Para adicionar outro serviço na avaliação, devem ser criados os catálogos correspondentes para o 

determinado serviço. Além disso, no script de execução do benchmark, deve ser fornecido o 

endereço (URL) do web services XMLA responsável pelo serviço, assim como os nomes dos 

serviços na ordem de reinicialização. 

A intenção desta análise não é comparar os servidores OLAP, mas descrever os 

resultados de ambos e observar se as mesmas tendências ocorreram em ambos, com o objetivo 

de destacar as características do benchmark OBAS, que são independentes de servidores OLAP. 
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Tais resultados são fundamentais para confirmar que o OBAS auxilia na avaliação do 

desempenho dos serviços de análises. 

Para avaliar apenas o Grupo I de consultas OLAP, ambas as bases foram armazenadas 

no mesmo SGBD. Foi escolhido para avaliação o SGBD Oracle Database 10g Express Edition 

(adiante denominado como Oracle XE) (Oracle, 2007). Este SGBD é o mesmo utilizado pelo 

sistema do SAMU (SSSR - Secretaria de Saúde - SAMU Recife), pois a adaptação da base de 

dados para o esquema estrela, a ser avaliado, seria mais simples. A partir destes serviços, foi 

possível acessar este SGBD. 

4.2.2 Adaptação da Base de Dados Real (SAMU) 

Para realização do experimento, foram utilizadas duas bases de dados distintas, a 

OBAS_DB, como exemplo de base sintética (artificial), e a do SAMU, como exemplo de base 

real. Assim, tornou-se necessário que a base do SAMU fosse adaptada para o esquema relacional 

e multidimensional no formato estrela para poder ser utilizada na avaliação. 

Nesta seção, serão descritos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

o sistema que o gerencia (SSSR), as adaptações no esquema relacional e multidimensional, e a 

tradução das consultas. 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

O SAMU, idealizado na França em 1986, é um serviço que funciona 24 horas por dia. 

Este serviço conta com profissionais de saúde e sua finalidade é prestar socorro à população em 

qualquer lugar. Este serviço é solicitado através de uma ligação telefônica gratuita ao número 

192, que é atendida por técnicos e repassada ao médico regulador. Este médico analisa a 

situação, fornece orientações médicas e designa, caso necessário, um tipo de ambulância 

adequada. Exemplos dos tipos de ambulâncias são: suporte básico, UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) móvel, veículo de transporte, motolância, ambulancha e helicóptero. As unidades de 

saúde, para as quais são removidos os pacientes, são informadas para dar continuidade ao serviço 

de urgência (Ministério da Saúde, 2010). 
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Em Recife, o SAMU foi criado em 2001. Em 2006 foi criado o SAMU 

Metropolitano, uma proposta de integração do Recife com os outros municípios que compõem a 

região metropolitana. Assim, o Recife passou a regular o SAMU Metropolitano. No momento 

existem dezoito ambulâncias, das quais três possuem UTI móvel (Prefeitura do Recife, 2007). 

O Sistema SSSR 

O Sistema que gerencia o SAMU na Região Metropolitana do Recife é o SSSR (sigla 

que contém as iniciais da Secretaria de Saúde e do SAMU Recife). Este sistema foi desenvolvido 

e é mantido pela EMPREL (Empresa Municipal de Informática). Sua operação é realizada pelos 

funcionários da Secretaria de Saúde do Município de Recife, que são: gerentes, médicos, 

operadores de frota e TARM (Telefonista Auxiliar de Regulação Médica). 

O sistema gerencia todo o atendimento realizado pelo SAMU: o pedido; o 

atendimento médico por telefone; o envio e o estado das ambulâncias; a situação do paciente; 

além de outras informações. Todas as informações são guardadas historicamente, caso haja a 

necessidade de analisar um determinado atendimento, ou vários atendimentos por meio de 

relatórios estatísticos. Por manter estas informações históricas, que é uma das características de 

um DW, a base de dados deste sistema foi utilizada como base de dados reais da análise 

experimental descrita neste capítulo. 

O TARM realiza o registro do chamado onde são informados: os nomes do solicitante 

e do paciente; telefone; idade e sexo do paciente; o endereço, que é formado pelo bairro, 

município e ponto de referência; observações preliminares; a origem do chamado (residência, via 

pública ou unidade de saúde); e os sintomas,. A data e hora da solicitação também são 

registradas. Com a informação do município, pode-se obter a região metropolitana, que contém 

os valores RECIFE, NORTE e SUL. Com o bairro se obtém o código do distrito a que este bairro 

pertence. Em seguida, o médico recebe o chamado e realiza pedidos de ambulância ao operador 

de frota. O médico pode realizar mais de um pedido, para os quais a data/hora é registrada. 

Então, são acionadas uma ou mais ambulâncias pelo operador de frota. O momento destes 

acionamentos também é registrado. 

Depois de acionada a ambulância e a mesma chegar ao local da solicitação, o médico 

registra os exames físicos do paciente e a prescrições das ações realizadas e dos medicamentos 
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administrados. Quando o paciente é removido para um hospital, a informação do hospital 

também é registrada no sistema. Como o hospital possuía um endereço, informações do bairro, 

distrito, município e região metropolitana podem ser obtidas. Dessa forma, observa-se que o 

sistema gerencia todo o processo envolvido no atendimento móvel de urgência e possui 

informações históricas sobre a solicitação, possibilitando a sua utilização no experimento. 

Adaptação ao Esquema (BD e Catálogo) 

A adaptação do esquema de uma base real para o esquema do benchmark OBAS 

implica em atender os requisitos mínimos deste esquema, apresentados na Seção 3.2.1. Para isso, 

foi considerada uma base no formato estrela, que possui um cubo com quatro dimensões com 

três níveis cada, e cinco medidas. Para adaptar o esquema normalizado do sistema SSSR para o 

esquema estrela desnormalizado do OBAS_DB, inicialmente, foi determinada qual seria a tabela 

de fatos. Esta tabela deve ser a tabela que possui mais informações e relacionamentos dentro do 

sistema, além de manter informações históricas. Esta tabela corresponde à tabela de 

SOLICITACAO, que armazena os dados das solicitações de atendimentos realizados pelo 

serviço do SAMU. 

Como as dimensões CUSTOMER e SUPPLIER do esquema SSB utilizam níveis em 

relação à localidade, foi realizado este mesmo raciocínio para criação das tabelas de dimensões 

BAIRRO e HOSPITAL. A tabela BAIRRO representa o bairro de onde foi solicitado o serviço, e 

HOSPITAL refere-se à localidade (bairro) do hospital para onde foi encaminhado o paciente. 

Estas duas tabelas possuem também três níveis de informações sobre a localidade, que são o 

nome da região metropolitana, o nome do município desta região e o código do distrito em que 

BAIRRO ou HOSPITAL estão localizados. 

Da mesma forma que no catálogo OBAS_DB, no catálogo do SAMU existe uma 

dimensão temporal, que contém três níveis hierárquicos: ano, mês do ano e o dia da semana. A 

diferença é que a base de dados OBAS_DB possui o número da semana no ano, enquanto que o 

SAMU possui o dia da semana. 

Em seguida, foram utilizados dados do chamado, como o sexo do paciente, a 

descrição da origem do chamado e o código da causa relacionada ao chamado para compor os 

níveis da tabela da dimensão CHAMADO. 
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Após determinar as dimensões e os níveis, falta identificar as informações que podem 

ser medidas dentro da solicitação. Neste caso, as informações foram obtidas de acordo com a 

utilização de outras tabelas, referentes aos acionamentos e pedidos. Como podem existir vários 

acionamentos e pedidos para uma mesma solicitação, as quantidades e os tempos de 

acionamento e pedido foram agregados à tabela de fatos como quatro medidas, podendo ser 

utilizadas num somatório ou cálculo de valor médio. Já a idade do paciente foi utilizada para 

completar a quantidade de cinco medidas mínimas necessárias para criação do esquema do 

SAMU, que está baseado no esquema do benchmark OBAS. Esta última medida pode ser 

utilizada no cálculo de valor médio. O resultado destas adaptações está ilustrado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Esquema Relacional Adaptado do SAMU 

 
Fonte: O Autor 

Em seguida, foi criado o catálogo para a base de dados do SAMU, como é mostrado 

no Quadro 4.1. Este catálogo corresponde ao esquema multidimensional, o qual está 

representado neste quadro de forma textual e seus elementos são delimitados por chaves. 

Quadro 4.1 - Catálogo do SAMU 

 

Catálogo: SAMU { 

Dimensão: BAIRRO { Níveis: Desc Metro, Desc Municipio, Cod Distrito } 

Dimensão: HOSPITAL { Níveis: Desc Metro, Desc Municipio, Cod Distrito } 

Dimensão: CHAMADO { Níveis: Sexo, Desc Origem, Cod Causa } 

Dimensão: DATA { Níveis: D Year, D Yearmonth, D Weekday } 

Cubo: SOLICITACAO { 

Dimensões: BAIRRO, HOSPITAL, CHAMADO, DATA 

Medidas: Idade, Qtde Acionamento, Qtde Pedido, Tempo Acionamento, Tempo Pedido 

} 

} 
Fonte: O Autor 

Ao utilizar o SQL Server Analysis Manager, é possível gerenciar os catálogos criados 

para o SSAS. A criação pode ser realizada através de uma aplicação orientada passo a passo 
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(Wizard) ou diretamente por meio da interface gráfica, ao arrastar e soltar os elementos. Já a 

criação dos catálogos no Mondrian pode ser realizada através de outra aplicação, o Pentaho Cube 

Designer (Pentaho, 2008), ou diretamente ao escrever no arquivo XML que configura o catálogo. 

Ambas as configurações dos catálogos OBAS_DB e do SAMU no SSAS e no Mondrian podem 

ser observadas no Apêndice B. Enquanto que a base do SAMU é uma base de dados real, a base 

do benchmark OBAS fornece um conjunto de dados distribuídos aleatoriamente. 

Tradução das Consultas 

Foram realizados mapeamentos de correspondência entre os esquemas de dados dos 

catálogos OBAS_DB e SAMU (i.e. mapeamentos entre nomes de cubo, nomes das dimensões, 

os nomes dos níveis e valores dos filtros), a fim de permitir a tradução da carga de trabalho do 

benchmark OBAS em consultas a serem processadas sobre o esquema multidimensional do 

SAMU. Enquanto que o SAMU é uma base de dados real e não uniforme, OBAS_DB fornece 

um conjunto de dados distribuído uniformemente. Então, os resultados da utilização destes 

mapeamentos são mostrados no Apêndice A. 

4.2.3 Componentes da Preparação do Benchmark OBAS 

A geração e carga de dados, representadas pelo Componente Gerador e pelo 

Componente de Carga, respectivamente, correspondem à atividade de preparação do benchmark 

para a sua posterior execução. 

Componente Gerador 

Como o benchmark OBAS consiste numa extensão do SSB, o Componente Gerador 

reutiliza a ferramenta DBGEN própria para o SSB. Cubos com volumes de dados diferentes 

podem ser criados pelo componente gerador do benchmark OBAS, a fim de avaliar a 

escalabilidade do cubo de dados. O benchmark OBAS pode ser utilizado para gerar e carregar 

dados em um SGBD e é flexível em relação à escalabilidade do banco de dados, que pode ter um 

crescimento aritmético, em vez de ter apenas aumentos de volume de dados geométricos. Isto 

permite uma análise comparativa em relação a diferentes tipos de aumentos do volume de dados, 

em que os diferentes resultados de desempenho são obtidos, permitindo uma análise destas 
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diferenças. Além disso, o valor inicial de escalabilidade, tamanho da tabela de fatos, utilizado no 

experimento é considerado como sendo o menor valor disponível e não como um valor fixo. Para 

comparar os resultados de desempenho obtidos, os valores de métricas são multiplicados pelo 

fator de escala (SF) do banco de dados. No benchmark OBAS, o cálculo do fator de escala é 

determinado pela relação entre o número de registros da tabela fatos e o valor de seis milhões, de 

modo que os resultados do benchmark OBAS fiquem compatíveis com os resultados gerados 

pelo TPC-H. 

Para esta análise experimental e viabilizar a análise conjunta das duas bases de dados 

(sintética e real), os dados do esquema OBAS_DB foram gerados por este componente, de 

acordo com o tamanho da base de dados real do SAMU. Os dados gerados correspondem a uma 

base, cuja tabela de fatos possui um número de registros similar ao SAMU. A tabela de fatos do 

SAMU possui 251414 registros e foi gerada pela ferramenta do benchmark OBAS, uma tabela 

de fatos de 252125 registros (ambas com aproximadamente 250 mil registros), de acordo com as 

configurações de geração dos dados. Estas informações compõem a atividade Informar 

Parâmetros do diagrama de atividades e requisitos, mostrados no capítulo anterior (na Figura 3.5 

e Figura 3.3, respectivamente). A quantidade de registros das tabelas de cada esquema é 

mostrada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Quantidade de registros nas tabelas por esquema 

ESQUEMA TABELA QUANTIDADE DE REGISTROS 

SAMU 

SOLICITACAO 251414 
BAIRRO 450 
HOSPITAL 80 
CHAMADO 156 
DATA 1008 

OBAS_DB 

LINEORDER 252125 
CUSTOMER 1260 
SUPPLIER 420 
PART 8400 
DATE 2556 

Fonte: O Autor 

O valor de 250 mil registros na tabela de fatos corresponde à escalabilidade inicial do 

experimento, que foi usada para avaliar as duas bases de dados ou os dois catálogos mostrados 

no Quadro 3.2 e Quadro 4.1. Para avaliar a escalabilidade foram criadas duas novas bases 

sintéticas pelo benchmark OBAS, com 500.000 e 1.000.000 registros. Essa nova escalabilidade 
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consiste em múltiplos de 2 da escalabilidade inicial. Assim, os resultados obtidos são decorrentes 

da análise dos catálogos e da escalabilidade. 

Cada serviço tem limitações que são cruciais na avaliação do seu desempenho. Para a 

análise da escalabilidade, o objetivo é avaliar apenas se o tamanho da base de dados afeta 

diretamente o desempenho obtido. Nesta análise, considera-se que mais de um tipo de serviço é 

fornecido (por exemplo: o SGBD, serviços de análises e interface de comunicação), e são 

verificados os custos de processamento OLAP e, dependendo da configuração de execução 

escolhida, os impactos relacionados ao compartilhamento de recursos, ao tráfego de rede e à 

utilização de memória cache dos serviços de análise testados. Além disso, o aumento do número 

de processos concorrentes (threads) permite a execução de cargas crescentes e ajuda a definir a 

forma como a configuração de execução escolhida afeta os resultados de desempenho obtidos. 

Componente de Carga 

O Componente de Carga corresponde a ferramentas utilizadas para carregar os dados 

gerados no SGBD. Os SGBD geralmente fornecem uma interface para execução de comandos 

SQL e importação de dados, que possui a mesma funcionalidade deste componente para o 

OBAS. 

Os dados gerados pelo DBGEN são facilmente importados no PostgreSQL 

(PostgreSQL, 2008), de acordo com o formato do arquivo gerado. Entretanto, no Oracle XE 

(Oracle, 2007), nem todos os arquivos de dados conseguiram ser importados para as tabelas por 

meio da interface web de gerenciamento do Oracle XE, devido ao formato dos arquivos de dados 

gerados. Então, foi criada uma ferramenta de importação de tabelas para o Oracle XE no 

ambiente de desenvolvimento Delphi 5.0 (Borland, 2004). Este é o mesmo ambiente de 

desenvolvimento do SSSR, o que tornou mais simples o desenvolvimento desta ferramenta. 

Todas as tabelas do catálogo OBAS_DB foram importadas para o SGBD Oracle XE por meio 

desta ferramenta, que consiste numa implementação do Componente de Carga para o OBAS. Já 

os dados do SAMU foram carregados por meio da execução de comandos SQL, com a 

ferramenta própria do SGBD Oracle XE. Estes comandos converteram os dados do esquema 

normalizado do sistema SSSR, para o esquema estrela do SSB, que foi traduzido para o SAMU. 
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4.2.4 Componentes da Execução do Benchmark OBAS 

Para o desenvolvimento do Componente de Testes do benchmark OBAS, é necessário 

conhecer a tecnologia de comunicação utilizada e desenvolver um programa que acesse os 

serviços de análises OLAP por meio desta tecnologia. Neste caso, a tecnologia utilizada consiste 

em XMLA. 

O aplicativo de exemplo do conjunto de desenvolvimento de software XMLA 

(XMLA-SDK - Software Development Kit - Sample Application) (Microsoft, 2004a), 

desenvolvido com tecnologia .NET e a linguagem VB.NET (Visual Basic .NET)43, realiza a 

conexão com serviços de análises OLAP por meio de web services XMLA. Ele realiza consultas 

MDX sobre serviços XMLA e as exibe na tela. Este aplicativo possui uma tela inicial, na qual é 

informado o endereço do serviço de análises e escolhida a fonte de dados (Data Source). A partir 

da escolha destas informações, é mostrada uma tela que possui a escolha do catálogo a ser 

consultado. Ao modificar o catálogo, são apresentados os cubos de dados, as dimensões e as 

medidas, que o compõem. Estas informações são obtidas na execução do método Discover. 

Além disso, existe um local no qual pode ser informada a consulta escrita em linguagem MDX 

para ser remetida ao serviço de análises. Também nesta tela, é apresentado o resultado da 

consulta realizada. 

Dessa forma, o aplicativo de exemplo do XMLA SDK .NET foi útil para os testes das 

consultas que foram traduzidas e adaptadas. Assim, foi possível garantir que as mesmas fossem 

executadas da mesma maneira para ambos os serviços e catálogos. Além disso, este aplicativo 

foi utilizado como base de comunicação para o Componente de Testes do benchmark OBAS. 

Componente de Testes 

A implementação do Componente de Testes do benchmark OBAS consiste na 

ferramenta de testes. Nos experimentos executados, o aplicativo de exemplo que está contido no 

XMLA SDK .NET (Microsoft, 2004a) foi utilizado como base para comunicação com XMLA no 

desenvolvimento desta ferramenta. Este aplicativo foi modificado para: executar várias consultas 

de forma sequencial e paralela em diversas configurações; armazenar os resultados e os erros de 

                                                
43 http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/cc580665.aspx 
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execução em arquivos de texto com todas as informações de desempenho necessárias; 

possibilitar a reinicialização dos serviços envolvidos na avaliação; utilizar script para determinar 

configurações de várias execuções; e possibilitar informar, em uma única tela, todas as 

informações necessárias para a execução das consultas do benchmark. 

Existem duas formas de executar o benchmark: pelas configurações da tela (execução 

única) ou por meio de scripts (execução múltipla). No modo de execução única do benchmark, 

são fornecidos os seguintes parâmetros: a URL do serviço XMLA (web service); a fonte de 

dados (Data Source); o catálogo (Catalog); e a pasta na qual estão os arquivos XML com as 

consultas (XML Test Query Folder) ou o arquivo de texto que possui uma consulta MDX por 

linha. Também é informado se na execução deve-se limpar os resultados em cache (Clear 

Cache); se as consultas devem ser obtidas a partir da pasta fornecida (Folder Queries) ou a partir 

da caixa de texto; e se a quantidade de execuções deve levar em consideração o número de 

threads ou iterações. A quantidade de threads inicial e final, e a quantidade mínima de 

execuções, seja por threads ou iteração, são informadas. Outra opção de configuração é o warm 

up, que corresponde a executar repetidamente a primeira consulta até que esta consulta não 

possua erros ou até que um número máximo de execuções seja obtido. A tela da ferramenta de 

testes do benchmark OBAS é mostrada na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Campos da ferramenta de testes do benchmark OBAS 

 
Fonte: O Autor 
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A partir da entrada destes parâmetros de configuração, as consultas do benchmark já 

podem ser executadas. Como a ferramenta de testes também é executada remotamente, logo no 

início é apresentada uma tela com apenas um campo textual para informar o nome do host 

servidor, ou endereço IP (Internet Protocol) do mesmo. O nome ou endereço IP do host é 

utilizado apenas para a configuração das URL dos serviços que estão estaticamente disponíveis 

para escolha pelo benchmark. Estes endereços estáticos consistem nos endereços do Mondrian e 

do SSAS. Para avaliação de outros serviços, as URL dos mesmos, que possuem o nome ou IP, 

devem ser fornecidas no script de execução do benchmark OBAS. Além disso, devem ser 

fornecidos os nomes dos serviços na ordem em que serão reinicializados. A tela da ferramenta de 

testes foi desenvolvida para permitir uma única configuração de execução do benchmark, como 

mostra a Figura 4.2. A ideia do benchmark é executar várias configurações diferentes. Para 

possibilitar a execução sequencial de diversas configurações, a ferramenta de testes inclui a 

opção de execução por script. Nesta opção, o usuário fornece o caminho de um arquivo de texto 

que possui uma linha para cada configuração de execução do benchmark. Cada linha possui uma 

sequência de parâmetros que estão separados por ponto-e-vírgula. A ordem dos parâmetros, seus 

nomes, descrições e tipos são mostrados na Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Parâmetros de entrada do script de execução do benchmark OBAS 

Ordem Parâmetro Descrição e utilização Tipo 
1 Serviço Endereço (URL) do serviço Índice da lista ou texto 
2 Fonte de dados Fonte de dados que o serviço possui Índice da lista ou texto 
3 Catálogo Catálogo que a fonte de dados possui Índice da lista ou texto 
4 Caminho das consultas Caminho do arquivo de texto com as consultas (uma por linha) ou a pasta 

que contém as consultas em cada arquivo XML 
Texto 

5 Reinício dos serviços Identifica se os serviços serão reinicializados (true e false ou 1 e 0) 
Booleano (seleção) ou 
número 

6 Fonte das consultas 
Identifica se as consultas serão utilizadas a partir do caminho das consultas 
(0 = Folder Queries) ou as consultas fornecidas na caixa de texto (1 = 
Custom Query) 

Índice da lista 

7 Threads inicial Número de threads inicial Número 
8 Threads final Número de threads final Número 
9 

Tipo de limitação das 
execuções 

Identifica se a execução deve ser limitada pelo número de threads (0 = 
Threads) ou iterações (1 = Iteration) 

Índice da lista 

10 Máximo de execuções Valor máximo de execuções de acordo com a limitação das execuções Número 
11 Resultados das execuções Caminho do arquivo de texto com os resultados das execuções Texto 
12 Resultados dos erros Caminho do arquivo de texto com os resultados dos erros Texto 

13 Warm up 
Identifica se a primeira consulta consiste numa consulta de warm up, que 
deve ser executada até não haver erros ou atingir um valor máximo de 
execuções (true e false ou 1 e 0) 

Booleano (seleção) ou 
número 

14 Nome dos Serviços Nomes dos serviços que serão reinicializados separados por vírgula (,) Texto 
Fonte: O Autor 

Os números apresentados próximos a cada campo de tela da Figura 4.2 correspondem 

à ordem dos parâmetros fornecidos no arquivo de script, que estão presentes nesta tabela. A 
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numeração da Figura 4.2 serve para identificar onde cada parâmetro é informado na ferramenta 

de testes do benchmark OBAS no modo de execução única. Os parâmetros de número 11 e 12 

não são mostrados nesta figura, pois os caminhos dos arquivos de resultados e erros são 

informados após a finalização da execução única. O parâmetro de número 14 está disponível 

apenas na execução por script, e, por isso, este parâmetro também não é mostrado na Figura 4.2. 

Na execução única, o sistema está configurado apenas para reinicializar os serviços que compõe 

o SSAS e o Mondrian, identificados pela URL fornecida. 

Um exemplo de uma linha de um arquivo de script de execução é exibido no Quadro 

4.3. Nesta linha, é identificado o que deve ser avaliado: o primeiro serviço configurado 

estaticamente, que corresponde ao SSAS (índice 0); sua primeira e única fonte de dados (índice 

0); e seu primeiro catálogo, que consiste no SAMU (índice 0). O caminho das consultas está em 

“D:\FTP\Bruno\mestrado\SAMU7”, que consiste numa pasta com arquivos XML que contém 

cada consulta. É identificado que não há reinício dos serviços (false) e que serão utilizadas as 

consultas da pasta fornecida (índice 0). A execução inicia com 1 thread e termina com 30 

threads, cuja contagem é feita em função da quantidade de threads (índice 0), que totalizam no 

mínimo 50 execuções. 

Quadro 4.3 – Exemplo de linha do script de execução do benchmark OBAS 

0;0;0;D:\FTP\Bruno\mestrado\SAMU7;false;0;1;30;0;50;D:\FTP\Bruno\mestrado\sa 
idas7\ssas_samu_loc_cache_1_30_q7.txt;D:\FTP\Bruno\mestrado\saidas7\ssas_sam 
u_loc_cache_1_30_err_q7.txt;false;OracleServiceXE,W3SVC,MSSQLServerOLAPServi 
CE 
Fonte: O Autor 

Além disso, os resultados são armazenados no arquivo 

“D:\FTP\Bruno\mestrado\saidas7\ssas_samu_loc_cache_1_30_q7.txt” e os erros são gravados no 

arquivo “D:\FTP\Bruno\mestrado\saidas7\ssas_samu_loc_cache_1_30_err_q7.txt”. Neste 

exemplo, não é realizado o warm up com a execução da primeira consulta até não haja erros 

(false). Os serviços são reinicializados na seguinte ordem: OracleServiceXE, W3SVC e 

MSSQLServerOLAPService, que correspondem ao SGBD do Oracle XE, o IIS 6.0 e o SSAS, 

respectivamente. Estas informações são listadas no exemplo de linha do script do benchmark 

OBAS mostrada no Quadro 4.3. Os resultados de cada execução são armazenados em dois 

arquivos, um com os resultados e outro com a descrição dos erros encontrados. Um exemplo de 

resultados obtidos pode ser observado na Tabela 4.2, que corresponde aos três primeiros 

registros do arquivo de saída. 
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Tabela 4.2 - Exemplo de Arquivo de Resultado de Execução 

QUERY_INDEX TIMES_INDEX THREADS_COUNT START_TIME MILISECONDS CLEAR_CACHE STATUS 
1 1 1 23/01/2010 07:43:32.265 218,75 0 1 
2 1 1 23/01/2010 07:43:32.484 62,5 0 1 
3 1 1 23/01/2010 07:43:32.546 31,25 0 1 

Fonte: O Autor 

Os erros denotam os problemas encontrados numa determinada execução, que são 

registrados num arquivo de erros para serem analisados após a execução. São mostradas como 

exemplo, na Tabela 4.3, as três primeiras linhas do arquivo de erros. 

Tabela 4.3 - Exemplo de Arquivo de Erros de Execução 

QUERY_INDEX TIMES_INDEX THREADS_COUNT CLEAR_CACHE SCOPE ERR_MESSAGE 

1 11 11 0 1 
The request failed with HTTP status 403: 
Access Forbidden. 

1 11 11 0 1 
The request failed with HTTP status 403: 
Access Forbidden. 

1 11 11 0 1 
The request failed with HTTP status 403: 
Access Forbidden. 

Fonte: O Autor 

Para explicar a função das colunas dos arquivos de resultados e erros, a descrição das 

colunas, seus valores, sua presença nos arquivos de resultados (coluna RES.) e nos arquivos de 

erros (coluna ERR.) são mostrados no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 - Explicação das colunas dos arquivos de resultados e erros 

COLUNA DESCRIÇÃO VALORES RES. ERR. 
QUERY_INDEX Índice da consulta Varia de 1 até 17 X X 
TIMES_INDEX A quantidade de 

execuções da consulta Varia de 1 até um valor maior que o mínimo de execuções X X 

THREADS_COUNT A quantidade de fluxos de 
execução concorrentes Varia de 1 até 30 e 100 X X 

START_TIME O tempo inicial Dado em: dd/MM/yyyy hh:mm:ss:ms X  

MILISECONDS O tempo de resposta em 
milissegundos Depende do tempo da consulta X  

CLEAR_CACHE A informação de limpeza 
da cache 

Se a cache foi limpa (apresenta o valor 1) ou não (apresenta 
0) X X 

STATUS O estado da consulta 

Se houve erro e o resultado foi igual ao anterior (informa o 
valor 2) ou não foi igual (informa 4), ou não houve erro e o 
resultado foi o mesmo (possui o valor 1) ou foi diferente 
(retorna o valor 3) 

X  

SCOPE Escopo do erro Identifica se o erro ocorreu durante a consulta (valor 1) ou 
durante a iteração do programa (valor 0)  X 

ERR_MESSAGE Mensagem de erro Informa a mensagem de erro ocorrida  X 
Fonte: O Autor 
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Uma informação importante do arquivo de erros de execução é a mensagem de erro. 

Com esta informação é possível identificar quais foram os problemas ocorridos durante a 

execução e procurar solucioná-los. 

Gerenciador dos Serviços (SO) 

Para reinício de qualquer serviço, com o objetivo de limpar sua cache, foi 

desenvolvido um método, que utiliza o ManagementObject (Microsoft, 2003a). Uma das funções 

do ManagementObject é o gerenciamento dos serviços do computador. Por meio dele é possível 

localizar os serviços e invocar métodos sobre os mesmos. Exemplos de tais métodos são: 

“Parar” e “Iniciar”, que são executados no reinício dos serviços. Nos testes, os serviços de 

análises reinicializados foram o MSSQLServerOLAPService, que corresponde ao SSAS, e o 

Tomcat5, que consiste no servidor de aplicação que hospeda o Mondrian. 

Além dos serviços de análises, foi necessário reiniciar os servidores web (aplicação), 

que correspondem à interface de comunicação, e o serviço do SGBD, para eliminar a 

possibilidade de cache em todas as camadas da arquitetura avaliada. O servidor web do 

Mondrian é o mesmo serviço que hospeda o serviço de análises (Tomcat5), consistindo num 

único serviço que foi reiniciado. Já para o SSAS, o servidor web é o IIS 6.0, cujo nome é o 

W3SVC, e quanto ao serviço do SGBD utilizado por todos os catálogos e serviços de análises, o 

Oracle XE, ele corresponde ao OracleXETNSListener. 

Assim, na avaliação do serviço de análises SSAS foram reiniciados os serviços: 

MSSQLServerOLAPService, W3SVC, e OracleXETNSListener. Já para a avaliação do 

Mondrian foram reiniciados os serviços Tomcat5 e OracleXETNSListener. A utilização dos 

métodos e objetos da biblioteca ManagementObject, corresponde à implementação do 

componente Gerenciador dos Serviços (SO), responsável pela reinicialização dos serviços. 

Componente Reinicializador 

Para o reinício, quando o serviço for remoto, foi criada uma aplicação remota que 

realiza esta operação, considerada como o Componente Reinicializador. O método de 

reinicialização foi executado localmente a partir da própria ferramenta de testes e remotamente, 
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por meio de outra aplicação que utiliza um objeto remoto (serviço). Este objeto remoto utiliza a 

biblioteca .NET System.Runtime.Remoting (Microsoft, 2003b), para operações com estes tipos de 

objetos. 

Para que fossem reiniciados os serviços também remotamente, foi criado um conjunto 

de aplicativos responsáveis por realizar a conexão entre os computadores remotamente e 

reiniciar os serviços. Este conjunto de aplicações, também chamado de solução, é composto por 

três projetos, são eles: RemoteTest, RemoteServer, RemoteClient. 

Para a aplicação RemoteTest foi gerada uma DLL (Dynamic-Link Library) com a 

interface e implementação dos procedimentos remotos de reinicialização dos serviços. Isto foi 

utilizado para padronizar os objetos e métodos remotos e executá-los. As aplicações que 

desejarem invocar os métodos remotos de reinicialização devem importar/referenciar esta DLL 

no seu projeto, utilizar a interface IRemoteTest e executar os métodos de busca pelos objetos 

remotos. 

A RemoteServer corresponde a uma aplicação (executável) que instancia a 

implementação dos procedimentos de reinicialização e registra o objeto remoto, tornando seu 

acesso público. Já a RemoteClient é uma aplicação de testes usada para testar o reinício dos 

serviços remotamente, que realiza o processo de busca pelo objeto remoto e invoca seus 

métodos. 

Dessa forma, o SUT deve fornecer os serviços de análises, web e de banco de dados. 

Caso o modo de execução seja remoto, o SUT deve executar uma aplicação RemoteServer (como 

um serviço) para que seja possível limpar a cache remotamente. A ferramenta de testes 

implementa métodos de reinicialização dos serviços e os executa, na execução de modo local. 

No modo de execução remoto, a ferramenta de testes deve utilizar os mesmos métodos da 

RemoteClient para instanciar o objeto remoto do RemoteServer, que está ativo na mesma 

máquina do sistema em teste. Isto possibilita invocar o método RestartService remotamente. O 

RemoteServer corresponde à implementação do Componente Reinicializador, mostrado 

anteriormente na arquitetura do sistema da Figura 3.4. 
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Diagrama de Classes 

O diagrama de classes da Figura 4.3 contém as classes que implementam os 

componentes de teste, o reinicializador, a gerência dos serviços do sistema operacional e classes 

básicas .NET utilizadas no desenvolvimento do sistema do benchmark OBAS. 

Figura 4.3 - Diagrama de classes do sistema do benchmark OBAS 

 
Fonte: O Autor 

Na Figura 4.3, as classes utilizadas estão classificadas por funcionalidade, em 

diferentes tons de cinza para cada funcionalidade, como mostra a legenda deste diagrama. As 

classes que especializam a classe Form correspondem às interfaces gráficas com o usuário 

(camada de apresentação). Os componentes de testes e reinicializador são respectivamente 

representados pelas classes frmXMLATest e frmRemoteServer. A classe frmRemoteClient é 

utilizada apenas para testes do componente reinicializador. 
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A classe MarshalByRefObject é utilizada para comunicação e é herdada diretamente 

ou indiretamente por classes que realizam comunicação. É dado, como exemplo, a 

implementação da interface remota do componente reinicializador, RemoteTest, e a camada de 

comunicação com o web service XMLA do componente de testes, classe MsXmlAnalysis. A 

RemoteTest implementa a interface para padronização do método de reinicialização, 

IRemoteTest. 

Além disso, a RemoteTest utiliza objetos de gerenciamento de serviços para 

implementar a reinicialização. As classes de gerenciamento de serviços utilizadas são: 

ManagementObject, ManagementObjectSearcher e ManagementObjectCollection. A camada de 

negócios do componente de testes, representada pela classe clsXMLADataAccess, também utiliza 

estas classes de gerenciamento, por realizar o reinício no modo de execução local. 

A camada de negócios acessa a camada de comunicação por meio da classe 

SoapClient, e em seguida pela MsXmlAnalysis, que se comunica com o componente Interface de 

Comunicação. Nos experimentos, a interface de comunicação foi implementada pelos servidores 

de aplicação web responsáveis por disponibilizar o web service XMLA dos serviços de análises 

OLAP. A implementação atual do componente de testes do benchmark OBAS reaproveita tanto 

o gerador de dados do SSB (DBGEN), que permite a geração de arquivos de dados, cujo número 

de registros é dado por um fator de escala, e o Oracle SQL Loader, que produzem arquivos SQL 

padrão usados para carregar dados no SGBD. A implementação do benchmark OBAS está 

disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~bemaf/obas/OBAS.zip>. 

4.2.5 Configuração do Experimento 

Nos experimentos, a ferramenta de testes executou consultas sobre os dois serviços de 

análises escolhidos. A interface de comunicação corresponde aos servidores de aplicação web. O 

IIS 6.0 e o Tomcat 5.0 são os servidores de aplicação web que fornecem os web services XMLA 

dos serviços de análises correspondentes, SSAS e Mondrian, respectivamente. Os serviços de 

análises direcionam as consultas para o mesmo SGBD Oracle XE (Express Edition) 10g (Oracle, 

2007). Este SGBD armazena as duas bases de dados utilizadas no experimento: SAMU, base 

real; e OBAS_DB, base artificial. Na Figura 4.4, é mostrado um diagrama que ilustra como o 

experimento foi configurado. 

http://www.cin.ufpe.br/~bemaf/obas/OBAS.zip
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Figura 4.4 - Configuração do experimento 

 
Fonte: O Autor 

A medição do tempo inicial e o cálculo do tempo de resposta foram utilizados para o 

cálculo das medidas. Além destas informações, também são armazenadas nos resultados: as 

configurações de execução, usadas para realizar comparações; e um indicador se houve erro ou 

não durante a execução. Este indicador é destinado ao cálculo da confiabilidade e filtragem dos 

resultados que são utilizados nos cálculos de tempo de resposta e vazão. 

O benchmark OBAS usa uma única ferramenta para avaliação dos serviços e a 

mesma base de dados, cujos catálogos foram construídos da mesma forma. Assim, este 

benchmark avalia o servidor de aplicação (interface de comunicação) mais o serviço de análises 

OLAP destas duas soluções. Eles correspondem ao IIS 6.0 (Microsoft, 2008) junto com o SSAS 

(Microsoft, 2000b), e ao conjunto Tomcat 5.0 (Apache, 2010) e Mondrian (Pentaho, 2008). 

Para avaliar a execução paralela, a ferramenta de testes deve executar as consultas de 

forma sequencial e paralela, para simular a requisição por vários clientes. Assim, foi avaliada a 

execução de um (1) até trinta (30) fluxos de execução em paralela (threads), nos quais são 

executadas sequencialmente as dezessete (17) consultas que compõem o benchmark OBAS. 

Segundo Souza (2010), para um número de amostras maior que trinta (30) de uma 

população qualquer, a distribuição amostral das médias das amostras se aproximará de uma 

distribuição normal, de acordo com o teorema central do limite. Assim, o número trinta (30) 

corresponde à quantidade de amostras representativa considerada. Com isso, as execuções devem 

totalizar o valor mínimo de cinquenta (50). Este valor mínimo é utilizado, pois mesmo com os 

erros, este valor possivelmente superará trinta (30) amostras de execução, que consiste numa 

quantidade de amostras representativa. 
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A iteração corresponde a uma execução sequencial das consultas Q01 até Q17. 

Assim, o número de iterações depende do número de threads e deve ser maior que o número 

mínimo amostral, cinquenta (50), dividido pelo número de threads de cada configuração. A 

Figura 4.5 mostra as configurações e iterações realizadas. Por exemplo, uma iteração 

monousuário com uma thread, a thread t11 será executada cinquenta (50) vezes. Já a iteração 

multiusuário com duas threads (paralelas), as threads t21 e t22 executarão vinte e cinco (25) vezes 

cada uma (totalizando cinquenta (50) iterações), e com três threads, as threads t31, t32 e t33 serão 

executadas dezessete (17) vezes e assim por diante. Tal método foi utilizado em todos os testes. 

Além disso, o benchmark OBAS foi aplicado em: cada serviço, SSAS e Mondrian; cada 

catálogo, SAMU e OBAS_DB; cada modo de execução, local e remoto; e uso da cache ou não. 

Figura 4.5 - Configurações, threads e iterações das execuções das consultas 

 
Fonte: O Autor 

Para obter os resultados do experimento para um número maior de threads e 

determinar uma tendência a partir de trinta (30) threads, foi realizada a execução de cem (100) 

fluxos de execução concorrentes. Estas cem (100) threads foram executadas remotamente, pois a 

interferência da ferramenta de testes ocasionaria muitos erros, inviabilizando o teste. A cache 

desta execução foi limpa, para não ter interferência das execuções anteriores. Como são obtidos 

cem (100) valores de execução, é necessária apenas uma iteração, pois o valor de execuções 

supera cinquenta (50). Não seria necessário executar esta configuração com a cache, pois existe 

apenas uma iteração. Para cada execução, posteriormente, são associados um modo (local ou 

remoto), um serviço (Mondrian ou SSAS) e um catálogo (SAMU e OBAS_DB), de acordo com 

o arquivo de resultados. A partir daí, os resultados são tratados e analisados. 

A máquina servidora utilizada nos testes possui o sistema operacional Windows XP 

Professional SP2 (Service Pack 2) e as configurações do Quadro 4.5. 

Quadro 4.5 - Configuração do Servidor 

Computador Processador Fabricante CPU Memória Hard Disk 
Notebook Core 2 Duo Intel 2.0GHz 3GB 150GB 

Fonte: O Autor 
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As execuções do benchmark OBAS são mostradas na Tabela 4.4, que lista vinte (20) 

execuções: (i) as dezesseis (16) primeiras correspondem às combinações de configurações de 

execução, serviços e catálogos avaliados pelo benchmark OBAS, e cuja quantidade de threads 

varia de um (1) até trinta (30); (ii) as demais execuções consistem na projeção para cem (100) 

fluxos de execução concorrentes (threads) em que a cache é limpa e as consultas são processadas 

remotamente. 

Tabela 4.4 - Execuções do OBAS 

Modo Serviço Catálogo Clear/Cache Início Fim 
Local SSAS SAMU Cache 1 30 
Local SSAS SAMU Clear 1 30 
Local SSAS OBAS_DB Cache 1 30 
Local SSAS OBAS_DB Clear 1 30 
Local Mondrian SAMU Cache 1 30 
Local Mondrian SAMU Clear 1 30 
Local Mondrian OBAS_DB Cache 1 30 
Local Mondrian OBAS_DB Clear 1 30 
Remoto SSAS SAMU Cache 1 30 
Remoto SSAS SAMU Clear 1 30 
Remoto SSAS OBAS_DB Cache 1 30 
Remoto SSAS OBAS_DB Clear 1 30 
Remoto Mondrian SAMU Cache 1 30 
Remoto Mondrian SAMU Clear 1 30 
Remoto Mondrian OBAS_DB Cache 1 30 
Remoto Mondrian OBAS_DB Clear 1 30 
Remoto SSAS SAMU Clear 100 100 
Remoto SSAS OBAS_DB Clear 100 100 
Remoto Mondrian SAMU Clear 100 100 
Remoto Mondrian OBAS_DB Clear 100 100 

Fonte: O Autor 

Foram realizadas estas execuções com escalabilidade de 250K (número de registros 

da tabela de fatos e K representa múltiplo de mil) para os dois catálogos: SAMU e OBAS_DB. 

Além destas execuções, foram realizadas execuções com estas mesmas configurações apenas 

para o catálogo do benchmark OBAS, considerando as escalabilidades de 250K, 500K e 1M (M 

representa múltiplo de um milhão). Assim, a análise dos resultados obtidos foi dividida em duas 

partes: a análise dos catálogos considerando a avaliação dos catálogos (sintético e real), na 

escala de 250K, apresentada na Seção 4.3; e a análise da escalabilidade que considera a 

avaliação do catálogo OBAS_DB nas três escalabilidades mencionadas anteriormente, que está 

apresentada na Seção 4.4. 
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4.3 Resultados Obtidos (Catálogos) 

O benchmark OBAS foi executado para os catálogos, SAMU e OBAS_DB, 

utilizando uma escalabilidade de 250K. Os resultados coletados foram analisados em relação às 

métricas estabelecidas: tempo de resposta, vazão e confiabilidade. Estas métricas foram 

analisadas: de forma geral, que considera toda a execução; em função das consultas, que avalia a 

funcionalidade e complexidade das consultas; e em função do número de threads paralelas, que 

analisa a concorrência. Dependendo da métrica usada, foi escolhido um determinado número de 

threads ou certas consultas foram desconsideradas, devido a discrepâncias nos valores, que 

inviabilizariam a análise comparativa. Para avaliação do comportamento dos serviços avaliados 

em diversos aspectos, é realizada esta análise de forma detalhada, o que pode tornar os resultados 

repetitivos por avaliar os mesmos serviços sob diferentes pontos de vista. 

Os resultados foram analisados separadamente de acordo com a configuração de 

execução: opção de reinício dos serviços (cache / clear) e modo de execução (local / remoto). A 

combinação destas duas opções resulta em quatro configurações de teste. Além disso, as 

configurações de testes foram agrupadas de acordo com o catálogo (SAMU / OBAS_DB) e o 

serviço a ser avaliado (SSAS / Mondrian). Quatro grupos são obtidos novamente, que 

correspondem às combinações destas configurações, e são identificados por meio de diferentes 

tons de cinza nos gráficos apresentados. 

Os nomes, Clear e Cache, correspondem às configurações que reinicializam e não 

reinicializam os serviços, respectivamente. Isto corresponde a limpar (clear) ou preservar a 

cache destes serviços. Os termos Local e Remoto referem-se aos modos de execução do 

benchmark, que também fazem parte das configurações de execução. A ordem de apresentação 

das análises dos serviços OLAP em função das configurações de execução é a seguinte: 

Cache/Local; Cache/Remoto; Clear/Local e Clear/Remoto. 

SSAS e Mondrian denotam os serviços de análises avaliados, enquanto SAMU e 

OBAS_DB correspondem aos catálogos que os serviços possuem. As consultas do benchmark 

OBAS são referenciadas de Q01 até Q17 e o número de threads é indicado apenas pelo número. 

Por exemplo, o termo SAMU-Q15 está relacionado ao catálogo SAMU e à consulta Q15. 
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4.3.1 Tratamento dos Resultados 

Após a execução das consultas para todas as configurações, os resultados foram 

armazenados em arquivos de texto. Ao executar scripts, os nomes de saída destes arquivos foram 

configurados. O resultado é separado por tabulação e são importados para o PostgreSQL 

(PostgreSQL, 2008), no qual discrepâncias (outliers) foram tratadas e analisadas, por meio de 

comandos SQL. 

Segundo Freedman et al. (1978) apud Knorr et al. (2000), para uma distribuição 

normal, como é o caso apresentado, os outliers (discrepâncias) podem ser considerados como os 

pontos que diferem três ou mais desvios padrão (σ) da média (µ). A partir deste conceito, as 

discrepâncias foram eliminadas no tratamento realizado por meio de comandos SQL. 

De acordo com a Tabela 4.5, observa-se que 467024 exemplos de execuções de 

consultas foram coletados. Destes, quase 11%, correspondem a erros de execução, que foram 

considerados também como outliers. Dessa forma, restam quase 89% de execuções sem erros. 

Os outliers encontrados após a verificação mencionada anteriormente correspondem a quase 1%. 

Tabela 4.5 - Quantidade de execuções considerando erros e outliers 

Descrição Quantidade % 
Com erros (considerados como outliers) 50467 10.81% 
Sem erros 416557 89.19% 
Sem erros e não outliers 411985 88.21% 
Sem erros e outliers 4572 0.98% 
Outliers (total) 55039 11.79% 
Total de execuções 467024 100.00% 

Fonte: O Autor 

4.3.2 Análise do Tempo de Resposta 

A análise do tempo de resposta foi realizada de acordo com o Power Test, que 

considera a execução monousuário de um único fluxo de execução (thread). Assim, foram 

realizadas, para cada configuração de teste, cinquenta (50) iterações. Neste caso, os erros e as 

discrepâncias (outliers) foram desprezados e assim, foram calculadas as médias dos tempos de 

repostas obtidos. Essas médias foram agrupadas pelas configurações de execução, ou seja, pelo 

uso da cache, modo de execução, catálogo e serviço. O tempo de resposta de cada consulta Qi 
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(consulta de índice i) é definido como TQi pela Equação 4.1 e é dado em ms (milissegundos). Já 

a expressão TQi,j refere-se ao tempo de resposta de cada consulta i na iteração j. O valor de n 

varia de acordo com os erros e as discrepâncias (outliers) existentes, pois estas consultas não 

foram consideradas no cálculo do tempo de resposta. 

Equação 4.1 - Tempo de Resposta Médio por Consulta 
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Fonte: O Autor 

Os tempos de resposta foram calculados de acordo com o Power Test e analisados por 

consulta ou grupo de consultas. 

Análise por Consulta 

A análise do tempo de resposta das consultas consiste em analisar as funcionalidades 

delas. Cada gráfico determina um uso da cache e um modo de execução, gerando quatro tipos de 

gráficos. Estes gráficos possuem quatro tipos de entrada, que correspondem às combinações 

entre catálogos e serviços avaliados, representados por cores distintas. O eixo horizontal destes 

gráficos é composto pelas consultas e o vertical pelo tempo de resposta médio em milissegundos. 

A avaliação em relação à execução “Cache/Local”, é mostrada no gráfico da Figura 

4.6, que contém os tempos de resposta para o Grupo I de consultas MDX. Destacam-se como 

mais lentas as consultas Q01, Q04, Q05 e Q10. Nestas consultas, o SSAS apresentou um tempo 

de resposta menor que o Mondrian, exceto para a consulta Q01 executada sobre o catálogo 

OBAS_DB. Nas demais consultas, o Mondrian foi mais rápido, exceto na Q06, que possui 

restrição em três dimensões e seletividade baixa, para o catálogo OBAS_DB. Em geral, o 

catálogo OBAS_DB é mais lento, exceto em Q10, Q07, que possuem as seletividades mais 

baixas. 
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Figura 4.6 - Tempo de Resposta - Cache / Local (Grupo I) 

 
Fonte: O Autor 

O gráfico da Figura 4.7 mostra os resultados para o Grupo II de consultas do 

benchmark OBAS . Este gráfico mostra que as consultas mais lentas são as que possuem maior 

número de membros e conjuntos calculados. O catálogo OBAS_DB requisita mais 

processamento do que o catálogo SAMU, com uma leve exceção na Q12, que possui restrição 

em quatro dimensões. O Mondrian foi mais lento nas Q14, Q15 e Q16, que possuem mais de 

quinze (15) membros ou conjuntos calculados, e foi mais rápido nas consultas Q17, Q11 e Q12, 

que avaliam funções de texto, hierarquia e nível, respectivamente. 

Figura 4.7 - Tempo de Resposta - Cache / Local (Grupo II) 

 
Fonte: O Autor 

Na análise remota preservando ainda a cache (Cache/Remoto), o gráfico da Figura 4.8 

mostra os resultados das consultas do Grupo I. Para as consultas mais lentas (Q01, Q04, Q05 e 

Q10), o SSAS novamente apresentou melhor desempenho, exceto em OBAS_DB-Q10. No 
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restante das consultas, o SSAS apresentou-se de uma forma quase uniforme em relação às 

consultas, como se o processamento da consulta fosse irrelevante. Assim, para o SSAS, foi 

obtido um tempo de resposta muito parecido entre as consultas e bem mais lento do que o 

Mondrian, em alguns casos. Assim, o tempo de resposta das consultas para o SSAS nesta 

configuração deve estar relacionado apenas ao processamento de comunicação entre o RTE e o 

SUT. 

Figura 4.8 - Tempo de Resposta - Cache / Remoto (Grupo I) 

 
Fonte: O Autor 

Para o Grupo II, os resultados são mostrados no gráfico da Figura 4.9. O SSAS 

obteve um melhor desempenho, exceto para SAMU em Q11 e Q13, que avaliam funções de 

hierarquia e lógica, respectivamente. Estas consultas possuem poucos membros e conjuntos 

calculados. Em relação aos catálogos, da Figura 4.9, as consultas executadas no catálogo 

OBAS_DB obtiveram um tempo de resposta maior do que no catálogo do SAMU. 

Figura 4.9 - Tempo de Resposta - Cache / Remoto (Grupo II) 

 
Fonte: O Autor 
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Em seguida, os tempos de resposta são dados para a configuração de execução que 

realiza a limpeza da cache (Clear), que corresponde ao reinício dos serviços. Para o modo de 

execução local e para o Grupo I de consultas, os resultados são mostrados no gráfico da Figura 

4.10. O SSAS foi mais rápido, exceto em: Q07, consulta de menor seletividade; Q02 executada 

sobre o esquema SAMU; e Q08 e Q09 executadas sobre o esquema OBAS_DB. Em relação aos 

catálogos, da Figura 4.10, o OBAS_DB foi mais lento em Q01, Q03, Q04 e Q06, enquanto o 

SAMU foi mais lento em Q05. No restante, um catálogo é mais lento do que o outro em relação 

aos serviços. O tempo de resposta da execução SAMU-SSAS para a consulta Q06 foi muito 

pequeno, 32,25ms, em relação à escala apresentada no gráfico. Por este motivo, seu valor está 

representado bastante próximo de zero. 

Figura 4.10 - Tempo de Resposta - Clear / Local (Grupo I) 

 
Fonte: O Autor 

Para o Grupo II, cujos resultados são mostrados na Figura 4.11, a Q16, que avalia 

funções de conjunto, apresenta-se bastante lenta. Esta consulta é a única que calcula conjuntos e 

possui trinta e um (31) membros ou conjuntos calculados, i.e. a maior quantidade de membros ou 

conjuntos calculados de todas as consultas. Nesta consulta, o OBAS_DB-SSAS é a execução 

mais lenta e o Mondrian foi mais rápido para o esquema OBAS_DB. Esta consulta foi mais lenta 

que a execução Cache/Local devido à limpeza da cache, na qual a consulta deve recalcular estes 

trinta e um (31) membros ou conjuntos a cada iteração. 
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Figura 4.11 - Tempo de Resposta - Clear / Local (Grupo II) 

 
Fonte: O Autor 

Para analisar os resultados anteriores de forma a destacar os resultados obtidos com 

tempos de resposta inferiores, foi retirada a consulta Q16 do gráfico, cujo resultado é mostrado 

na Figura 4.12. Nestas execuções, o SSAS obteve um desempenho melhor, exceto para o 

SAMU-Q17, que avalia funções de texto. O OBAS_DB também exigiu mais tempo, exceto no 

Mondrian-Q12, que avalia funções de nível. 

Figura 4.12 - Tempo de Resposta - Clear / Local (Grupo II s\ 16) 

 
Fonte: O Autor 

Os resultados da Figura 4.13 são relativos à avaliação remota: O SSAS foi mais 

rápido, exceto nos dois catálogos para as consultas Q02, Q06 e Q07, e no catálogo OBAS_DB 

para as consultas Q08 e Q09. O OBAS_DB foi mais lento, exceto em Q5, enquanto o Mondrian 

foi mais lento para Q08, Q09, Q10 e SSAS-Q02. 
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Figura 4.13 - Tempo de Resposta - Clear / Remoto (Grupo I) 

 
Fonte: O Autor 

A execução da consulta Q16 apresentou um tempo de resposta elevado também na 

avaliação remota, como mostrado na Figura 4.14, cuja execução do OBAS_DB-SSAS foi 

novamente bastante lenta. Com isso, para analisar melhor a execução das outras consultas, a 

consulta Q16 foi mais uma vez retirada e o resultado é mostrado no gráfico da Figura 4.15. De 

acordo com estes resultados, o Mondrian foi mais lento que o SSAS, exceto para a consulta Q17, 

que avalia funções de texto, e no catálogo do SAMU para a consulta Q11, a qual avalia funções 

de hierarquia. Já a execução sobre o catálogo do SAMU é mais rápida, exceto na consulta Q12, 

que avalia funções de nível. 

Figura 4.14 - Tempo de Resposta - Clear / Remoto (Grupo II) 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 4.15 - Tempo de Resposta - Clear / Remoto (Grupo II s\ 16) 

 
Fonte: O Autor 

Análise por Grupo de Consultas 

A análise dos tempos de resposta por grupos de consultas apresenta um resumo dos 

resultados do desempenho em relação à funcionalidade avaliada. Estas funcionalidades 

correspondem às restrições dimensionais do Grupo I, às funções MDX e à quantidade de 

membros ou conjuntos calculados do Grupo II. Além disso, os gráficos a seguir resumem os 

dados diante de todas as configurações de execução, as quais podem ser comparadas. O gráfico 

com os resultados para o Grupo I é apresentado na Figura 4.16. Nele observa-se que na execução 

com limpeza da cache, o tempo de resposta é bem maior que o tempo obtido quando a cache é 

preservada. Observa-se também que o SSAS necessita de mais tempo ao executar remotamente, 

enquanto que no Mondrian é o contrário. O catálogo OBAS_DB requer um maior 

processamento, representado pelo tempo de resposta. 

Figura 4.16 - Tempo de Resposta - Grupo I 

 
Fonte: O Autor 
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O Mondrian exigiu um maior tempo de resposta, exceto para a execução que preserva 

a cache e não compartilha recursos locais (Cache/Remoto). Esta execução corresponde à 

configuração que exige menos processamento. Entretanto, esta não é a configuração que tem o 

menor tempo de resposta, por conta do tempo de comunicação considerado na execução remota. 

O catálogo OBAS_DB exigiu sempre um maior tempo de resposta. Ao analisar agora o Grupo II 

de funções MDX, no gráfico da Figura 4.17 é obtido um alto valor de tempo de resposta para o 

OBAS_DB-SSAS quando não se preserva a cache. Este valor é impulsionado pela consulta Q16, 

como mostrado anteriormente na Figura 4.11 e na Figura 4.14. Isso indica que a consulta Q16 

para o OBAS_DB-SSAS, quando não se preserva a cache, exige um processamento bastante 

elevado, devido ao número de conjuntos que têm que ser recalculados. 

Figura 4.17 - Tempo de Resposta - Grupo II 

 
Fonte: O Autor 

Ao analisar a execução do Grupo II com exceção da consulta Q16, conforme 

realizado anteriormente, o gráfico da Figura 4.18 é obtido. É possível analisar que, para as 

funções MDX, o SSAS é mais rápido do que o Mondrian, e que o OBAS_DB necessita de mais 

tempo do que o SAMU para processar suas consultas. 

Figura 4.18 - Tempo de Resposta - Grupo II (s\ Q16) 

 
Fonte: O Autor 
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Análise Geral 

Para avaliar resumidamente e de forma geral os resultados das execuções sobre os 

catálogos, analisado anteriormente por consulta e por seus dois grupos de consultas, é 

apresentado, na Figura 4.19, o tempo de resposta avaliado diante apenas das diferentes 

configurações de execuções. Como esperado, de acordo com o que foi apresentado 

anteriormente, a execução OBAS_DB-SSAS obteve o maior tempo de resposta em relação à 

limpeza da cache (Clear), devido à consulta Q16, na qual o tempo de resposta foi bastante 

elevado devido à sua complexidade e à complexidade da sua configuração de execução - 

catálogo e limpeza da cache. 

Figura 4.19 - Tempo de Resposta - Geral 

 
Fonte: O Autor 

Para avaliar as demais consultas, foram novamente retiradas as execuções da consulta 

Q16 e obtido o gráfico mostrado na Figura 4.20. 

Figura 4.20 - Tempo de Resposta - Geral (s\ Q16) 

 
Fonte: O Autor 
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Em geral, é possível obter as seguintes conclusões em relação aos serviços, catálogos 

e configurações de execução: 

• O Mondrian é mais lento que o SSAS, exceto quando preserva a cache, não 

compartilha recursos e opera sobre um catálogo mais simples, e.g. o SAMU 

(configuração mais simples); 

• O processamento sobre o catálogo OBAS_DB foi mais lento que o 

processamento do catálogo do SAMU, pois necessita de um tempo de 

processamento maior;  

• Como já era esperado, ao limpar a cache, o tempo de resposta aumenta pelo 

reprocessamento das consultas; e 

• Remotamente, o Mondrian se comporta melhor do que localmente, e obtém 

um tempo de resposta menor, ao contrário do SSAS. 

4.3.3 Análise da Vazão 

A medida de vazão é obtida de acordo com o cálculo realizado em TPC (2009), e 

expressa em consultas por hora – qph (Query per Hour). Numa análise geral, a vazão foi 

calculada de acordo com as equações dos dois tipos de teste, o Power e o Throughput. Em 

seguida, para se obter um valor único em relação à métrica de vazão, foi calculada a média 

geométrica delas, que corresponde ao resultado do Composite Test. Outra análise da vazão é em 

relação ao número de threads, que visa avaliar o desempenho diante do aumento da carga. Neste 

caso, o cálculo foi realizado como no Throughput Test. 

Análise Geral 

O cálculo do Power Test, que avalia o poder de processamento, é dado pelo inverso 

da média geométrica dos tempos de resposta de cada operação, que corresponde à consulta. Este 

resultado foi multiplicado por uma constante para se obter a quantidade de consultas executadas 

por hora. 
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Para se obter o tempo de resposta de cada consulta, foi calculado o tempo de resposta 

médio (média aritmética) de cada uma das consultas. As cinquenta (50) execuções foram 

consideradas com uma única thread, em cada configuração: cache, serviço, modo e catálogo. A 

Equação 4.2 mostra o cálculo realizado, onde TQi,j é o tempo de execução da consulta Qi, na 

qual i é o índice da consulta e j corresponde ao número da iteração. O valor de n consiste no total 

de iterações e varia de acordo com o número de execuções sem erro ou sem outliers. O valor de 

3600000 é o fator de multiplicação para transformar a medida dada em milissegundos para horas. 

Equação 4.2 - Cálculo da Medida Power 
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Fonte: Adaptada de TPC, 2009 

O resultado do Power Test é observado no gráfico da Figura 4.21, no qual o SSAS 

teve maior vazão, exceto na configuração Cache/Remoto. Neste caso, o Mondrian se comportou 

melhor quando foi utilizada a cache e não foi afetado pelo compartilhamento de recursos locais 

da máquina. O catálogo do SAMU obteve maior vazão em todas as configurações, o que indica 

que o processamento do catálogo SAMU é menor do que no OBAS_DB. Isto pode estar 

relacionado à diferença do número de membros dos catálogos, relativos ao número de registros 

das tabelas de dimensões. 

Figura 4.21 - Vazão - Power Test (1 thread) 

 
Fonte: O Autor 
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Para o cálculo da vazão no Throughput Test foi utilizado o número de consultas bem 

sucedidas, ou seja, sem os erros, mas com os outliers e o tempo total de cada iteração. Os 

outliers são considerados neste caso, pois seu tempo de execução está dentro do tempo total da 

iteração e sua execução foi correta. Não seria adequado utilizar os outliers no cálculo de médias 

dos seus valores, como é o caso da média geométrica, pois os resultados poderiam ser 

distorcidos. Ao dividir o somatório do número de consultas bem sucedidas pelo somatório dos 

tempos totais das iterações e considerá-los em função do número de threads, foi obtido o valor 

de vazão. Para converter para qph, o valor obtido foi multiplicado pela constante 3.600.000 (três 

milhões e seiscentos mil), da mesma forma que no Power Test. 

Dixit (1993) considera a vazão de pico (peak throughput) como o valor máximo de 

vazão em um determinado número mínimo de threads. Esta corresponde à melhor medida de 

vazão do serviço, o qual foi submetido a estresse. Dessa forma, a medida de Throughput foi 

calculada de acordo com a Equação 4.3, na qual ni é o número total de execuções de consultas 

que obtiveram êxito em i threads paralelas. Já Ti é o tempo total de iteração para a execução de i 

fluxos de execução concorrentes. 

Equação 4.3 - Cálculo da Medida Throughput 

( )ii TnThroughput ⋅= 3600000max  
Fonte: Adaptada de TPC, 2009 

O fator de escala está relacionado ao tamanho das tabelas de fatos avaliadas, que 

possuem valores múltiplos de 6.000.000 (seis milhões) de registros. Assim, o cálculo 

aproximado do fator de escala (SF – Scale Factor) das bases de dados do experimento é dado 

pela Equação 4.4. 

Equação 4.4 - Cálculo aproximado do fator de escala (SF) 

6000000
º

6000000º
registrosnSF

SFregistrosn

=

⋅=

 

Fonte: O Autor 

A relação entre o fator de escala e o número mínimo de threads é usada para 

determinar a carga mínima para cada tamanho de dados utilizado no cálculo da taxa de execução 

de pico. Neste caso, uma vez que os valores de escala fixos não são considerados, o número 

mínimo de processos paralelos é determinado, dependendo do tamanho do banco de dados, como 

mostrado na Tabela 4.6, para execução multiusuário de acordo com TCP (2009). Assim, o 
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benchmark OBAS permanece compatível com as métricas do TPC-H, e ao mesmo tempo, 

proporciona uma maior flexibilidade para escalabilidade. Neste cálculo, foi utilizado o número 

de registros da tabela de fatos e o valor obtido de SF foi aproximado para os valores possíveis 

presentes na Tabela 4.6. Para a Equação 4.3, foi considerado neste experimento o valor de i 

maior ou igual a dois (2), que corresponde ao número mínimo de threads para o fator de escala 

igual a um (1). Foi utilizado o valor um, pois as bases usadas nos testes possuem cerca de 

duzentos e cinquenta (250) mil registros. 

Tabela 4.6 - Quantidade mínima de threads necessária 

Registros na Tabela de Fatos SF Threads 
6.000.000 1 2 

60.000.000 10 3 
180.000.000 30 4 
600.000.000 100 5 

1.800.000.000 300 6 
6.000.000.000 1.000 7 

18.000.000.000 3.000 8 
60.000.000.000 10.000 9 

180.000.000.000 30.000 10 
600.000.000.000 100.000 11 

Fonte: Adaptada de TPC, 2009 

A Figura 4.22 mostra o gráfico de vazão de acordo com o Throughput Test, que 

utiliza a vazão de pico. Nesta medição, observou-se novamente que o SSAS apresentou melhor 

desempenho, desta vez, sem descartar a configuração Cache/Remoto. O SAMU é o catálogo que 

exige menos processamento, e com ele é obtido maior valor de vazão do que com o OBAS_DB, 

de acordo com o que já foi apresentado anteriormente. 

Figura 4.22 - Vazão - Throughput Test (máx. thread) 

 
Fonte: O Autor 
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Para se obter o valor final da vazão, foi calculada a medida Composite obtida pela 

média geométrica entre os valores obtidos nos testes Power e Throughput, e mostrada na 

Equação 4.5. 

Equação 4.5 - Cálculo da Medida Composite 

ThroughputPowerComposite ⋅=  
Fonte: Adaptada de TPC, 2009 

Assim, a Figura 4.23 mostra o resultado do cálculo para o Composite Test. Neste 

teste, o SAMU foi novamente o catálogo que exigiu menor poder de processamento. O SSAS 

novamente se comportou melhor exceto para o catálogo SAMU na configuração Cache/Remoto. 

Isto indica que o Mondrian se comportou melhor quando exigiu menos processamento – utilizou 

a cache, um catálogo menos complexo e não compartilhou os recursos locais. A análise realizada 

por meio do Composite Test resume bem as características dos serviços em relação ao poder de 

processamento, refletido na vazão dos mesmos. 

Figura 4.23 - Vazão - Composite Test (média geom.) 

 
Fonte: O Autor 

Análise por Threads (Throughput Test - Paralelismo) 

Para observar o comportamento dos serviços em relação ao aumento de carga, os 

resultados do Throughput Test agora são analisados em função do número de threads e das 

várias configurações. Os gráficos desta seção correspondem a este tipo de avaliação e são 

apresentados na mesma ordem das configurações apresentadas anteriormente. Por fim, como foi 

realizado um teste de execução Clear/Remoto para cem (100) threads simultâneas, este resultado 
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é apresentado no gráfico junto às outras execuções com um número menor de fluxos de execução 

concorrentes. Isto mostra uma projeção da execução do benchmark para uma carga mais elevada. 

A avaliação Cache/Local é mostrada no gráfico da Figura 4.24, que apresenta, de 

forma geral, os mesmos resultados da análise anterior do Throughput Test. Nesta análise, o 

SSAS possui um melhor desempenho e o SAMU exige menos processamento. Agora ao avaliar 

em função do aumento da carga, observa-se que o desempenho do SSAS degrada com o 

aumento, ao contrário do que acontece com o Mondrian. 

O desempenho do Mondrian melhora com o aumento da carga, porém de forma não 

tão significativa quanto à degradação do SSAS. Como a execução nesta configuração limitou-se 

a trinta (30) threads, não se pode prever o comportamento exato dos serviços a partir do aumento 

da carga além deste valor. Tanto um serviço quanto o outro pode permanecer em um 

determinado nível de desempenho ou subitamente apresentar um comportamento diferente. 

Figura 4.24 - Vazão - Cache / Local 

 
Fonte: O Autor 

Na análise remota, sem a interferência da aplicação de testes no desempenho dos 

serviços (compartilhamento de recursos), observa-se que estes não degradam com o aumento da 

carga, como mostrado no gráfico da Figura 4.25. 
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Figura 4.25 - Vazão - Cache / Remoto 

 
Fonte: O Autor 

O serviço SSAS obteve o melhor desempenho e o catálogo SAMU requer menos 

processamento como analisado anteriormente de forma geral. O fato do desempenho não 

diminuir com o aumento da carga deve-se a não compartilharem os recursos locais da máquina 

que hospeda os serviços com a aplicação de testes. Nesta análise foi observado que o SSAS se 

manteve com uma vazão praticamente constante em função do aumento de carga para os dois 

catálogos. Com isso, concluí-se que este serviço atingiu seu nível máximo de desempenho. 

Enquanto que no Mondrian houve um leve aumento de desempenho, como se estivesse perto de 

atingir este nível. Os serviços atingem este nível máximo de vazão, devido à preservação da 

cache, pois os resultados das execuções se mantêm em memória. Também é considerada a falta 

de interferência da aplicação de testes no desempenho dos serviços. Isto influencia na 

degradação dos serviços, o que ocorreu na análise anterior – Cache/Local. 

Em seguida, são analisados a limpeza da cache e o compartilhamento de recursos, na 

configuração de execução Clear/Local, mostrados no gráfico da Figura 4.26. Observa-se de 

forma geral, o mesmo que foi analisado anteriormente em relação ao SSAS, que ele possui um 

melhor desempenho e ao SAMU, que exige menos processamento. Além disso, é importante 

destacar que o SSAS degrada ainda mais o seu desempenho, enquanto que a tendência do 

Mondrian é aumentar a vazão. Nas últimas execuções com um maior número de threads, o 

Mondrian obteve um desempenho melhor que o SSAS. De acordo com esta análise, existe a 

possibilidade de que com o aumento da carga para mais de trinta (30) threads, o Mondrian 

supere o SSAS. 
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Figura 4.26 - Vazão - Clear / Local 

 
Fonte: O Autor 

Ao avaliar os serviços remotamente e com a limpeza da cache, observou-se que o 

desempenho de ambos os serviços tendem a aumentar com a carga, como apresentado na Figura 

4.27. Novamente o SSAS se comportou melhor que o Mondrian, sem exceção. Isto corresponde 

ao inverso do que foi mostrado anteriormente na avaliação local. 

Figura 4.27 - Vazão - Clear / Remoto 

 
Fonte: O Autor 

Para este tipo de configuração de execução foi realizado o prolongamento da carga 

em cem (100) threads, para avaliar o desempenho dos serviços em cargas superiores e confirmar 

a tendência das medidas obtidas. O resultado desta avaliação é mostrado no gráfico da Figura 

4.28, o qual apresenta de forma geral a mesma análise em relação aos serviços e catálogos. 
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Figura 4.28 - Vazão - Clear / Remoto (até 100) 

 
Fonte: O Autor 

Por fim, observou-se que de forma geral, o SSAS se comportou melhor que o 

Mondrian, e o SAMU exigiu menos processamento que o OBAS_DB. Em relação às 

configurações de execução, remotamente, devido a não interferência nos recursos locais da 

máquina servidora, os serviços se comportaram melhor. Estes serviços tendem a um valor 

máximo de vazão, que foi atingido precocemente pelo SSAS ao preservar a cache. Enquanto que 

na execução local, que compartilha o processamento, o desempenho do SSAS degradou com o 

aumento da carga. Já o Mondrian melhorou levemente seu desempenho. No final do aumento do 

número de threads ao limpar a cache, o Mondrian obteve um desempenho melhor que o SSAS, 

que pode ser considerado como uma tendência. 

4.3.4 Análise da Confiabilidade 

A confiabilidade dos serviços é uma análise que representa sua suscetibilidade a 

erros, devido a vários fatores envolvidos nas configurações de execução, aumento de carga e 

complexidade das consultas. Em relação a estes fatores, a confiabilidade inicialmente foi 

avaliada de forma geral. Em seguida, sua avaliação foi realizada em relação ao número de 

threads simultâneas, para avaliar o aumento da carga. Por fim, a análise da confiabilidade 

considera a funcionalidade e complexidade das consultas. 
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Análise Geral 

Ao analisar de forma geral todos os erros encontrados na execução, foi possível obter 

o gráfico de confiabilidade mostrado na Figura 4.29. É observado que o SSAS é menos confiável 

na execução local. Isto implica que este serviço é mais vulnerável ao compartilhamento dos 

recursos locais com outras aplicações, neste caso a ferramenta de testes. Além disso, ao reiniciar 

os serviços e limpar a cache, a disponibilidade dos serviços diminui um pouco. Este fato está 

relacionado aos resultados que não estão mais na cache, cujo serviço tem que recalculá-los. Isto 

demanda mais processamento, o que diminui a confiabilidade. 

Figura 4.29 - Confiabilidade (de 1 até 30 e 100 threads) 

 
Fonte: O Autor 

Assim, em relação à confiabilidade, localmente o Mondrian apresentou resultados 

superiores ao SSAS em todos os aspectos, pois o Mondrian mostrou-se menos suscetível à 

degradação ao compartilhar recursos locais. Os serviços se comportaram remotamente com cerca 

de 100% de confiabilidade, praticamente não apresentaram erros. Há uma leve exceção na 

execução que limpa a cache para o catálogo OBAS_DB, na qual é solicitado um maior 

processamento. Em relação aos catálogos e ao considerar a execução local, na qual existem 

diferenças visíveis na confiabilidade, o SAMU foi mais confiável que o OBAS_DB ao preservar 

a cache e menos confiável ao limpá-la. 

Análise por Threads (Paralelismo) 

Uma forma de se analisar os dados de confiabilidade é em relação ao número de 

threads, pois mostra qual é a degradação da resposta do serviço com o aumento da carga. Na 



Capítulo 4 – Análise Experimental do OBAS 

 

112

Figura 4.30, são apresentados os resultados na execução Cache/Local para os serviços e 

catálogos. Como era esperado, de acordo com o que foi analisado de forma geral anteriormente, 

o SSAS se comportou de forma inferior em relação ao Mondrian. A degradação da 

confiabilidade do SSAS em função do aumento da carga é iniciado a partir de onze (11) threads. 

Já o Mondrian só apresenta erros a partir de dezoito (18) threads, que afetam, no máximo, menos 

de 10% das operações. No SSAS, esta degradação pode afetar mais de 70%. Isto ocorre devido 

ao compartilhamento de recursos da máquina entre a ferramenta de testes e os serviços, ou seja, 

quando o SUT e o RTE estão no mesmo computador. Isto corresponde ao modo de execução 

local. Em relação aos catálogos, o OBAS_DB mostrou-se mais suscetível a erros, como na 

análise geral. 

Figura 4.30 - Confiabilidade - Cache / Local (threads) 

 
Fonte: O Autor 

De acordo com os dados da Figura 4.31, que representa a execução Cache/Remoto, a 

confiabilidade dos serviços é total, 100%, ou seja, é uma execução em que não há falhas, pois 

além de não compartilhar os recursos, preserva a cache, o que mantém em memória, os 

resultados das execuções. 

Figura 4.31 - Confiabilidade - Cache / Remoto (threads) 

 
Fonte: O Autor 
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Da mesma forma que na execução Cache/Local, mostrada anteriormente, a 

confiabilidade dos serviços é afetada com o aumento do número de threads simultânea. Isso é 

mostrado no gráfico da Figura 4.32. A diferença que existe entre as duas execuções é que nesta 

os serviços são reinicializados para limpeza da cache. Assim, os dados calculados previamente 

são perdidos, com a necessidade de reprocessá-los. Este processamento adicional faz com que 

existam mais falhas, o que degrada ainda mais o serviço e de forma mais precoce. A degradação 

dos serviços atinge valores maiores do que os que foram obtidos quando preservada a cache. O 

Mondrian atinge 20%, enquanto que o SSAS chega a 85%, cujos valores de degradação ao 

preservar a cache chegaram a 10% e 70%, respectivamente. Os serviços passam a degradar 

precocemente, antes de dez (10) threads concorrentes. Em relação aos catálogos, o SAMU 

mostrou-se mais suscetível a erros na maioria dos casos, como na análise geral. 

Figura 4.32 - Confiabilidade - Clear / Local (threads) 

 
Fonte: O Autor 

A confiabilidade Clear/Remoto é de quase completa, com apenas erros isolados. Estes 

erros afetaram menos de 10% da confiabilidade para OBAS_DB-SSAS, ao utilizar oito (8) e 

dezoito (18) fluxos de execução paralelos, como mostrado na Figura 4.33. Sua ocorrência é 

justamente no SSAS, que possui uma maior suscetibilidade a erros, e no catálogo do benchmark 

OBAS, que necessita de um maior processamento, de acordo com as análises realizadas. Outro 

fato considerado é que nesta configuração a cache não é preservada. 
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Figura 4.33 - Confiabilidade - Clear / Remoto (threads) 

 
Fonte: O Autor 

Conforme foi exposto anteriormente na análise da vazão na execução Clear/Remoto 

da Figura 4.28, também foi realizado um prolongamento até cem (100) threads simultâneas para 

a análise de confiabilidade, mostrada na Figura 4.34. Observa-se que neste prolongamento 

apenas o OBAS_DB-Mondrian apresentou erros com esta carga superior. Isto pode representar 

que, mesmo remotamente, a confiabilidade pode ser comprometida com um grande aumento da 

carga. 

Figura 4.34 - Confiabilidade - Clear / Remoto (threads até 100) 

 
Fonte: O Autor 

De forma geral, conclui-se que o SSAS é mais suscetível a erros do que o Mondrian, 

com exceção quando a carga é bem superior e é executado remotamente ao limpar a cache. Na 

execução local, há uma degradação maior da confiabilidade em relação ao aumento da carga, 

principalmente quando não se preserva a cache, pois é necessário recalcular os resultados. 
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Análise por Consulta (Funcionalidade) 

Outra análise possível da confiabilidade dos serviços pode ser realizada em relação às 

consultas executadas, que a avalia de acordo com a funcionalidade e complexidade das consultas 

e sua ordem de execução. As análises são apresentadas na mesma ordem que as configurações de 

execução foram mostradas anteriormente. Conforme previamente analisado em relação a vários 

aspectos, localmente, torna-se desnecessário comparar o SSAS com o Mondrian, pois este último 

é bem mais confiável que o primeiro. Da mesma forma, os catálogos se comportam de forma 

diferente em relação à limpeza da cache. 

Na preservação da cache e ao compartilhar os recursos locais, observou-se, de acordo 

com o gráfico da Figura 4.35, que a confiabilidade do SSAS em relação às consultas está 

relacionada à sua ordem de execução. Este fato foi identificado porque, nas consultas iniciais e 

finais, a confiabilidade é maior do que no meio da execução. Isto se deve ao fato de que no início 

e no final, os fluxos de execução simultâneos estão iniciando e finalizando, respectivamente, e 

possuem um menor paralelismo. Assim, a confiabilidade no SSAS está relacionada ao grau de 

concorrência/paralelismo. Já no Mondrian, observou-se que a confiabilidade está relacionada à 

complexidade das consultas, com uma leve perda nas consultas Q04 e Q10. Estas consultas 

correspondem a duas das mais lentas na análise de tempo de resposta. Outra perda mais 

acentuada na confiabilidade do Mondrian foi verificada em Q15, Q16 e Q17, que também são 

lentas e possuem o maior número de membros ou conjuntos calculados. Há uma pequena 

diferença entre as execuções dos catálogos OBAS_DB e SAMU, nas quais o benchmark OBAS 

foi um pouco menos confiável. 

Figura 4.35 - Confiabilidade - Cache / Local (consultas) 

 
Fonte: O Autor 
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Como já mostrado na confiabilidade em relação ao número de threads, a 

confiabilidade para a execução com cache e remota é de 100%. Isto implica que não há falhas, 

como mostrado nos resultados do gráfico da Figura 4.36. 

Figura 4.36 - Confiabilidade - Cache / Remoto (consultas) 

 
Fonte: O Autor 

Com a limpeza da cache, a diferença da confiabilidade em relação ao SSAS, devido 

ao paralelismo observado em função da ordem das consultas, não é tão sensível quanto ao 

preservar a cache. Isto se deve ao reprocessamento necessário, e por já atingirem um nível de 

confiabilidade bastante reduzido, de acordo com o gráfico da Figura 4.37. Já a confiabilidade do 

Mondrian em relação à complexidade das consultas torna-se bem mais sensível por conta deste 

processamento. É salientado o que foi observado anteriormente em relação à consulta Q16, que 

possui o tempo de resposta mais elevado de todas de acordo com o gráfico da Figura 4.11. Nesta 

execução, o Mondrian obteve uma leve perda nas demais consultas. 

Figura 4.37 - Confiabilidade - Clear / Local (consultas) 

 
Fonte: O Autor 
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Por fim, na avaliação remota sem preservar a cache, são observados poucos erros. 

Estes erros foram encontrados no catálogo do benchmark OBAS, o qual requer maior 

processamento, como observado no gráfico da Figura 4.38. Para o Grupo I, i.e. consultas de Q01 

até Q10, o SSAS obteve um número de erros maior do que para o Grupo II, i.e. consultas de Q11 

até Q17, no qual o Mondrian foi menos confiável. 

Figura 4.38 - Confiabilidade - Clear / Remoto (consultas) 

 
Fonte: O Autor 

4.3.5 Resumo das Análises 

A partir das análises realizadas sobre as métricas de maneira geral ou em relação às 

consultas e à carga, foi possível observar o comportamento dos serviços diante dos aspectos 

apresentados. De forma resumida, os seguintes resultados foram encontrados: 

• Em geral, o SSAS obteve melhor tempo de resposta e vazão em relação ao 

Mondrian. Já o Mondrian obteve uma maior confiabilidade do que o SSAS. 

Cada serviço priorizou um dos requisitos que foram avaliados. O Mondrian 

foi mais confiável devido à sua estrutura, que possui um único serviço além 

do SGBD, o Tomcat 5.0, enquanto o SSAS possui dois serviços: o IIS 6.0 e o 

próprio SSAS. A quantidade de serviços associados gera impacto na 

confiabilidade ao compartilhar recursos com a aplicação benchmark; 

• Já em relação aos catálogos, o OBAS_DB exigiu um maior processamento do 

que o SAMU. Isto se deve ao fato do catálogo OBAS_DB possuir um número 
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maior de membros em suas dimensões, que corresponde ao número de 

registros das tabelas de dimensões; 

• A execução remota obteve maior confiabilidade do que a local, por não 

compartilhar os recursos da mesma máquina como acontece quando a 

execução é local; 

• Na execução que limpa a cache, reinicializa os serviços, houve um pior 

desempenho, pois os serviços perdem os resultados já processados. Isto exige 

um reprocessamento, que aumentou o tempo de resposta, diminuiu a vazão e a 

confiabilidade; 

• Ao aumentar o número de threads, observou-se a degradação da 

confiabilidade dos serviços na execução local, além de reduzir a vazão no 

SSAS e aumentar levemente a vazão no Mondrian; e 

• As consultas do grupo II, funções MDX, foram consideradas mais complexas 

por exigirem um tempo de resposta mais elevado do que as consultas do grupo 

I. Isto é refletido principalmente nas consultas que possuem um número maior 

de membros e conjuntos calculados. 

4.4 Resultados Obtidos (Escalabilidade) 

Esta seção exibe uma avaliação considerando a escalabilidade da base de dados de 

250K, 500K e 1M. Para isto, foi utilizado apenas o catálogo com dados sintéticos, o OBAS_DB. 

Esta análise foi realizada considerando inicialmente a concorrência (Seção 4.4.1), ou seja, o 

paralelismo, em seguida, a confiabilidade (Seção 4.4.2), e por fim os resultados foram analisados 

em relação à escalabilidade (Seção 4.4.3). 

4.4.1 Concorrência (Paralelismo) 

Neste teste, foi examinada a taxa de execução com o aumento do número de threads 

(i.e. processos simultâneos), uma vez que o benchmark OBAS emprega métricas de vazão 
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definidas de acordo com o número de threads. Utilizou-se o catálogo de dados OBAS_DB com o 

aumento do volume de dados. A Figura 4.39 indica que na execução Cache/Local, o aumento da 

carga causou a degradação dos serviços de análises, devido ao compartilhamento de recursos 

locais entre os serviços e a aplicação benchmark (componente de testes do benchmark OBAS). 

Figura 4.39 - Vazão (Throughput) - Cache / Local - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

A Figura 4.40 revela que, em relação à execução remota com cache, o desempenho 

dos serviços de análises avaliados tendem a estabilizar a uma taxa máxima de execução de cerca 

de quinze (15) threads, estabelecendo um limite para os serviços de análises. 

Figura 4.40 - Vazão (Throughput) - Cache / Remote - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

A Figura 4.41 mostra os resultados da execução local, sem cache, indicando que a 

liberação da cache aumentou a taxa de execução a partir de dez (10) threads, e em seguida, é 

estabelecido nos testes outro limite de desempenho para os serviços de análises. 
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Figura 4.41 - Vazão (Throughput) - Clear / Local - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

A Figura 4.42 diz respeito aos resultados da execução remota sem cache, que revelou 

que o aumento do número de threads, variando de um (1) a trinta (30), aumentou a taxa de 

execução para todos os volumes de dados. No entanto, quando foi aumentado o número de 

threads para cem (100), a taxa de execução diminuiu para o Mondrian com relação ao conjunto 

de dados mais volumoso de 1M, e para o menos volumoso, 250K, mostrando uma limitação 

deste serviço de análises. 

Figura 4.42 - Vazão (Throughput) - Clear / Remote - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

Os volumes de dados de 250K, 500K e 1M tiveram suas taxas de execução, 

multiplicadas por 0,042, 0,084 e 0,126, respectivamente. Estes valores são os fatores de escala 

(SF), desde que para o SF igual a um (1), tem-se seis (6) milhões de registros na tabela de fatos. 

Portanto, as execuções com o volume de dados de 1M tiveram maiores taxas de execução do que 
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com os volumes de dados de 250K e 500K. Além disso, para o Mondrian com o volume de 

dados de 1M, a taxa de execução diminuiu drasticamente com cem (100) threads e revelou uma 

desvantagem dos serviços de análises em relação ao paralelismo. 

4.4.2 Confiabilidade 

A Figura 4.43 indica que houve uma ligeira redução na confiabilidade com escalas 

cada vez maiores. Além disso, a confiabilidade local foi degradada, considerando que foram 

compartilhados recursos computacionais entre o serviço de análise e aplicação benchmark, que 

foram executadas no modo local. Por outro lado, a confiabilidade remota foi aproximadamente 

de 100%, já que não houve o compartilhamento de recursos computacionais. Em ambas as 

execuções, local e remota, o Mondrian foi mais sensível à variação da escala do que o SSAS. 

Figura 4.43 - Resultados da Confiabilidade - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

Na Figura 4.44, são apresentados os resultados para a execução local, sem cache, o 

que requer um processamento mais elevado. Uma consulta específica que exigiu um alto custo 

computacional, Q16, causou erros graves no Mondrian e diminuiu sua confiabilidade, 

especialmente para os volumes de dados maiores, 500K e 1M. 
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Figura 4.44 - Resultados da Confiabilidade - Clear / Local - OBAS_DB (consultas) 

 
Fonte: O Autor 

Em todas as outras consultas, o SSAS teve uma confiabilidade inferior ao Mondrian, 

assim como na análise anterior da Seção 4.3.5, que está relacionada à estrutura dos serviços, na 

qual o Mondrian requer apenas um serviço (Tomcat), enquanto que o SSAS necessita de dois 

(IIS e o próprio SSAS). Além disso, os resultados apresentados na Figura 4.44 avaliaram o 

desempenho das funções OLAP fornecidas pelos serviços de análises, variando os custos de 

processamento OLAP, em vez de considerar apenas a seletividade da consulta. A Figura 4.45 e a 

Figura 4.46 mostram os resultados em relação à confiabilidade das execuções locais com 

execuções concorrentes, preservando a cache e descartando o cache, respectivamente. Elas 

indicam que a degradação do serviço de análise foi observada principalmente em execuções com 

mais de dez (10) threads, especialmente em relação ao SSAS quando a carga de execuções 

simultâneas foi aumentada e a cache foi descartada. 

Figura 4.45 - Resultados da Confiabilidade - Cache / Local - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 4.46 - Resultados da Confiabilidade - Clear / Local - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

A avaliação da confiabilidade em uma máquina com apenas dois núcleos foi crucial, 

porque houve o interesse em causar erros de execução, principalmente para maiores quantidades 

de threads: trinta (30) a cem (100). Uma máquina com mais núcleos reduziria esses erros e 

ignoraria a prioridade de execução de cada serviço de análises. 

4.4.3 Escalabilidade 

A  Figura 4.47 e a Figura 4.48 indicam que, com o aumento no volume de dados, as 

taxas de execução diminuíram. No entanto, a Figura 4.47 mostra que esta redução na taxa de 

execução não é proporcional à escala, isto é, a limitação da velocidade de execução dos serviços 

não é proporcional ao tamanho da base de dados. De fato, a multiplicação da quantidade de 

consultas por hora (qph) pelo fator de escala (SF) produziram valores diferenciados. 

Figura 4.47 - Resultados do Composite (SF) OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 
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Além disso, uma vez que a métrica OBAS-QPH multiplica o Composite pela 

confiabilidade (o que é uma percentagem) e pelo fator de escala utilizado na geração de dados, 

para maiores volumes de dados, foram obtidos maiores valores de confiabilidade, como é 

ilustrado na Figura 4.48. 

Figura 4.48 - Resultados do OBAS-QPH - OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

Outro teste em relação à escala foi realizado por meio do cálculo do Power Test para 

os grupos de consultas. Nesta análise, o Grupo I de consultas do benchmark OBAS, mostrado na 

Figura 4.49, foi mais sensível à escala do que o Grupo II de consultas do OBAS, mostrado na 

Figura 4.50, e isto foi mais facilmente notado na execução local com cache. 

Figura 4.49 - Resultados do Power Grupo I OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 4.50 - Resultados do Power Grupo II OBAS_DB 

 
Fonte: O Autor 

Como esperado, isto ocorreu, particularmente porque as consultas do Grupo I são 

baseadas nas variações de seletividade, cujo custo de tratamento é proporcional ao tamanho do 

conjunto de dados avaliados, enquanto que as consultas do Grupo II afetam os custos de 

processamento das funções OLAP, que não estão relacionados diretamente com os tamanhos dos 

conjuntos de dados testados. Além disso, de acordo com os resultados, as consultas do Grupo I 

necessitaram de menos processamento do que as do Grupo II, uma vez que a taxa de execução 

para o Grupo I foi consideravelmente maior do que a taxa de execução para o Grupo II de acordo 

com o Power Test da Figura 4.49 e da Figura 4.50. Observa-se que os resultados apresentados na 

Figura 4.50 avaliaram o desempenho das funções OLAP fornecidas pelos serviços de análises, 

variando os custos de processamento OLAP, em vez de considerar apenas a seletividade das 

consultas. 

4.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi apresentada a análise experimental do benchmark OBAS, 

especificado no capítulo anterior. Foi detalhado o desenvolvimento de uma ferramenta para 

gerenciamento da execução do benchmark, que opera de forma portável para serviços XMLA. 

Nesta ferramenta, podem ser configurados parâmetros de execução, consultas e serviços. Esta 

ferramenta consiste no Componente de Testes do benchmark proposto neste documento. Foi 

mostrada a forma como é realizado o reinício dos serviços. Foi criado um aplicativo que 

funciona como um serviço remoto, instanciado no sistema em teste (SUT) para que o reinício 

dos serviços também seja realizado no computador a ser testado no modo de execução remoto. 
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Este aplicativo corresponde à implementação do Componente Reinicializador do benchmark 

OBAS. O serviço e o sistema do SAMU, cujos dados consistem na base de dados real utilizada 

para avaliação do OBAS, foram descritos. Estes dados são descritos e utilizados na carga do 

esquema estrela que foi criado para a avaliação do benchmark. Este esquema é uma adaptação do 

esquema relacional do benchmark OBAS para a base do SAMU. O diferencial na especificação 

está no esquema multidimensional (catálogo) que também foi adaptado. Outra adaptação 

consiste na tradução das consultas MDX para esta base de dados. 

A partir do desenvolvimento das ferramentas, adaptações e execução do OBAS, de 

acordo com o projeto do experimento, foi possível tratar e analisar os resultados obtidos a partir 

de diversos aspectos. Estes aspectos correspondem às configurações de execução, carga, 

funcionalidade e complexidade das consultas, serviços e catálogos. A partir destas análises, 

conclui-se que o SSAS se comportou melhor do que o Mondrian em relação ao tempo de 

resposta e vazão, exceto na configuração de execução remota com cache. Esta configuração 

corresponde à execução que exige menos processamento. Já o Mondrian se comportou melhor 

do que o SSAS em relação à confiabilidade em todas as configurações de execução. Este serviço 

apresentou disponibilidade maior, ou seja, menos erros. Além de analisar os serviços, os 

catálogos também foram comparados. Considera-se que o processamento sobre o esquema do 

benchmark OBAS necessita de um processamento maior devido à diferença existente nas suas 

dimensões. O número de registros das tabelas de dimensão são maiores no benchmark OBAS, 

enquanto que na tabela de fatos a quantidade é praticamente igual, como apresentado na Tabela 

4.1. Com a análise detalhada dos resultados da execução do OBAS, foi possível avaliar alguns 

aspectos de funcionamento dos serviços e identificar melhorias nos mesmos ou a situação em 

que seria a melhor utilização deles. 

Após apresentar, no capítulo anterior, a especificação do benchmark OBAS e, neste 

capítulo, os resultados de sua análise experimental, no próximo capítulo, são realizadas 

considerações finais sobre esta dissertação e apresentadas suas contribuições, limitações e 

propostas de trabalhos futuros. 
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5. Conclusão 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, que incluem as contribuições alcançadas e 

indicações de trabalhos futuros. 
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5.1 Considerações Finais 

Foram abordados conceitos e trabalhos correlatos, que constituíram a base para a 

especificação, o desenvolvimento e a análise experimental do benchmark proposto, o OBAS. 

Foram especificadas as configurações de execução do benchmark OBAS, seu esquema relacional 

e multidimensional de dados, tradução das consultas para a linguagem MDX e criação de novas 

consultas que avaliam funções OLAP implementadas nesta linguagem. 

A partir desta especificação, foi desenvolvida uma ferramenta portável para avaliação 

dos serviços, que utiliza uma forma de comunicação padronizada, XMLA. Além desta, outras 

ferramentas auxiliares foram desenvolvidas para possibilitar o reinício dos serviços avaliados e 

para carregar os dados no SGBD. O benchmark OBAS foi aplicado a duas bases de dados com 

mesmo tamanho da tabela de fatos, onde uma delas é a base sintética (OBAS_DB) e outra, é uma 

base real (SAMU). As consultas foram traduzidas e o esquema relacional e o catálogo adaptado 

para aplicação na base de dados real. Os resultados obtidos com a execução foram tratados e 

analisados sob diversos aspectos que consistem nas configurações de execução, serviços, 

catálogos, e em função das consultas e número de threads concorrentes. 

O OBAS procurou atender os critérios básicos de um benchmark, apontados por Gray 

(1993) – relevância, portabilidade, simplicidade e escalabilidade. A relevância do benchmark 

OBAS está presente: na avaliação de serviços OLAP e data warehouse, ao invés de avaliar 

apenas o SGBD, como em outros benchmarks; na extensão de um benchmark padrão para data 

warehouses, o SSB; e na ampliação da avaliação, com a adição de consultas MDX que avaliam 

funções OLAP e o poder de manipulação destes dados pelos serviços. A portabilidade consiste 

na utilização de uma linguagem padrão para consultas OLAP, i.e. MDX, e no desenvolvimento 

de uma ferramenta de testes que utiliza uma tecnologia de comunicação padrão, XMLA. 

Entretanto, a tradução das consultas para outra linguagem e a alteração da tecnologia de 

comunicação pode ser realizada para avaliar serviços incompatíveis com MDX e XMLA. A 

ferramenta de testes em XMLA corresponde apenas a uma análise experimental do benchmark 

OBAS. A simplicidade corresponde à escolha pela extensão do SSB. Este possui no seu esquema 

relacional uma única tabela de fatos e consequentemente um único cubo de dados no esquema 

multidimensional, o qual foi criado para o OBAS por meio do OBAS_DB. Por já estar no 

formato estrela, a base de dados não necessita de modificações estruturais. Caso fosse escolhido 
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estender, por exemplo, o TPC-H, teriam que ser criados mais cubos, conforme indicado em 

LaBrie et al. (2002). 

Em relação à escalabilidade, o benchmark OBAS pode ser aplicado a qualquer 

tamanho de base de dados e suas configurações permitem o aumento do número de execuções e 

do número de fluxos de execução concorrentes. Para geração dos dados sintéticos, é utilizado o 

DBGEN do SSB, no qual é configurado o número de registros das tabelas. É importante 

considerar que para comparações entre serviços, bases de dados do mesmo tamanho, ou a mesma 

base, devem ser utilizadas. 

5.2 Contribuições 

Neste trabalho, foi proposto o OBAS (OLAP Benchmark for Analysis Services) para a avaliação 

dos serviços de análise com base na linguagem de consulta MDX, e as métricas de desempenho 

dos serviços. Podem-se destacar como principais contribuições desta pesquisa: 

• Auxiliar na avaliação de desempenho dos serviços de análise, calculando os 

custos de processamento das consultas OLAP escritas em MDX. Foram 

incorporadas três métricas de desempenho: tempo de resposta, taxa de 

execução e confiabilidade do serviço, e também utilizada a metáfora de cubos 

de dados com volumes crescentes de dados; 

• Realizar a extensão de um benchmark padrão para data warehouse, o SSB. 

Nesta extensão, foi utilizada uma linguagem padrão comercial para serviços 

OLAP, MDX, ao invés de SQL, que é voltada a avaliação de SGBD. Assim, a 

avaliação do benchmark é sobre os serviços de análises OLAP; 

• No benchmark proposto, foram adicionadas consultas que avaliam a utilização 

de funções OLAP da linguagem MDX. Estas funções são agrupadas em 

consultas de acordo com o tipo de dado manipulado pela função e avaliam 

como estes tipos de dados são operados; 
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• Ele pode ser aplicado a um propósito específico, que use uma determinada 

forma de comunicação. A utilização de XMLA como tecnologia de 

comunicação corresponde a uma aplicação do benchmark proposto, que busca 

a portabilidade entre os serviços avaliados; 

• Criação de uma ferramenta para realizar a análise de desempenho de serviços 

de análises OLAP, por meio de XMLA. Esta ferramenta utiliza scripts para 

execução e linguagem MDX para consultas, e consiste na ferramenta de testes 

do benchmark OBAS; 

• Aplicação do OBAS para uma base de dados real. Para isso foram traduzidas 

as consultas e adaptado o esquema relacional e multidimensional, com a 

conversão dos dados. Tal adaptação poderá ser aplicada a qualquer base de 

dados, desde que atenda os requisitos mínimos para criação do catálogo; 

• O benchmark OBAS foi aplicado ao Mondrian (Pentaho, 2008), e ao SSAS 

(Microsoft, 2000b). Entretanto, outros serviços podem ser avaliados com a 

mesma ferramenta de testes, desde que implementem XMLA; 

• Avaliação da confiabilidade dos serviços, o que não é previsto em outros 

benchmarks pesquisados, que avaliam em geral o tempo de resposta e vazão; 

• Utilização de um número maior de threads concorrentes, multiusuário, 

independentemente do tamanho da base de dados. Caso fosse considerado o 

tamanho do BD no experimento, o número de threads utilizado seria dois. 

Neste caso, o número de fluxos varia de um (1) até trinta (30), e é ampliado 

para cem (100) threads na configuração Clear/Remoto. O objetivo é avaliar o 

comportamento dos serviços numa carga de utilização maior; 

• A avaliação do benchmark considera o uso ou não de cache, com a 

reinicialização dos serviços ou não a cada iteração. Isto avalia as diferenças 

com relação à utilização da cache; 
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• Outro aspecto avaliado é a localidade, que analisa a execução do benchmark 

quando a aplicação do benchmark e os serviços estão na mesma máquina, com 

o compartilhamento dos recursos locais ou não. É avaliado, assim também, a 

comunicação entre as máquinas que hospedam a ferramenta de testes e os 

serviços; e 

• Geralmente, as análises apresentam apenas um único número como resultado, 

o que perde alguns detalhes da execução. No OBAS, a análise é feita sob 

alguns pontos de vista, que consideram as configurações de execução – 

localidade e uso de cache; o número de threads concorrentes – que avalia o 

estresse do serviço na execução multiusuário; e a consulta requisitada – que 

analisa a funcionalidade e complexidade requerida. 

5.3 Limitações 

No entanto, apesar das contribuições desta dissertação, este trabalho ainda possui algumas 

limitações que estão associadas principalmente às escolhas com relação às tecnologias utilizadas 

para o desenvolvimento do benchmark OBAS e sua análise experimental. Estas limitações estão 

listadas a seguir: 

• A primeira limitação da especificação do benchmark OBAS está relacionada à 

linguagem de consulta utilizada, MDX. Mesmo esta sendo uma linguagem 

padrão para serviços de análises OLAP, foco da avaliação do OBAS, nem 

todos os serviços de análises suportam tal linguagem e não podem ser 

avaliados utilizando-a; 

• Outra limitação, que consiste também numa escolha tecnológica, é a 

utilização de XMLA como interface de comunicação, que foi utilizada pela 

aplicação benchmark desenvolvida para análise experimental do OBAS. 

Analogamente, nem todos os serviços suportam esta interface de 

comunicação, mesmo esta sendo uma interface de comunicação padrão para 

serviços que já suportam MDX; 
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• Apesar de utilizar em suas consultas, principalmente do Grupo II, as funções 

MDX suportadas pelos serviços avaliados, o benchmark OBAS não avalia 

todas as funcionalidades OLAP, pois foca na utilização de várias funções e no 

número de conjuntos e membros calculados; 

• Para uniformizar a avaliação dos serviços de análises, foi utilizado o 

armazenamento ROLAP, que constitui numa limitação. Entretanto, esta é uma 

limitação apenas da análise experimental e, mesmo para a aplicação 

benchmark OBAS, este armazenamento é transparente. Isto possibilita a 

utilização de outros tipos de armazenamento (e.g. MOLAP ou HOLAP); e 

• Por fim, outra escolha tecnológica, que impacta também na cobertura da 

avaliação, é a utilização do Windows XP como sistema operacional (SO), 

tanto em relação aos serviços, quanto e relação à aplicação benchmark e o 

componente de reinicialização. Este último foi desenvolvido utilizando 

comandos do próprio SO. 

5.4 Trabalhos Futuros 

Esta dissertação apresentou a especificação, o desenvolvimento e a análise experimental do 

benchmark OBAS, uma extensão do benchmark SSB que adota o esquema estrela para avaliação 

de aplicações de data warehouses. Esta extensão utiliza consultas escritas em linguagem MDX, 

que avaliam o poder de processamento desta linguagem. Embora os objetivos tenham sido 

alcançados, ainda existem temas de pesquisas ligados a esta dissertação que podem ser 

explorados: 

• As consultas do benchmark OBAS avaliam diversas funcionalidades, como 

restrições dimensionais, para o grupo I de consultas, e funções OLAP MDX, 

para o grupo II. Entretanto, é possível a adição de consultas MDX ao presente 

benchmark, de forma que estas avaliem o uso de diferentes análises OLAP. 

Como exemplo, a análise vertical e horizontal, ou outras análises ad hoc, as 

quais podem constituir um novo grupo de consultas. Esta adição de consultas 

pode ser realizada sem alteração na ferramenta de testes; 
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• A adaptação de outros benchmarks de suporte a decisão OLAP, como o APB-

1 e o TPC-H, para utilizar a linguagem MDX nas consultas. Necessita 

também da adaptação do esquema das bases de dados relacional para 

catálogos. Estes catálogos consistem no esquema multidimensional para os 

serviços de análises OLAP a serem avaliados; 

• A ferramenta de testes do benchmark OBAS foi projetada para ser portável. 

Entretanto, nem todos os serviços de análises prevêem o uso de XMLA. Nada 

impede, então, que o OBAS seja aplicado a outra tecnologia, como por 

exemplo, a API OLAP4J (Open Java API for OLAP) (OLAP4J, 2009), 

própria para OLAP. A adoção de APIs específicas dos serviços de análises 

não seria recomendada, pois poderia não tornar justa a avaliação, dado que os 

serviços avaliados seriam acessados de maneiras distintas; 

• Da mesma forma, nem todos os serviços OLAP disponibilizam a linguagem 

MDX, mesmo esta sendo considerada um padrão comercial. Assim, o 

benchmark OBAS pode ter suas consultas traduzidas para outra linguagem 

OLAP específica, de acordo com as funções presentes na mesma. Deve ser 

observado que a presença das funções depende da implementação de cada 

serviço de análises, e podem ser omitidas aquelas funções não previstas, com 

o objetivo de compatibilizar a avaliação; 

• Criação de uma aplicação que realize a inicialização dos serviços em outros 

sistemas operacionais, dado que a aplicação atual reinicializa serviços no 

Windows. Isto requer a utilização deste SO para os serviços de análises que 

são avaliados pela ferramenta de testes XMLA, que foi desenvolvida para a 

análise experimental do OBAS; 

• Extensão do OBAS para permitir a análise de desempenho de serviços OLAP 

Espacial, pode ser também uma indicação de trabalho futuro; 

• A avaliação do desempenho dos serviços de análise no contexto de bancos de 

dados paralelos ou de bases de dados armazenadas em nuvens, para ter a 
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vantagem de processadores multicore atuais ou utilização de uma 

escalabilidade superior, respectivamente, é outra abordagem a ser explorada; e 

• Finalmente, é possível também avaliar consultas e atualizações em massa que 

ocorrem simultaneamente às execuções das consultas avaliadas. 
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Apêndice A – Consultas MDX OBAS 
Neste apêndice, são apresentadas as consultas MDX do catálogo OBAS_DB para os 

Grupos I e II. Além das consultas do OBAS, são apresentadas também as consultas traduzidas 

para o catálogo do SAMU. 

 

1. Catálogo OBAS_DB 
 

a. Grupo I (SSB) 

Q01: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
{[DATE].[D Year].Members} * { [PART].[P Category].[MFGR#12].Children } } ON 
ROWS FROM [LINEORDER] WHERE [SUPPLIER].[S Region].[AMERICA] 

Q02: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
{[DATE].[D Year].Members} * { [PART].[P Brand1].[MFGR#2221]:[PART].[P 

Brand1].[MFGR#2228] } } ON ROWS FROM [LINEORDER] WHERE [SUPPLIER].[S 

Region].[ASIA] 

Q03: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
{[DATE].[D Year].Members} * { [PART].[P Brand1].[MFGR#2239]} } ON ROWS FROM 
[LINEORDER] WHERE [SUPPLIER].[S Region].[EUROPE] 

Q04: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
Order ( Order ( { {[CUSTOMER].[C Region].[ASIA].Children} * {[SUPPLIER].[S 
Region].[ASIA].Children} * {[DATE].[D Year].[1992]:[DATE].[D Year].[1997]}} , 
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[Measures].[Lo Revenue] , BDESC ) , [DATE].CurrentMember.Name , BASC) } ON 
ROWS FROM [LINEORDER] 

Q05: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
Order ( Order ( { {[CUSTOMER].[C Nation].[UNITED STATES].Children} * 

{[SUPPLIER].[S Nation].[UNITED STATES].Children} * {[DATE].[D 

Year].[1992]:[DATE].[D Year].[1997]}} , [Measures].[Lo Revenue] , BDESC ) , 

[DATE].CurrentMember.Name , BASC) } ON ROWS FROM [LINEORDER] 

Q06: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
Order ( Order ( { {[CUSTOMER].[C City].[UNITED KI1],[CUSTOMER].[C 

City].[UNITED KI5] } * {[SUPPLIER].[S City].[UNITED KI1],[SUPPLIER].[S 

City].[UNITED KI5] } * {[DATE].[D Year].[1992]:[DATE].[D Year].[1997]}} , 

[Measures].[Lo Revenue] , BDESC ) , [DATE].CurrentMember.Name , BASC) } ON 
ROWS FROM [LINEORDER] 

Q07: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Lo Revenue]} } } ON COLUMNS, NON EMPTY { 
Order ( Order ( { {[CUSTOMER].[C City].[UNITED KI1],[CUSTOMER].[C 

City].[UNITED KI5] } * {[SUPPLIER].[S City].[UNITED KI1],[SUPPLIER].[S 

City].[UNITED KI5] } * {[DATE].[D Yearmonth].[Dec1997]}} , [Measures].[Lo 

Revenue] , BDESC ) , [DATE].CurrentMember.Name , BASC) } ON ROWS FROM 
[LINEORDER] 

Q08: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS ' Sum ( { [PART].[P Mfgr].[MFGR#1] , 

[PART].[P Mfgr].[MFGR#2] } , [Measures].[Lo Revenue] - [Measures].[Lo 

Supplycost] ) ' SELECT NON EMPTY { [Measures].[Profit] } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { { {[DATE].[D Year].Members} * {[CUSTOMER].[C 

Region].[AMERICA].Children} } } ON ROWS FROM [LINEORDER] WHERE [SUPPLIER].[S 
Region].[AMERICA] 

Q09: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS '[Measures].[Lo Revenue] - [Measures].[Lo 
Supplycost]' SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { {[DATE].[D Year].[1997], [DATE].[D Year].[1998]} * {[SUPPLIER].[S 

Region].[AMERICA].Children} * {[PART].[P Mfgr].[MFGR#1].Children,[PART].[P 
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Mfgr].[MFGR#2].Children } } ON ROWS FROM [LINEORDER] WHERE [CUSTOMER].[C 

Region].[AMERICA] 

Q10: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS '[Measures].[Lo Revenue] - [Measures].[Lo 
Supplycost]' SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { {[DATE].[D Year].[1997], [DATE].[D Year].[1998]} * {[SUPPLIER].[S 

Nation].[UNITED STATES].Children} * {[PART].[P Category].[MFGR#14].Children} 

} ON ROWS FROM [LINEORDER] 

 
b. Grupo II (Funções MDX) 

Q11 (Hierarquia): 
WITH MEMBER Measures.[Dimension] AS 'Dimensions( 

[CUSTOMER].CurrentMember.Level.Ordinal ).DefaultMember.Dimension.Name' MEMBER 

Measures.[Hierarchy] AS 'Dimensions( [CUSTOMER].CurrentMember.Level.Ordinal 

).DefaultMember.Hierarchy.Name' SELECT { Measures.[Dimension] , 

Measures.[Hierarchy] } ON COLUMNS, { [CUSTOMER].Members } ON ROWS FROM 
LINEORDER 

Q12 (Nível): 
WITH MEMBER Measures.[Level1] AS '[CUSTOMER].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 
Measures.[Level2] AS '[SUPPLIER].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 

Measures.[Level3] AS '[PART].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 

Measures.[Level4] AS '[DATE].CurrentMember.Level.Name' SELECT { 

Measures.[Level1] , Measures.[Level2] , Measures.[Level3] , Measures.[Level4] 

} ON COLUMNS, { { [CUSTOMER].Levels(0).Members.Item(0), 

[CUSTOMER].Levels(1).Members.Item(0) , [CUSTOMER].Levels(2).Members.Item(0) , 

[CUSTOMER].Levels(3).Members.Item(0) } * { 

[SUPPLIER].Levels(0).Members.Item(0), [SUPPLIER].Levels(1).Members.Item(0) , 

[SUPPLIER].Levels(2).Members.Item(0) , [SUPPLIER].Levels(3).Members.Item(0) } 

* { [PART].Levels(0).Members.Item(0), [PART].Levels(1).Members.Item(0) , 

[PART].Levels(2).Members.Item(0) , [PART].Levels(3).Members.Item(0) } * { 

[DATE].Levels(0).Members.Item(0), [DATE].Levels(1).Members.Item(0) , 

[DATE].Levels(2).Members.Item(0) , [DATE].Levels(3).Members.Item(0) } } ON 
ROWS FROM LINEORDER 

Q13 (Lógica): 
WITH MEMBER Measures.[EmptyChild] AS 
'IsEmpty(SUPPLIER.CurrentMember.FirstChild)' MEMBER Measures.[EmptyParent] AS 
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'IsEmpty(SUPPLIER.CurrentMember.Parent)' MEMBER Measures.[PrevParent] AS 
'SUPPLIER.CurrentMember.Parent Is SUPPLIER.PrevMember.Parent' MEMBER 

Measures.[NextParent] AS 'SUPPLIER.CurrentMember.Parent Is 

SUPPLIER.NextMember.Parent' MEMBER Measures.[IifParent] AS 'Iif(( 

(SUPPLIER.CurrentMember.Parent.Name = SUPPLIER.PrevMember.Parent.Name) Or 

(SUPPLIER.CurrentMember.Name = SUPPLIER.NextMember.Parent.Name)), 1, 0)' 

SELECT { Measures.[EmptyChild] , Measures.[EmptyParent] , 

Measures.[PrevParent] , Measures.[NextParent] , Measures.[IifParent] } ON 
COLUMNS, { {SUPPLIER.Members} } ON ROWS FROM [LINEORDER] 

Q14 (Membro): 
WITH MEMBER Measures.[Ancestor] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

Ancestor(CUSTOMER.CurrentMember, 1))' MEMBER Measures.[ClosingPeriod] AS 
'(Measures.[Lo Quantity] , ClosingPeriod(CUSTOMER.[C City] , 

CUSTOMER.CurrentMember))' MEMBER Measures.[Cousin] AS '(Measures.[Lo 

Quantity] , Cousin(CUSTOMER.CurrentMember, [CUSTOMER].[C Region].[ASIA]))' 

MEMBER Measures.[CurrentMember] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

CUSTOMER.CurrentMember)' MEMBER Measures.[DefaultMember] AS '(Measures.[Lo 

Quantity] , CUSTOMER.DefaultMember)' MEMBER Measures.[FirstChild] AS 
'(Measures.[Lo Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.FirstChild)' MEMBER 

Measures.[FirstSibling] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

CUSTOMER.CurrentMember.FirstSibling)' MEMBER Measures.[Item] AS 
'(Measures.[Lo Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.Level.Members.Item(2))' 

MEMBER Measures.[Lag] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

CUSTOMER.CurrentMember.Lag(3))' MEMBER Measures.[LastChild] AS '(Measures.[Lo 
Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.LastChild)' MEMBER Measures.[LastSibling] 

AS '(Measures.[Lo Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.LastSibling)' MEMBER 

Measures.[Lead] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

CUSTOMER.CurrentMember.Lead(3))' MEMBER Measures.[NextMember] AS 
'(Measures.[Lo Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.NextMember)' MEMBER 

Measures.[OpeningPeriod] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

OpeningPeriod(CUSTOMER.[C City] , CUSTOMER.CurrentMember))' MEMBER 

Measures.[ParallelPeriod] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

ParallelPeriod(CUSTOMER.[C Region] , 1 , CUSTOMER.CurrentMember ))' MEMBER 

Measures.[Parent] AS '(Measures.[Lo Quantity] , 

CUSTOMER.CurrentMember.Parent)' MEMBER Measures.[PrevMember] AS 
'(Measures.[Lo Quantity] , CUSTOMER.CurrentMember.PrevMember)' MEMBER 

Measures.[StrToMember] AS 'StrToMember("[Measures].[Lo Discount]")' SELECT { 
Measures.[Ancestor] , Measures.[ClosingPeriod], Measures.[Cousin] , 

Measures.[CurrentMember] , Measures.[DefaultMember] , Measures.[FirstChild] , 

Measures.[FirstSibling] , Measures.[Item] , Measures.[Lag] , 

Measures.[LastChild] , Measures.[LastSibling] , Measures.[Lead] , 
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Measures.[NextMember] , Measures.[OpeningPeriod] , Measures.[ParallelPeriod] 

, Measures.[Parent] , Measures.[PrevMember] , Measures.[StrToMember] } ON 
COLUMNS, { [CUSTOMER].Members } ON ROWS FROM [LINEORDER] 

Q15 (Numérica): 
WITH MEMBER Measures.[Avg] AS ' CoalesceEmpty ( 

Avg([SUPPLIER].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Avg], 

Measures.[Lo Revenue] ) ) , Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER Measures.[Count] 

AS ' CoalesceEmpty ( Count([SUPPLIER].CurrentMember.Children, IncludeEmpty ) 
, 0 )' MEMBER Measures.[Correlation] AS 'CoalesceEmpty ( 

Correlation([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue], 

Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER Measures.[Covariance] AS 'CoalesceEmpty 
( Covariance([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue], 

Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER Measures.[CovarianceN] AS 'CoalesceEmpty 
( CovarianceN([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue], 

Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER Measures.[LinRegIntercept] AS 
'CoalesceEmpty ( LinRegIntercept([SUPPLIER].CurrentMember.Children, 

Measures.[Lo Revenue], Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER 

Measures.[LinRegSlope] AS 'CoalesceEmpty ( 

LinRegSlope([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue], 

Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER Measures.[LinRegPoint] AS 'CoalesceEmpty 
( LinRegPoint(Measures.[Lo Revenue], [SUPPLIER].CurrentMember.Children, 

Measures.[Lo Revenue], Measures.[Lo Quantity]), 0 )' MEMBER Measures.[Max] AS 
' CoalesceEmpty ( Max([SUPPLIER].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty 

(Measures.[Max], Measures.[Lo Revenue] ) ) , Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER 

Measures.[Median] AS ' CoalesceEmpty ( 

Median([SUPPLIER].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Median], 

Measures.[Lo Revenue] ) ) , Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER Measures.[IifAvg] 

AS ' Iif ( Measures.[Avg] < ( Measures.[Avg] , [SUPPLIER].Parent ) , -1, 1 ) 
' MEMBER Measures.[IifMedian] AS ' Iif ( Measures.[Median] < ( 

Measures.[Median] , [SUPPLIER].Parent ) , -1, 1 ) ' MEMBER Measures.[Min] AS 
' CoalesceEmpty ( Min([SUPPLIER].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty 

(Measures.[Min], Measures.[Lo Revenue] ) ) , Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER 

Measures.[Ordinal] AS '[SUPPLIER].CurrentMember.Level.Ordinal' MEMBER 

Measures.[Rank] AS ' Rank ( [SUPPLIER].CurrentMember, 

[SUPPLIER].CurrentMember.Siblings , Measures.[Lo Revenue] ) ' MEMBER 

Measures.[Sum] AS ' CoalesceEmpty ( Sum([SUPPLIER].CurrentMember.Children, 

CoalesceEmpty (Measures.[Sum], Measures.[Lo Revenue] ) ) , Measures.[Lo 

Revenue] )' MEMBER Measures.[Stdev] AS ' CoalesceEmpty ( 

Stdev([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue] ) , 

Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER Measures.[StdevP] AS ' CoalesceEmpty ( 

StdevP([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue] ) , 
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Measures.[Lo Revenue] )' MEMBER Measures.[Var] AS ' CoalesceEmpty ( 

Var([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue] ) , Measures.[Lo 

Revenue] )' MEMBER Measures.[VarP] AS ' CoalesceEmpty ( 

VarP([SUPPLIER].CurrentMember.Children, Measures.[Lo Revenue] ) , 

Measures.[Lo Revenue] )' SELECT { Measures.[Avg] , Measures.[Count], 

Measures.[Correlation] , Measures.[Covariance] , Measures.[CovarianceN] , 

Measures.[LinRegIntercept] , Measures.[LinRegSlope] , Measures.[LinRegPoint] 

, Measures.[Max] , Measures.[Median] , Measures.[IifAvg] , 

Measures.[IifMedian] , Measures.[Min], Measures.[Ordinal], Measures.[Rank], 

Measures.[Sum], Measures.[Stdev] , Measures.[StdevP] , Measures.[Var] , 

Measures.[VarP] } ON COLUMNS, [SUPPLIER].Members ON ROWS FROM LINEORDER 

Q16 (Conjunto): 
WITH MEMBER Measures.[NewMeasure] AS '1' SET [AllMembers] AS ' { SUPPLIER.[S 
Region].AllMembers.Item(0) }' SET [Ascendants] AS ' Ascendants ( SUPPLIER.[S 
City].[UNITED KI1] )' SET [Descendants] AS 'Descendants ( SUPPLIER.[S 

Region].[EUROPE] , SUPPLIER.[S City])' SET [Except] AS 'Except ( SUPPLIER.[S 
City].Members , [Descendants] )' SET [BottomCount] AS 'BottomCount( [Except] 
, 30 , Measures.[Lo Discount] )' SET [BottomPercent] AS 'BottomPercent( 

SUPPLIER.[S City].Members , 15 , Measures.[Lo Revenue] )' SET [BottomSum] AS 
'BottomSum( SUPPLIER.[S City].Members , 200000 , Measures.[Lo Quantity] )' 

SET [Distinct] AS 'Distinct ( { [BottomCount], [BottomPercent] , [BottomSum] 
} )' SET [TopCount] AS 'TopCount(SUPPLIER.[S City].Members , 30 , 

Measures.[Lo Discount] )' SET [TopPercent] AS 'TopPercent( SUPPLIER.[S 

City].Members , 30 , Measures.[Lo Revenue] )' SET [TopSum] AS 'TopSum( 

SUPPLIER.[S City].Members , 800000 , Measures.[Lo Quantity] )' SET [Union] AS 
'Union ( Union([TopCount], [TopPercent] , ALL), [TopSum])' SET [Children] AS 
'SUPPLIER.[S Nation].[UNITED KINGDOM].Children' SET [Head] AS 'Head ( 

[Distinct] , 5 )' SET [Tail] AS 'Tail ( [Union] , 5 )' SET [Subset] AS 
'Subset ( { [Children], [Head], [Tail] } , 7, 7 )' SET [Order] AS 'Order ( 
[Subset] , [SUPPLIER].CurrentMember.Name )' SET [DrilldownLevel] AS 
'DrilldownLevel ( [PART].[P Mfgr].Members , [PART].[P Mfgr])' SET 
[DrilldownLevelBottom] AS 'DrilldownLevelBottom ( [PART].[P Mfgr].Members , 
1, [PART].[P Mfgr], Measures.[Lo Quantity])' SET [DrilldownLevelTop] AS 
'DrilldownLevelTop ( [PART].[P Mfgr].Members , 1, [PART].[P Mfgr], 

Measures.[Lo Quantity])' SET [DrilldownMember] AS 'DrilldownMember ( 

[PART].[P Mfgr].Members , {[PART].[P Mfgr].[MFGR#1]}, RECURSIVE)' SET 
[Siblings] AS '[PART].[P Mfgr].[MFGR#1].Siblings' SET [Intersect] AS 
'Intersect ( Union ([DrilldownLevelBottom], [DrilldownLevelTop]) , 

[DrilldownLevel])' SET [ToggleDrillState] AS ' ToggleDrillState ( Union( 

[Intersect], Union( [DrilldownMember], [Siblings])) , { [PART].[P 

Category].[MFGR#12] })' SET [Generate] AS 'Generate ( { [AllMembers], 
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[Ascendants] , [Order] } , NonEmptyCrossjoin ({SUPPLIER.CurrentMember}, 

TopCount([ToggleDrillState] , 6, Measures.[Lo Discount] ) ) )' SET [Extract] 
AS 'Extract ( { [Generate] } , [PART], [SUPPLIER] )' SET [Hierarchize] AS 
'Hierarchize ( [Extract] )' SET [LastPeriods] AS 'LastPeriods(3, [DATE].[D 
Year].[1996])' SET [CrossJoin] AS 'CrossJoin ( { [Hierarchize] } , { 

[LastPeriods] } )' SET [Filter] AS 'Filter ({ [CrossJoin] } , NOT 

IsEmpty(Measures.[Lo Discount]))' SET [AddCalculatedMembers] AS 
'AddCalculatedMembers(Measures.Members)' SELECT { [Filter] } ON ROWS, { 

[AddCalculatedMembers] } ON COLUMNS FROM LINEORDER 

Q17 (Texto): 
WITH MEMBER Measures.[Name] AS 'CoalesceEmpty (Generate 

(CUSTOMER.CurrentMember.Parent.Children, CUSTOMER.CurrentMember.Name, ", ") , 

"----")' MEMBER Measures.[UniqueName] AS 'CoalesceEmpty (Generate 

(CUSTOMER.CurrentMember.Parent.Children, CUSTOMER.CurrentMember.UniqueName, 

"; ") , "----")' MEMBER Measures.[SetToStr] AS 
'SetToStr(CUSTOMER.CurrentMember.Parent.Children)' MEMBER 

Measures.[TupleToStr] AS 'TupleToStr((CUSTOMER.CurrentMember))' MEMBER 

Measures.[Iif] AS 'Iif(InStr(CUSTOMER.CurrentMember.Name, "E") > 0, "E", "-
")' MEMBER Measures.[LCase] AS 'LCase(CUSTOMER.CurrentMember.Name)' MEMBER 

Measures.[Len] AS 'Len(CUSTOMER.CurrentMember.Name)' MEMBER Measures.[Left] 

AS 'Left(CUSTOMER.CurrentMember.Name, 1)' MEMBER Measures.[Mid] AS 
'Iif(Len(CUSTOMER.CurrentMember.Name) > 1, Mid(CUSTOMER.CurrentMember.Name, 

2, Len(CUSTOMER.CurrentMember.Name) - 2), "----")' MEMBER Measures.[Right] AS 
'Right(CUSTOMER.CurrentMember.Name, 1)' SELECT { Measures.[Name], 

Measures.[UniqueName] , Measures.[SetToStr] , Measures.[TupleToStr] , 

Measures.[Iif] , Measures.[LCase] , Measures.[Len] , Measures.[Left] , 

Measures.[Mid] , Measures.[Right] } ON COLUMNS, CUSTOMER.Members ON ROWS FROM 
LINEORDER 

 

2. Catálogo do SAMU 
 

a. Grupo I (SSB) 

Q01: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { {[DATA].[D Year].Members} * { 

[CHAMADO].[Sexo].[M].[RESIDENCIA].Children } } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

WHERE [HOSPITAL].[Desc Metro].[RECIFE] 
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Q02: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { {[DATA].[D Year].Members} * { 

[CHAMADO].[Sexo].[F].[RESIDENCIA].[1]:[CHAMADO].[Sexo].[F].[RESIDENCIA].[8] } 

} ON ROWS FROM [SOLICITACAO] WHERE [HOSPITAL].[Desc Metro].[SUL] 

Q03: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { {[DATA].[D Year].Members} * { [CHAMADO].[Sexo].[F].[RESIDENCIA].[9]} 

} ON ROWS FROM [SOLICITACAO] WHERE [HOSPITAL].[Desc Metro].[NORTE] 

Q04: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { Order ( Order ( { {[BAIRRO].[Desc Metro].[SUL].Children} * 

{[HOSPITAL].[Desc Metro].[SUL].Children} * {[DATA].[D Year].[2006]:[DATA].[D 

Year].[2008]}} , [Measures].[Tempo Acionamento] , BDESC ) , 

[DATA].CurrentMember.Name , BASC) } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

Q05: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { Order ( Order ( { {[BAIRRO].[Desc Municipio].[Recife].Children} * 
{[HOSPITAL].[Desc Municipio].[Recife].Children} * {[DATA].[D 

Year].[2006]:[DATA].[D Year].[2008]}} , [Measures].[Tempo Acionamento] , 

BDESC ) , [DATA].CurrentMember.Name , BASC) } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

Q06: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { Order ( Order ( { {[BAIRRO].[Cod Distrito].[1],[BAIRRO].[Cod 

Distrito].[5] } * {[HOSPITAL].[Cod Distrito].[1],[HOSPITAL].[Cod 

Distrito].[5] } * {[DATA].[D Year].[2006]:[DATA].[D Year].[2008]}} , 

[Measures].[Tempo Acionamento] , BDESC ) , [DATA].CurrentMember.Name , BASC) 

} ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

Q07: 
SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Tempo Acionamento]} } } ON COLUMNS, NON 
EMPTY { Order ( Order ( { {[BAIRRO].[Cod Distrito].[1],[BAIRRO].[Cod 

Distrito].[5] } * {[HOSPITAL].[Cod Distrito].[1],[HOSPITAL].[Cod 

Distrito].[5] } * {[DATA].[D Yearmonth].[200809]}} , [Measures].[Tempo 

Acionamento] , BDESC ) , [DATA].CurrentMember.Name , BASC) } ON ROWS FROM 
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[SOLICITACAO] 

Q08: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS ' Sum ( 

{[CHAMADO].[Sexo].[M],[CHAMADO].[Sexo].[F] }, [Measures].[Tempo Acionamento] 

- [Measures].[Tempo Pedido] ) ' SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } 
} ON COLUMNS, NON EMPTY { {[DATA].[D Year].Members} * {[BAIRRO].[Desc 

Metro].[RECIFE].Children} } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] WHERE [HOSPITAL].[Desc 
Metro].[RECIFE] 

Q09: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS '[Measures].[Tempo Acionamento] - 

[Measures].[Tempo Pedido]' SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } } ON 
COLUMNS, NON EMPTY { {[DATA].[D Year].[2007],[DATA].[D Year].[2008]} * 

{[HOSPITAL].[Desc Metro].[RECIFE].Children} * 

{[CHAMADO].[Sexo].[M].Children,[CHAMADO].[Sexo].[F].Children } } ON ROWS FROM 
[SOLICITACAO] WHERE [BAIRRO].[Desc Metro].[RECIFE] 

Q10: 
WITH MEMBER [Measures].[Profit] AS '[Measures].[Tempo Acionamento] - 

[Measures].[Tempo Pedido]' SELECT NON EMPTY { { {[Measures].[Profit]} } } ON 
COLUMNS, NON EMPTY { {[DATA].[D Year].[2007],[DATA].[D Year].[2008]} * 

{[HOSPITAL].[Desc Municipio].[Recife].Children} * {[CHAMADO].[Sexo].[M].[VIA 

PÚBLICA].Children} } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

 
b. Grupo II (Funções MDX) 

Q11 (Hierarquia): 
WITH MEMBER Measures.[Dimension] AS 'Dimensions( 

[BAIRRO].CurrentMember.Level.Ordinal ).DefaultMember.Dimension.Name' MEMBER 

Measures.[Hierarchy] AS 'Dimensions( [BAIRRO].CurrentMember.Level.Ordinal 

).DefaultMember.Hierarchy.Name' SELECT { Measures.[Dimension] , 

Measures.[Hierarchy] } ON COLUMNS, { [BAIRRO].Members } ON ROWS FROM 
SOLICITACAO 

Q12 (Nível): 
WITH MEMBER Measures.[Level1] AS '[BAIRRO].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 
Measures.[Level2] AS '[HOSPITAL].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 

Measures.[Level3] AS '[CHAMADO].CurrentMember.Level.Name' MEMBER 
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Measures.[Level4] AS '[DATA].CurrentMember.Level.Name' SELECT { 

Measures.[Level1] , Measures.[Level2] , Measures.[Level3] , Measures.[Level4] 

} ON COLUMNS, { { [BAIRRO].Levels(0).Members.Item(0), 

[BAIRRO].Levels(1).Members.Item(0) , [BAIRRO].Levels(2).Members.Item(0) , 

[BAIRRO].Levels(3).Members.Item(0) } * { 

[HOSPITAL].Levels(0).Members.Item(0), [HOSPITAL].Levels(1).Members.Item(0) , 

[HOSPITAL].Levels(2).Members.Item(0) , [HOSPITAL].Levels(3).Members.Item(0) } 

* { [CHAMADO].Levels(0).Members.Item(0), [CHAMADO].Levels(1).Members.Item(0) 

, [CHAMADO].Levels(2).Members.Item(0) , [CHAMADO].Levels(3).Members.Item(0) } 

* { [DATA].Levels(0).Members.Item(0), [DATA].Levels(1).Members.Item(0) , 

[DATA].Levels(2).Members.Item(0) , [DATA].Levels(3).Members.Item(0) } } ON 
ROWS FROM SOLICITACAO 

Q13 (Lógica): 
WITH MEMBER Measures.[EmptyChild] AS 
'IsEmpty(HOSPITAL.CurrentMember.FirstChild)' MEMBER Measures.[EmptyParent] AS 
'IsEmpty(HOSPITAL.CurrentMember.Parent)' MEMBER Measures.[PrevParent] AS 
'HOSPITAL.CurrentMember.Parent Is HOSPITAL.PrevMember.Parent' MEMBER 

Measures.[NextParent] AS 'HOSPITAL.CurrentMember.Parent Is 

HOSPITAL.NextMember.Parent' MEMBER Measures.[IifParent] AS 'Iif(( 

(HOSPITAL.CurrentMember.Parent.Name = HOSPITAL.PrevMember.Parent.Name) Or 

(HOSPITAL.CurrentMember.Name = HOSPITAL.NextMember.Parent.Name)), 1, 0)' 

SELECT { Measures.[EmptyChild] , Measures.[EmptyParent] , 

Measures.[PrevParent] , Measures.[NextParent] , Measures.[IifParent] } ON 
COLUMNS, { {HOSPITAL.Members} } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

Q14 (Membro): 
WITH MEMBER Measures.[Ancestor] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 

Ancestor(BAIRRO.CurrentMember, 1))' MEMBER Measures.[ClosingPeriod] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , ClosingPeriod(BAIRRO.[Cod Distrito] , 

BAIRRO.CurrentMember))' MEMBER Measures.[Cousin] AS '(Measures.[Qtde Pedido] 
, Cousin(BAIRRO.CurrentMember, [BAIRRO].[Desc Metro].[SUL]))' MEMBER 

Measures.[CurrentMember] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember)' 
MEMBER Measures.[DefaultMember] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 

BAIRRO.DefaultMember)' MEMBER Measures.[FirstChild] AS '(Measures.[Qtde 

Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.FirstChild)' MEMBER Measures.[FirstSibling] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.FirstSibling)' MEMBER 

Measures.[Item] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 

BAIRRO.CurrentMember.Level.Members.Item(2))' MEMBER Measures.[Lag] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.Lag(3))' MEMBER 

Measures.[LastChild] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 
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BAIRRO.CurrentMember.LastChild)' MEMBER Measures.[LastSibling] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.LastSibling)' MEMBER 

Measures.[Lead] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.Lead(3))' 
MEMBER Measures.[NextMember] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 

BAIRRO.CurrentMember.NextMember)' MEMBER Measures.[OpeningPeriod] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , OpeningPeriod(BAIRRO.[Cod Distrito] , 

BAIRRO.CurrentMember))' MEMBER Measures.[ParallelPeriod] AS '(Measures.[Qtde 
Pedido] , ParallelPeriod(BAIRRO.[Desc Metro] , 1 , BAIRRO.CurrentMember ))' 

MEMBER Measures.[Parent] AS '(Measures.[Qtde Pedido] , 

BAIRRO.CurrentMember.Parent)' MEMBER Measures.[PrevMember] AS 
'(Measures.[Qtde Pedido] , BAIRRO.CurrentMember.PrevMember)' MEMBER 

Measures.[StrToMember] AS 'StrToMember("[Measures].[Idade]")' SELECT { 

Measures.[Ancestor] , Measures.[ClosingPeriod], Measures.[Cousin] , 

Measures.[CurrentMember] , Measures.[DefaultMember] , Measures.[FirstChild] , 

Measures.[FirstSibling] , Measures.[Item] , Measures.[Lag] , 

Measures.[LastChild] , Measures.[LastSibling] , Measures.[Lead] , 

Measures.[NextMember] , Measures.[OpeningPeriod] , Measures.[ParallelPeriod] 

, Measures.[Parent] , Measures.[PrevMember] , Measures.[StrToMember] } ON 
COLUMNS, { [BAIRRO].Members } ON ROWS FROM [SOLICITACAO] 

Q15 (Numérica): 
WITH MEMBER Measures.[Avg] AS ' CoalesceEmpty ( 

Avg([HOSPITAL].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Avg], 

Measures.[Tempo Acionamento] ) ) , Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER 

Measures.[Count] AS ' CoalesceEmpty ( 

Count([HOSPITAL].CurrentMember.Children, IncludeEmpty ) , 0 )' MEMBER 

Measures.[Correlation] AS 'CoalesceEmpty ( 

Correlation([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento], 

Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER Measures.[Covariance] AS 'CoalesceEmpty 
( Covariance([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento], 

Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER Measures.[CovarianceN] AS 'CoalesceEmpty 
( CovarianceN([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo 

Acionamento], Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER Measures.[LinRegIntercept] 

AS 'CoalesceEmpty ( LinRegIntercept([HOSPITAL].CurrentMember.Children, 

Measures.[Tempo Acionamento], Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER 

Measures.[LinRegSlope] AS 'CoalesceEmpty ( 

LinRegSlope([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento], 

Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER Measures.[LinRegPoint] AS 'CoalesceEmpty 
( LinRegPoint(Measures.[Tempo Acionamento], 

[HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento], 

Measures.[Qtde Pedido]), 0 )' MEMBER Measures.[Max] AS ' CoalesceEmpty ( 

Max([HOSPITAL].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Max], 
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Measures.[Tempo Acionamento] ) ) , Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER 

Measures.[Median] AS ' CoalesceEmpty ( 

Median([HOSPITAL].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Median], 

Measures.[Tempo Acionamento] ) ) , Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER 

Measures.[IifAvg] AS ' Iif ( Measures.[Avg] < ( Measures.[Avg] , 

[HOSPITAL].Parent ) , -1, 1 ) ' MEMBER Measures.[IifMedian] AS ' Iif ( 

Measures.[Median] < ( Measures.[Median] , [HOSPITAL].Parent ) , -1, 1 ) ' 

MEMBER Measures.[Min] AS ' CoalesceEmpty ( 

Min([HOSPITAL].CurrentMember.Children, CoalesceEmpty (Measures.[Min], 

Measures.[Tempo Acionamento] ) ) , Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER 

Measures.[Ordinal] AS '[HOSPITAL].CurrentMember.Level.Ordinal' MEMBER 

Measures.[Rank] AS ' Rank ( [HOSPITAL].CurrentMember, 

[HOSPITAL].CurrentMember.Siblings , Measures.[Tempo Acionamento] ) ' MEMBER 

Measures.[Sum] AS ' CoalesceEmpty ( Sum([HOSPITAL].CurrentMember.Children, 

CoalesceEmpty (Measures.[Sum], Measures.[Tempo Acionamento] ) ) , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER Measures.[Stdev] AS ' CoalesceEmpty ( 
Stdev([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento] ) , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER Measures.[StdevP] AS ' CoalesceEmpty ( 
StdevP([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento] ) , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER Measures.[Var] AS ' CoalesceEmpty ( 
Var([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento] ) , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' MEMBER Measures.[VarP] AS ' CoalesceEmpty ( 
VarP([HOSPITAL].CurrentMember.Children, Measures.[Tempo Acionamento] ) , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' SELECT { Measures.[Avg] , Measures.[Count], 
Measures.[Correlation] , Measures.[Covariance] , Measures.[CovarianceN] , 

Measures.[LinRegIntercept] , Measures.[LinRegSlope] , Measures.[LinRegPoint] 

, Measures.[Max] , Measures.[Median] , Measures.[IifAvg] , 

Measures.[IifMedian] , Measures.[Min], Measures.[Ordinal], Measures.[Rank], 

Measures.[Sum], Measures.[Stdev] , Measures.[StdevP] , Measures.[Var] , 

Measures.[VarP] } ON COLUMNS, [HOSPITAL].Members ON ROWS FROM SOLICITACAO 

Q16 (Conjunto): 
WITH MEMBER Measures.[NewMeasure] AS '1' SET [AllMembers] AS ' { 

HOSPITAL.[Desc Metro].AllMembers.Item(0) }' SET [Ascendants] AS ' Ascendants 
( HOSPITAL.[Cod Distrito].[1] )' SET [Descendants] AS 'Descendants ( 

HOSPITAL.[Desc Metro].[NORTE] , HOSPITAL.[Cod Distrito])' SET [Except] AS 
'Except ( HOSPITAL.[Cod Distrito].Members , [Descendants] )' SET 
[BottomCount] AS 'BottomCount( [Except] , 30 , Measures.[Idade] )' SET 
[BottomPercent] AS 'BottomPercent( HOSPITAL.[Cod Distrito].Members , 15 , 

Measures.[Tempo Acionamento] )' SET [BottomSum] AS 'BottomSum( HOSPITAL.[Cod 
Distrito].Members , 200000 , Measures.[Qtde Pedido] )' SET [Distinct] AS 
'Distinct ( { [BottomCount], [BottomPercent] , [BottomSum] } )' SET 



154 
 

 

[TopCount] AS 'TopCount(HOSPITAL.[Cod Distrito].Members , 30 , 

Measures.[Idade] )' SET [TopPercent] AS 'TopPercent( HOSPITAL.[Cod 

Distrito].Members , 95 , Measures.[Tempo Acionamento] )' SET [TopSum] AS 
'TopSum( HOSPITAL.[Cod Distrito].Members , 800000 , Measures.[Qtde Pedido] )' 

SET [Union] AS 'Union ( Union([TopCount], [TopPercent] , ALL), [TopSum])' SET 
[Children] AS 'HOSPITAL.[Desc Municipio].[Recife].Children' SET [Head] AS 
'Head ( [Distinct] , 5 )' SET [Tail] AS 'Tail ( [Union] , 5 )' SET [Subset] 
AS 'Subset ( { [Children], [Head], [Tail] } , 7, 7 )' SET [Order] AS 'Order ( 
[Subset] , [HOSPITAL].CurrentMember.Name )' SET [DrilldownLevel] AS 
'DrilldownLevel ( [CHAMADO].[Sexo].Members , [CHAMADO].[Sexo])' SET 
[DrilldownLevelBottom] AS 'DrilldownLevelBottom ( [CHAMADO].[Sexo].Members , 
1, [CHAMADO].[Sexo], Measures.[Qtde Pedido])' SET [DrilldownLevelTop] AS 
'DrilldownLevelTop ( [CHAMADO].[Sexo].Members , 1, [CHAMADO].[Sexo], 

Measures.[Qtde Pedido])' SET [DrilldownMember] AS 'DrilldownMember ( 

[CHAMADO].[Sexo].Members , {[CHAMADO].[Sexo].[M]}, RECURSIVE)' SET [Siblings] 
AS '[CHAMADO].[Sexo].[M].Siblings' SET [Intersect] AS 'Intersect ( Union 

([DrilldownLevelBottom], [DrilldownLevelTop]) , [DrilldownLevel])' SET 
[ToggleDrillState] AS ' ToggleDrillState ( Union( [Intersect], Union( 

[DrilldownMember], [Siblings])) , { [CHAMADO].[Sexo].[M].[RESIDENCIA] })' SET 
[Generate] AS 'Generate ( { [AllMembers], [Ascendants] , [Order] } , 

NonEmptyCrossjoin ({HOSPITAL.CurrentMember}, TopCount([ToggleDrillState] , 6, 

Measures.[Idade] ) ) )' SET [Extract] AS 'Extract ( { [Generate] } , 

[CHAMADO], [HOSPITAL] )' SET [Hierarchize] AS 'Hierarchize ( [Extract] )' SET 
[LastPeriods] AS 'LastPeriods(3, [DATA].[D Year].[2008])' SET [CrossJoin] AS 
'CrossJoin ( { [Hierarchize] } , { [LastPeriods] } )' SET [Filter] AS 'Filter 
({ [CrossJoin] } , NOT IsEmpty(Measures.[Idade]))' SET [AddCalculatedMembers] 
AS 'AddCalculatedMembers(Measures.Members)' SELECT { [Filter] } ON ROWS, { 
[AddCalculatedMembers] } ON COLUMNS FROM SOLICITACAO 

Q17 (Texto): 
WITH MEMBER Measures.[Name] AS 'CoalesceEmpty (Generate 

(BAIRRO.CurrentMember.Parent.Children, BAIRRO.CurrentMember.Name, ", ") , "--

--")' MEMBER Measures.[UniqueName] AS 'CoalesceEmpty (Generate 

(BAIRRO.CurrentMember.Parent.Children, BAIRRO.CurrentMember.UniqueName, "; ") 

, "----")' MEMBER Measures.[SetToStr] AS 
'SetToStr(BAIRRO.CurrentMember.Parent.Children)' MEMBER Measures.[TupleToStr] 

AS 'TupleToStr((BAIRRO.CurrentMember))' MEMBER Measures.[Iif] AS 
'Iif(InStr(BAIRRO.CurrentMember.Name, "1") > 0, "1", "-")' MEMBER 

Measures.[LCase] AS 'LCase(BAIRRO.CurrentMember.Name)' MEMBER Measures.[Len] 
AS 'Len(BAIRRO.CurrentMember.Name)' MEMBER Measures.[Left] AS 
'Left(BAIRRO.CurrentMember.Name, 1)' MEMBER Measures.[Mid] AS 
'Iif(Len(BAIRRO.CurrentMember.Name) > 1, Mid(BAIRRO.CurrentMember.Name, 2, 
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Len(BAIRRO.CurrentMember.Name) - 2), "----")' MEMBER Measures.[Right] AS 
'Right(BAIRRO.CurrentMember.Name, 1)' SELECT { Measures.[Name], 

Measures.[UniqueName] , Measures.[SetToStr] , Measures.[TupleToStr] , 

Measures.[Iif] , Measures.[LCase] , Measures.[Len] , Measures.[Left] , 

Measures.[Mid] , Measures.[Right] } ON COLUMNS, BAIRRO.Members ON ROWS FROM 
SOLICITACAO 
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Apêndice B – Especificação dos 
Catálogos 

Neste apêndice, são apresentadas as especificações dos catálogos SAMU e 

OBAS_DB em XML, para o serviço Mondrian, e seus respectivos cubos, SOLICITACAO e 

LINEORDER, são mostrados na interface gráfica de edição do próprio Analysis Manager do 

SSAS, no Editor do cubo e nos seus Metadados. 

1. Definição em XML do Catálogo do SAMU (Mondrian), arquivo SAMU.xml: 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Schema name="SAMU"> 
 
<!-- Shared dimensions --> 
 
  <Dimension name="BAIRRO"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="COD_BAIRRO"> 
      <Table schema="SSSR" name="TBDIMBAIRRO"></Table> 
      <Level name="Desc Metro" column="DESC_METRO" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="Desc Municipio" column="DESC_MUNICIPIO" 
uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="Cod Distrit_" column="COD_DISTRITO" uniqueMembers="true"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="HOSPITAL"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="COD_HOSPITAL"> 
      <Table schema="SSSR" name="TBDIMHOSPITAL"></Table> 
      <Level name="Desc Metro" column="DESC_METRO" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="Desc Municipio" column="DESC_MUNICIPIO" 
uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="Cod Distrit_" column="COD_DISTRITO" uniqueMembers="true"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="CHAMADO"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="COD_CHAMADO"> 
      <Table schema="SSSR" name="TBDIMCHAMADO"></Table> 
      <Level name="Sexo" column="SEXO" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="Desc Origem" column="DESC_ORIGEM" uniqueMembers="false"/> 
      <Level name="Cod Causa" column="COD_CAUSA" uniqueMembers="false"/> 
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    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="DATA" > 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="COD_DATA"  > 
      <Table schema="SSSR" name="TBDIMDATA"></Table> 
      <Level name="D Year" column="D_YEAR" uniqueMembers="true"  /> 
      <Level name="D Yearm_nth" column="D_YEARMONTH" uniqueMembers="true"  /> 
      <Level name="D Weekday" column="D_WEEKDAY" uniqueMembers="false"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
<!-- Cube --> 
<Cube name="SOLICITACAO"> 
  <Table schema="SSSR" name="TBFATSOLICITACAO"> 
  </Table> 
  <DimensionUsage name="BAIRRO" source="BAIRRO" foreignKey="COD_BAIRRO"/> 
  <DimensionUsage name="HOSPITAL" source="HOSPITAL" 
foreignKey="COD_HOSPITAL"/> 
  <DimensionUsage name="CHAMADO" source="CHAMADO" foreignKey="COD_CHAMADO"/> 
  <DimensionUsage name="DATA" source="DATA" foreignKey="COD_DATA"/> 
 
  <Measure name="Idade" column="IDADE" aggregator="sum" 
formatString="#,###"/> 
  <Measure name="Qtde Acionamento" column="QTDE_ACIONAMENTO" aggregator="sum" 
formatString="#,###"/> 
  <Measure name="Qtde Pedido" column="QTDE_PEDIDO" aggregator="sum" 
formatString="#,###"/> 
  <Measure name="Tempo Acionamento" column="TEMPO_ACIONAMENTO" 
aggregator="sum" formatString="#,###.00"/> 
  <Measure name="Tempo Pedid_" column="TEMPO_PEDIDO" aggregator="sum" 
formatString="#,###.00"/> 
 
</Cube> 
 
</Schema> 

2. Editor do Cubo SOLICITACAO do Catálogo SAMU (SSAS): 
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3. Metadados do Cubo SOLICITACAO do Catálogo SAMU (SSAS): 

Cube:  SOLICITACAO    
   

    
 

      Dimensions:    BAIRRO, CHAMADO, DATA, HOSPITAL  
 

   

 

      BAIRRO      (All), Desc Metro, Desc Municipio, Cod Distrito  
 

     
 

      CHAMADO      (All), Sexo, Desc Origem, Cod Causa  
 

     
 

      DATA      (All), D Year, D Yearmonth, D Weekday  
 

     
 

      HOSPITAL      (All), Desc Metro, Desc Municipio, Cod Distrito  
 

     
 

 

     Measures: Qtde Acionamento, Qtde Pedido, Tempo Acionamento, Tempo Pedido, 
Idade  

 

   

 

     Calculated Members: None  
 

   

 

     Calculated Cells: None  
 

   

 

     Actions: None  
 

   

 

     Named Sets: None  
 

   

 

     Source Tables: SSSR.TBFATSOLICITACAO, SSSR.TBDIMBAIRRO, 
SSSR.TBDIMCHAMADO, SSSR.TBDIMDATA, SSSR.TBDIMHOSPITAL  

 

   

 

     Fact Table: SSSR.TBFATSOLICITACAO  
 

   

     Source Cube: Not Applicable  
 

   

     Source Database: Not Applicable  
 

   

     Source Server: Not Applicable  
 

   

 

     Processed: 5/2/2010 16:50:26  
 

   

 

     Status: Processed  
 

   

 

     Size: 0,01MB  
 

   

 

     Cube is: Read-only  
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4. Definição em XML do Catálogo do OBAS_DB (Mondrian), arquivo 

OBAS_DB.xml: 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Schema name="OBAS_DB"> 
 
<!-- Shared dimensions --> 
 
  <Dimension name="CUSTOMER"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="C_CUSTKEY"> 
      <Table schema="SSSR" name="CUSTOMER"/> 
      <Level name="C Region" column="C_REGION" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="C Nation" column="C_NATION" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="C City" column="C_CITY" uniqueMembers="true"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="SUPPLIER"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="S_SUPPKEY"> 
      <Table schema="SSSR" name="SUPPLIER"/> 
      <Level name="S Region" column="S_REGION" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="S Nation" column="S_NATION" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="S City" column="S_CITY" uniqueMembers="true"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="PART"> 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="P_PARTKEY"> 
      <Table schema="SSSR" name="PART"/> 
      <Level name="P Mfgr" column="P_MFGR" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="P Categ_ry" column="P_CATEGORY" uniqueMembers="true"/> 
      <Level name="P Brand1" column="P_BRAND1" uniqueMembers="true"/> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
  <Dimension name="DATE" > 
    <Hierarchy hasAll="true" primaryKey="D_DATEKEY" > 
      <Table schema="SSSR" name="DATA"/> 
      <Level name="D Year" column="D_YEAR" uniqueMembers="true"   /> 
      <Level name="D Yearm_nth" column="D_YEARMONTH" uniqueMembers="true"  /> 
      <Level name="D Weeknuminyear" column="D_WEEKNUMINYEAR" 
uniqueMembers="false"  /> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
 
 
<!-- Cube --> 
<Cube name="LINEORDER"> 
  <Table schema="SSSR" name="LINEORDER"> 
  </Table> 
 
  <DimensionUsage name="CUSTOMER" source="CUSTOMER" foreignKey="LO_CUSTKEY"/> 
  <DimensionUsage name="SUPPLIER" source="SUPPLIER" foreignKey="LO_SUPPKEY"/> 
  <DimensionUsage name="PART" source="PART" foreignKey="LO_PARTKEY"/> 
  <DimensionUsage name="DATE" source="DATE" foreignKey="LO_ORDERDATE"/> 
 
  <Measure name="Lo Disc_unt" column="LO_DISCOUNT" aggregator="sum" 
formatString="#,###.00"/> 
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  <Measure name="Lo Extendedprice" column="LO_EXTENDEDPRICE" aggregator="sum" 
formatString="#,###.00"/> 
  <Measure name="Lo Quantity" column="LO_QUANTITY" aggregator="sum" 
formatString="#,###"/> 
  <Measure name="Lo Revenue" column="LO_REVENUE" aggregator="sum" 
formatString="#,###.00"/> 
  <Measure name="Lo Supplycost" column="LO_SUPPLYCOST" aggregator="sum" 
formatString="#,###.00"/> 
 
</Cube> 
 
</Schema> 
 
 

5. Editor do Cubo LINEORDER do Catálogo OBAS_DB (SSAS): 

 
 

6. Metadados do Cubo LINEORDER do Catálogo OBAS_DB (SSAS): 

 
Cube:  LINEORDER    

   

    
 

      Dimensions:    SUPPLIER, PART, DATE, CUSTOMER  
 

   

 

      SUPPLIER      (All), S Region, S Nation, S City  
 

     
 

      PART      (All), P Mfgr, P Category, P Brand1  
 

     
 

      DATE      (All), D Year, D Yearmonth, D Weeknuminyear  
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      CUSTOMER      (All), C Region, C Nation, C City  
 

     
 

 

     Measures: Lo Discount, Lo Extendedprice, Lo Revenue, Lo Supplycost, Lo Quantity  
 

   

 

     Calculated Members: None  
 

   

 

     Calculated Cells: None  
 

   

 

     Actions: None  
 

   

 

     Named Sets: None  
 

   

 

     Source Tables: SSSR.LINEORDER, SSSR.SUPPLIER, SSSR.PART, SSSR.DATA, 
SSSR.CUSTOMER  

 

   

 

     Fact Table: SSSR.LINEORDER  
 

   

     Source Cube: Not Applicable  
 

   

     Source Database: Not Applicable  
 

   

     Source Server: Not Applicable  
 

   

 

     Processed: 5/2/2010 17:53:17  
 

   

 

     Status: Processed  
 

   

 

     Size: 0,01MB  
 

   

 

     Cube is: Read-only  
 

   

 

  


