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1. Introdução 

Medir o desempenho de ambientes de missão crítica é uma tarefa importante pa-

ra consumidores e fornecedores de software e hardware. O desenvolvimento de metodo-

logias (ou benchmarks [1]) que viabilizem a comparação do desempenho conjunto de 

software e hardware foi objeto de estudo na comunidade de Banco de Dados, principal-

mente nos anos 80 e 90. Nos últimos 20 anos, foram propostos benchmarks [2 a 10] que 

propõem métricas relevantes ao negócio do usuário final, tais como número de transa-

ções realizadas por intervalo de tempo e custo de cada transação. Muitas vezes, estes 

benchmarks modelam o funcionamento de uma aplicação completa, e têm destaque na 

mídia em anúncios de marketing dos fornecedores de hardware e software, com o obje-

tivo de demonstrar desempenho superior ao de produtos concorrentes. 

A definição do Webster’s II dictionary diz que um benchmark é “um padrão para 

medida ou avaliação”. Um benchmark computacional é tipicamente um programa de 

computador que realiza um conjunto de operações (uma carga de trabalho) restrito e 

pré-definido e retorna um resultado em algum formato (uma métrica) descrevendo como 

os elementos testados se comportaram. Métricas de benchmark computacionais nor-

malmente medem rapidez (em qual velocidade a carga de trabalho foi completada) ou 

vazão (quantas cargas de trabalho por unidade de tempo foram medidas). Ao executar o 

mesmo benchmark computacional em múltiplos computadores, é possível realizar com-

parações [11]. 

Benchmarks são importantes ferramentas para os consumidores; servem para au-

xiliar na decisão da compra do hardware e software com melhor desempenho para suas 

necessidades. Dessa forma, fabricantes de hardware e software usam resultados de ben-

chmark como instrumentos de marketing, para divulgar vantagens de desempenho de 

seus produtos sobre os concorrentes. 

Os benchmarks também têm sido requisitados quando se deseja uma garantia de 

desempenho ou qualidade. O governo brasileiro introduziu um requisito em alguns pre-

gões de aquisição de servidores [12], para que o benchmark TPC-C (Benchmark C da 

organização Transaction Processing Performance Council) [3] seja realizado pelo fa-

bricante no servidor proposto, atingindo um patamar mínimo de desempenho. Inúmeras 

referências na mídia, não necessariamente produzidas pelos fabricantes, trazem afirma-

ções comparativas de desempenho embasadas em resultados de benchmarks TPC-C [13 

a 17]. 
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Há 13 anos, a TPC (Transaction Processing Performance Council) [18] publi-

cou o TPC-C [3], um benchmark OLTP (Online Transaction Processing, ou processa-

mento de transações online) amplamente conhecido e referenciado no mercado de ser-

vidores. Ele permite comparações entre o conjunto formato por SGBD (Sistema Geren-

ciador de Banco de Dados), hardware e Sistema Operacional. A TPC [18] é uma organi-

zação formada por um consórcio entre os fabricantes de hardware e software interessa-

dos nos resultados de benchmarks. Desde o final dos anos 80, os benchmarks ganharam 

mais credibilidade com a criação das organizações de benchmark, uma vez que cada 

empresa participante se empenha na produção de um benchmark mais justo, onde seu 

produto não saia prejudicado por uma avaliação tendenciosa ou muito específica. Outras 

organizações também foram criadas com finalidade de definir padrões de indústria de 

benchmark: SPEC [19], SPC [20], BAPCo [21] e EEMBC [22]. Estas organizações 

conduzem os trabalhos de criação de benchmarks em sigilo, mantendo áreas privadas 

nos seus sites para compartilhamento de informações entre seus membros. Depois da 

conclusão dos trabalhos e aprovação interna, novos benchmarks são disponibilizados 

para o público, com especificações detalhadas. 

Os benchmarks também auxiliam a detectar problemas em SGBD. Por exemplo, 

o Wisconsin Benchmark [2] mostra como um SGBD relacional responde a uma consulta 

específica em alguns segundos, enquanto outro SGBD leva várias horas, já que os oti-

mizadores de consulta usam estratégias diferentes. O benchmark da Sun [23] descobriu 

problemas com o sistema de indexação para um produto de SGBD relacional [24]. 

1.1. Motivação 

Carolyn Turbyfill, que participou da confecção dos benchmarks Wisconsin [2] e 

AS3AP [4], comenta na perspectiva histórica de sua publicação a respeito do AS3AP que 

percebeu rapidamente, deparada com a necessidade de comparar o desempenho de dife-

rentes sistemas de SGBD, que uma metodologia apropriada de benchmarking era, por si 

só, um tópico de pesquisa. 

Este trabalho se concentra em benchmarks para SGBD, mais especificamente em 

benchmarks OLTP. Atualmente, o benchmark padrão de indústria para esta área é o 

TPC-C. Entretanto, o TPC-C demonstra vários sinais de obsolescência, tais como uma 

utilização pouco ampla das funcionalidades relevantes e um balanceamento pouco ade-

quado de recursos de hardware, entre outros. Um novo benchmark OLTP para SGBD se 

faz necessário, como pode ser observado em duas iniciativas da própria TPC: (a) solici-
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tando propostas para um novo benchmark OLTP [25] e (b) em fase final de aprovação 

do TPC-E [5;26;27]. O TPC-E deverá substituir o TPC-C como benchmark OLTP pa-

drão de indústria para SGBD. 

Há uma série de requisitos relacionados que determinam a qualidade de um ben-

chmark. Muitos destes requisitos são conflitantes. É um grande desafio propor bench-

marks que atendam de forma ampla aos requisitos, de forma balanceada. Na literatura, 

não há um consenso em relação à definição dos requisitos e classificação dos fatores de 

qualidade. 

Nos dias atuais, continua existindo um obstáculo importante que impede que 

muitos trabalhos de análise e comparação de desempenho sigam adiante. O motivo 

principal é que algumas afirmações de desempenho não são bem vindas pelos fabrican-

tes. David DeWitt propôs em 1983 o Wisconsin Benchmark [28]. No trabalho, são feitas 

comparações experimentais do desempenho de SGBD existentes. Naturalmente, o mau 

desempenho divulgado não agradou os fornecedores que haviam se saído mal nos resul-

tados experimentais [29]. Pouco depois, foi introduzida uma cláusula na maioria dos 

produtos comerciais [30], que acabou sendo conhecida como “cláusula DeWitt” [29 a 

32]. A cláusula DeWitt proíbe que sejam realizados benchmarks sem prévia autorização 

do fabricante. O contrato de licença de uso do Microsoft® SQL ServerTM (EULA) [33] 

possui uma cláusula1 como esta, que tem o intuito de proteger os fabricantes contra tra-

balhos mal conduzidos e erroneamente configurados de avaliação de desempenho que 

terceiros possam vir a realizar sobre seus produtos. A cláusula restritiva desencorajou 

que trabalhos similares ao conduzido por DeWitt fossem realizados depois de sua intro-

dução, embora até juizados estaduais tenham concluído que tal restrição não podia ser 

feita [34]. A restrição não afeta o trabalho feito pelas organizações de benchmark, já que 

os fabricantes são participantes diretos das mesmas. 

A Neal Nelson & Associates [35] descreve 5 diferentes segmentos que geram 

demanda para benchmarks na arena dos SGDB: fabricantes de SGBD, fabricantes de 

computadores, revistas e jornais, universidades e clientes. O raciocínio pode facilmente 

ser estendido para outras áreas, com segmentos e interesses similares. 

Fabricantes de SGBD e computadores conduzem benchmarks para mostrar as 

vantagens de seus produtos, e persuadir clientes a comprá-los. Nem sempre existe um 

                                                 
1 Benchmark Testing: You may not disclose the results of any benchmark test of either the Server Soft-

ware or Client Software to any third party without Microsoft’s prior written approval. 
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compromisso em avaliar todos os aspectos do produto e, em geral, são escondidas al-

gumas limitações. 

Revistas, jornais e outras publicações ocasionalmente financiam benchmarks pa-

ra a confecção de artigos. Os produtos selecionados são de escolha dos responsáveis 

pela publicação e pode acontecer de um produto relevante e de interesse do consumidor 

ser sumariamente excluído da avaliação. Uma desvantagem desse tipo de publicação é 

que não há espaço nos artigos para incluir detalhes importantes de como o ambiente foi 

configurado ou os testes conduzidos. 

Universidades e outras instituições acadêmicas ocasionalmente publicam resul-

tados de testes de benchmark. Em geral, esses testes são bem mais detalhados, mas po-

dem excluir completamente áreas de funcionalidade que não interessem à área de pes-

quisa de interesse. 

Por último, clientes podem conduzir seus próprios benchmarks de SGBD antes 

de uma decisão de compra. Esse pode parecer um processo simples e mais orientado à 

necessidade particular do cliente mas, em geral, o tempo reservado para este tipo de 

trabalho é bastante reduzido porque frequentemente o intervalo de tempo onde uma de-

cisão de compra deve ser tomada é curto, pressionado pelas necessidades do cliente. 

No caso de revistas, universidades e clientes, a cláusula DeWitt pode se tornar 

um grande obstáculo para a divulgação e até mesmo realização dos benchmarks. 

A sexta alternativa proposta por Neal Nelson & Associates é realizar uma medi-

ção de desempenho através do auxílio de uma empresa especializada em benchmarks, 

que não seja comprometida com nenhum fornecedor de software ou hardware. 

Portanto, é bastante clara a importância de benchmarks para diversas comunida-

des de usuários de informática, principalmente em áreas diretamente relacionadas ao 

funcionamento de aplicações reais. Entretanto, não há trabalhos de pesquisa que reali-

zem avaliações críticas de benchmarks, há poucos resultados experimentais mostrando 

possíveis melhorias nos benchmarks, e este trabalho fica sempre confinado nas organi-

zações de benchmark. Mesmo com a abertura das especificações e resultados, uma aná-

lise mais crítica e minuciosa pode revelar pontos de melhoria nos benchmarks e nos 

seus processos de auditoria, execução e publicação. Um processo de “benchmark dos 

benchmarks” é importante para garantir a qualidade, credibilidade e aplicabilidade dos 

benchmarks ao longo do tempo. Um trabalho de pesquisa sem conflito de interesses 

com fabricantes dos produtos envolvidos mostra-se bastante adequado para este fim. 
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Um bom benchmark deve ser popular, para que possa ser bastante referenciado e 

respeitado em comparações de desempenho. Entretanto, esse requisito deve ser atendido 

sem perder a semelhança com sistemas reais. Para tal, é importante que o custo financei-

ro e de tempo envolvido em sua execução seja alcançável por um público abrangente, o 

que aumenta o número de instituições capazes de executá-lo e verificar sua validade, 

reproduzindo sua execução com facilidade. Para isso, é importante que sua especifica-

ção e todos os detalhes da execução sejam abertos. Algumas características do bench-

mark TPC-C inviabilizam que muitos fabricantes tenham condições de executá-lo, por-

que o custo da execução é bastante alto e inadequado aos recursos de hardware tipica-

mente utilizados em ambientes OLTP, principalmente em relação ao sub-sistema de I/O. 

Nem todas os detalhes dos resultados TPC-C são realmente abertos, o que inviabiliza 

que ele possa ser verificado junto ao público em geral. Um trabalho de pesquisa pode 

revelar detalhes importantes em relação a potenciais violações destes importantes requi-

sitos.  

1.2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é proporcionar uma análise crítica do 

TPC-C, benchmark OLTP padrão de indústria, assim como propor melhorias simples na 

implementação do benchmark, com o objetivo de torná-lo mais popular e adequado ao 

hardware tipicamente utilizado para sistemas OLTP na realidade atual. É proposta uma 

consolidação de conceitos em relação aos requisitos e qualidade de um benchmark, su-

gerindo um novo agrupamento e conceituação de termos para proporcionar um melhor 

entendimento dos termos utilizados. Também é relatado como ocorre uma publicação 

TPC-C de acordo com as especificações oficiais [3], sugerindo pontos de melhoria no 

processo de publicação e auditoria do resultado. O relato é baseado em uma publicação 

real conduzida por um projeto de pesquisa no Centro de Informática/UFPE. 

1.3. Estrutura geral deste trabalho 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 lista al-

guns benchmarks mais relevantes para SGBD, produzidos tanto no meio acadêmico 

quanto por organizações de benchmark. A intenção é descrever o estado da arte em ben-

chmarks para SGBD, abordando os mais relevantes e mostrando uma visão geral das 

organizações de benchmark. A descrição das organizações de benchmark é feita para 

ilustrar a credibilidade do trabalho produzido pelas mesmas. 
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O capítulo 3 propõe uma classificação dos requisitos e fatores de qualidade de 

um benchmark para SGBD. Na literatura, não há consenso sobre estes pontos, é feita 

uma proposta que visa organizar alguns conceitos e classificações centrais para bench-

marks para SGBD em geral, dando destaque para benchmarks OLTP. 

O benchmark TPC-C é o benchmark OLTP padrão de mercado na atualidade. O 

capítulo 4 irá documentar com detalhes a publicação oficial de um resultado deste tipo 

junto à TPC, e realizar uma análise crítica do processo de auditoria e publicação. Uma 

das contribuições mais relevantes deste capítulo é destacar diversos aspectos do proces-

so da execução e publicação TPC-C que não são incluídos na sua documentação obriga-

tória disponibilizada para o público em geral. 

O capítulo 5 mostra algumas inadequações do benchmark TPC-C para os dias 

atuais. Alguns experimentos foram realizados, modificando detalhes de implementação 

do TPC-C. Os experimentos são detalhados e são mostrados seus resultados, sugerindo 

melhorias no benchmark TPC-C para torná-lo mais adequado e popular. 

O capítulo 6 consolida as conclusões deste trabalho, explicita suas contribuições 

e apresenta sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Benchmarks padrão de mercado para SGBD 

Este capítulo traz um histórico de duas linhas de desenvolvimento de bench-

marks para SGBD. É mostrada uma visão geral de algumas organizações responsáveis 

pela produção de benchmarks padrão de indústria. Em seguida, são detalhados alguns 

pontos principais de alguns benchmarks mais relevantes para SGBD: Wisconsin, 

AS3AP, TPC-C e TPC-E, com destaque para o TPC-C. 

Há múltiplos aspectos relativos ao desempenho. Cada benchmark mede aspectos 

diferentes do desempenho do sistema, abordando um segmento de mercado específico. 

Por exemplo, o TPC-H mede o desempenho de suporte à decisão em SGBD. TPC-W 

tem foco no desempenho do sistema fim-a-fim [36]. Benchmarks do SAP medem os 

vários aspectos de desempenho do ERP (Enterprise Resource Planning, ou Sistema de 

Planejamento de Recursos). O TPC-C mede o desempenho do SGBD em um ambiente 

OLTP. 

2.1. Breve histórico de benchmarks para SGBD 

Pelo menos duas linhas principais podem ser destacadas na evolução dos ben-

chmarks para SGBD. Uma delas reflete o trabalho desenvolvido no meio acadêmico, 

com a criação dos benchmarks Wisconsin [2] e AS3AP [4]. Estes benchmarks são volta-

dos para o desempenho de SGBD relacionais. 

O primeiro benchmark popular para SGBD foi o Wisconsin Benchmark [2], lan-

çado em 1983 como um trabalho acadêmico produzido por David Dewitt. A intenção 

era testar algumas funcionalidades básicas de consultas e atualizações de SGBD a partir 

de comandos SQL. O teste ganhou popularidade rapidamente, pois era produzido por 

um órgão neutro, a Universidade de Wisconsin, era muito fácil de implementar e apesar 

de bastante simples, testava funcionalidades bastante relevantes para os SGBD da épo-

ca. DeWitt incluiu em seu trabalho um comparativo experimental do benchmark propos-

to incluindo os SGBD Oracle®, DIRECT, Ingres e IDM 500. Nos resultados, alguns 

SGBD comerciais mostraram resultados decepcionantes em algumas etapas do bench-

mark, o que naturalmente desagradou seus fabricantes. Desde então, a maioria dos fa-

bricantes de SGBD (por exemplo, Oracle, Microsoft e Sybase©) começaram a introduzir 

uma nova cláusula em seus contratos de licença de uso de SGBD, que ficou conhecida 

como “cláusula DeWitt” [29;30]. Esta cláusula proíbe testes de benchmark sem uma 

autorização explícita do fabricante. A cláusula representa atualmente um sério empeci-
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lho para trabalhos de avaliação de desempenho, porque permite aos fabricantes autorizar 

apenas os trabalhos com resultados favoráveis ao seu produto, segundo critérios que não 

necessariamente precisam ser divulgados. 

Em 1987, Carolyn Turbyfill propôs o AS3AP [4] - A SQL Standard Scalable 

And Portable (escalável, portátil e baseado no padrão SQL) como resultado de sua tese 

de doutorado. O AS3AP define 93 operações (comandos SQL), e exercita formatos de 

saída diferentes (na tela, em tabela ou em arquivo), promovendo uma cobertura bem 

mais significativa das funcionalidades do SUT2 do que o Wisconsin Benchmark. Em 

2001, foi produzido e disponibilizado no SourceForge [37] o OSDB (Open Source Da-

tabase Benchmark) [38], uma implementação incompleta do benchmark AS3AP. 

A outra linha de trabalho que produziu resultados relevantes para os benchmarks 

de SGBD culminou na criação de órgãos sem fins lucrativos com a função exclusiva de 

definir e refinar benchmarks, além de auditar resultados. 

Em 1984, motivados em sanar deficiências do Wisconsin Benchmark, Jim Gray e 

colegas [39] definiam três testes padrões de desempenho para sistemas OLTP: um teste 

para processamento de transações online, o DebitCredit; e dois outros testes em lote, um 

sort (ordenação de um conjunto de dados) e um scan (varredura completa de um grande 

conjunto de dados). A intenção era caracterizar aspectos fundamentais de um sistema 

comercial real OLTP. Para o teste online, a proposta do DebitCredit era simular um sis-

tema usado por caixas de um grande banco com múltiplas agências. O artigo não era 

claro o suficiente para que pudessem ser produzidos resultados. Mesmo assim, muitos 

fabricantes produziram resultados através de implementações incompletas da proposta 

do DebitCredit, naturalmente de credibilidade questionável. 

O DebitCredit foi a base para os dois primeiros benchmarks produzidos pela 

TPC, TPC-A e TPC-B. Muitos dos princípios básicos do TPC-A, tais como simplicida-

de, aplicabilidade a sistemas distribuídos, escalabilidade, comparabilidade e neutralida-

de de fornecedor já estavam presentes no DebitCredit. Cinco anos depois, a TPC divul-

gou o Benchmark TPC-C, com mudanças importantes em relação aos predecessores 

                                                 
2 SUT (System Under Test) é um termo comumente utilizado nas especificações de benchmark. O SUT é 

o conjunto de elementos avaliados no ambiente sob teste. Nem todos os elementos do ambiente fazem 

parte do SUT. Em alguns benchmarks, como é o caso do TPC-C, a maioria dos elementos responsáveis 

pela geração da carga de trabalho não devem ser incluídos no documento que representa o resultado final 

do benchmark. 
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TPC-A e TPC-B, que se tornaram obsoletos com o lançamento do TPC-C. O TPC-C 

teve uma forte aceitação no mercado e ainda é o benchmark OLTP mais popular, conhe-

cido e respeitado na atualidade. Treze anos após a divulgação do TPC-C, este bench-

mark vem mostrando vários sinais de inadequação para o hardware contemporâneo, tais 

como o número excessivo de discos necessário para sua execução e sua inadequação 

tecnológica e outros, detalhados no capítulo 5. Atualmente, a TPC vem trabalhando no 

que será o substituto do TPC-C, o TPC-E. 

É curioso observar que as organizações de benchmark foram criadas em épocas 

similares: TPC e SPEC nasceram ambas em 1988; BAPCo, SPC e EEMBC foram fun-

dadas entre 1997 e 1998. 

2.2. Alguns benchmarks para SGBD 

Esta seção mostra uma visão geral de alguns benchmarks para SGBD, tanto cri-

ados por organizações de benchmark quanto produzidos por trabalhos acadêmicos. 

2.2.1. O Wisconsin Benchmark 

O primeiro benchmark para SGBD que ganhou popularidade foi o Wisconsin 

Benchmark [2]. O benchmark rapidamente passou a ser utilizado como um padrão para 

avaliar o desempenho de SGBD. Entretanto, o Wisconsin Benchmark não era muito 

abrangente em relação aos recursos avaliados do SGBD, e definia uma carga de trabalho 

apenas mono-usuário. 

O Wisconsin Benchmark utiliza dados sintéticos, sem relação com aplicações re-

ais, porque a escalonabilidade de dados reais é muito mais complexa, e a cobertura sis-

temática de um maior número de recursos do SGBD seria comprometida. Dessa forma, 

o Wisconsin define 3 tabelas: uma com 1.000 registros (ONEKTUP), e outras duas com 

10.000 registros cada (TENKTUP1 e TENKTUP2). As tabelas TENKTUP1 e 

TENKTUP2 são compostas de 13 campos inteiros (de 2 bytes) e 3 campos char de 52 

posições, conforme mostra o Quadro 1. É requerido que índices sejam criados em pelo 

vários campos dessa tabela, exercitando índices clustered, non-clustered e tanto em ti-

pos inteiros quanto char. Uma crítica feita à primeira versão do Wisconsin Benchmark 

era a falta de escalonabilidade. Em resposta, uma mudança foi introduzida no bench-

mark, permitindo que o número de registros das tabelas fosse regulável. 
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Quadro 1 – Especificação de atributos das tabelas definidas pelo Wisconsin Benchmark [2] 

Atributo Faixa de valores Ordem Observações 

unique1 0 – (no. registros-1) Aleatório Chave candidata 

unique2 0 – (no. registros-1) Sequencial Chave primária 

two 0-1 Aleatório (unique1 mod 2) 

four 0-3 Aleatório (unique1 mod 4) 

ten 0-9 Aleatório (unique1 mod 10) 

twenty 0-19 Aleatório (unique1 mod 20) 

onePercent 0-99 Aleatório (unique1 mod 100) 

tenPercent 0-9 Aleatório (unique1 mod 10) 

twentyPercent 0-4 Aleatório (unique1 mod 5) 

fiftyPercent 0-1 Aleatório (unique1 mod 2) 

unique3 0 – (no. registros-1) Aleatório unique1 

evenOnePercent 0,2,4,…,198 Aleatório (onePercent * 2) 

oddOnePercent 1,3,5,…,199 Aleatório (onePercent * 2) + 1 

stringu1  Aleatório Chave candidata 

stringu2  Sequencial Chave candidata 

string4  Cíclico  

 

O Wisconsin Benchmak define consultas com o intuito de avaliar o desempenho 

da maioria dos operadores relacionais, incluindo seleção com diferentes fatores de sele-

tividade, projeções com diferentes percentuais de atributos duplicados, junções simples 

e múltiplas, agregações simples, funções de agregação, inserções, exclusões e modifica-

ção de registros. Ao todo são definidos 32 procedimentos, e o tempo de resposta de cada 

um deve ser medido. As consultas devem criar uma tabela temporária com seu resulta-

do. Dessa forma, não existe uma única métrica para definir o desempenho, que deve ser 

avaliado pelo tempo de resposta de cada procedimento separadamente.  

2.2.2. O AS3AP Benchmark 

O AS3AP Benchmark [4] foi uma extensão do trabalho iniciado pelo Wisconsin 

Benchmark. O AS3AP promove uma boa cobertura dos recursos de um SGBD nos 93 

procedimentos propostos, testando de forma abrangente diferentes métodos de acesso, 
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tipos de dados, índices, junções, projeções, agregações, atualizações, bulk load, formato 

de saída dos comandos e testes multi-usuário. 

A sigla AS3AP significa ANSI SQL Standard Scalable And Portable (escaloná-

vel e portável baseado no padrão ANSI SQL). O AS3AP foi desenhado para prover um 

conjunto de testes para medir objetivamente o poder de processamento de SGBD rela-

cionais. A definição permite a implementação em plataformas diferentes, para permitir 

comparações mais amplas entre um grande número de sistemas. Uma métrica primária 

uniforme é definida, o tamanho do banco equivalente (equivalent database size), que 

permite uma interpretação imediata e não-ambígua dos resultados. A métrica reflete o 

tamanho máximo do banco de dados capaz de executar todas as operações definidas em 

menos que 12 horas. É exigido também que o tamanho do banco de dados não seja me-

nor do que a memória física disponível no servidor do SGBD. O custo por desempenho 

também pode medido baseado nesta métrica, dividindo o custo total do ambiente pela 

taxa do banco equivalente. É sugerido que o custo total seja computado conforme as 

especificações do TPC-B. Benchmarks anteriores ao AS3AP não exploravam ampla-

mente os recursos do SGBD, tais como carga e restauração de backups, além de prover 

uma métrica simples e objetiva para permitir comparações. O Wisconsin não define essa 

métrica, e testa apenas recursos do Query Optimizer. Já o DebitCredit, apesar de definir 

uma métrica, testa apenas o poder de processamento concorrente de transações online 

curtas. 

Os procedimentos do AS3AP estão agrupados em três categorias de teste: (i) 

carga, população e indexação, (ii) mono-usuário e (iii) multi-usuário. 

Nos testes mono-usuário, são utilizadas consultas para testar métodos de acesso 

(de forma mais ampla que o Wisconsin) e otimização básica de consultas, explorando 

seleções, junções simples, projeções, agregações, atualizações de um registro, e atuali-

zações em lote (bulk updates). Os conjunto de testes foi definido de forma a explorar os 

recursos definidos pelo padrão SQL ANSI 2 [40] e a explorar de forma mais ampla os 

tipos de dados providos pelo SGBD. Os testes multi-usuário modelam três tipos diferen-

tes de cargas de trabalho tipicamente submetidas a SGBD: (a) cargas de trabalho tipi-

camente OLTP; (b) cargas de trabalho tipicamente de consultas ou extração de informa-

ções (IR – Information Retrieval); (c) cargas de trabalho mistas, havendo um balancea-

mento entre transações curtas, consultas de relatório, varredura completa em tabela, e 

transações longas. 
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O banco de dados definido utiliza 4 tabelas de igual estrutura, cada uma com 11 

campos. O Quadro 2 mostra os tipos de dados que devem ser utilizados em cada campo 

conforme definido pelo AS3AP. 

Quadro 2 - Especificação de atributos das tabelas definidas pelo benchmark AS3AP 

Atributo Tipo de dados Tamanho 

Key Inteiro 4 bytes 

Int Inteiro sem negativos 4 bytes 

Signed Inteiro permitindo negativos 4 bytes 

Float Ponto flutuante 4 bytes 

Doublé Ponto flutuante 8 bytes 

Decimal Decimal com precisão exata 18.2 posições 

Date Data e hora 8 bytes 

Code String de tamanho variável 10 posições 

Name String de tamanho fixo 20 

Address String de tamanho variável 2 a 80 (20 em média) 

Fill String de tamanho fixo Conforme necessário  

 

As quatro tabelas são uniques, hundred, tenpct e updates. Elas variam em relação 

à distribuição de dados de cada campo e uso de índices, e neste ponto há um conjunto 

mais rico de distribuições do que o Wisconsin. Para população dos dados sintéticos, são 

usadas distribuições estatísticas densas e esparsas, uniformes, normais, e zipf [41], que 

devem ser geradas pelo software DBGEN [42]. Foram definidos requisitos para o uso de 

três tipos de índice: clustered B-Tree, non-clustered B-Tree e hash. Para as tabelas uni-

ques e hundred, são exigidos apenas dois índices, nos campos key e code. Para a tabela 

tenpct, devem ser criados nove índices de diferentes tipos, dois deles sobre o campo 

code. Para a tabela updates, devem ser criados 5 índices de diferentes tipos. 

Foi desenvolvida pela comunidade de código aberto uma implementação do 

AS3AP, o OSDB (Open Source Database Benchmark) [38]. 

2.2.3. TPC-C 

Em 1993, a TPC publicou o TPC-C, tornando os resultados TPC-A e TPC-B ob-

soletos. Os resultados TPC-A, entretanto, ficaram válidos até dezembro de 1995. 
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O TPC-C simula um ambiente OLTP multi-usuário, onde são executadas 5 tran-

sações que refletem as atividades principais de uma empresa atacadista. O benchmark 

explora consultas, transações curtas e concorrência. A execução das transações promove 

acesso não-uniforme aos dados, para não favorecer excessivamente o acesso seqüencial 

aos discos. 

O banco é composto por 9 tabelas. Oito delas têm o seu número de registros 

proporcionais ao número de warehouses (depósitos de mercadoria) definidas para a e-

xecução do benchmark. O número de usuários simulados é 10 vezes o número de ware-

houses. Dessa forma, é mantida uma proporção bastante clara entre o tamanho do banco 

de dados e a intensidade da carga de trabalho permitida para o SUT. O modelo lógico 

do banco de dados usado no benchmark é ilustrado na Figura 1. Por exemplo, se o nú-

mero de registros na tabela warehouse for 10, a tabela district terá 100 registros; a tabe-

la customer terá 300.000 registros; a tabela orders terá aproximadamente 300.000 regis-

tros. A tabela item é a única cuja cardinalidade independente do número de registros de 

warehouse. 

 

Figura 1 - Modelo lógico do banco de dados usado no benchmark TPC-C [3]. 

Para exemplificar, um banco de dados com 115 warehouses teria os tamanhos de 

cada tabela e números de registros conforme mostra o Quadro 3. O tamanho deste banco 

de dados é de aproximadamente 12 GB, já incluindo todos os índices necessários para 

um melhor desempenho. 
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Quadro 3 - Cardinalidade de banco de exemplo para o benchmark TPC-C com 115 warehouses. 

Tabela No. Registros Tamanho 

Warehouse 115 24 KB 

District 1.150 184 KB 

Customer 3.450.000 2.2 GB 

Orders 3.450.000 221 MB 

Order-line 32.767.533 3 GB 

New-order 1.035.000 40 MB 

History 3.450.000 290 MB 

Stock 11.500.000 3.8 GB 

Item 100.000 10.8 MB 

 

Em um ambiente OLTP de um sistema atacadista, são bastante comuns transa-

ções curtas e de alta freqüência de execução em um ambiente multi-usuário. As transa-

ções do TPC-C são new-order (novos pedidos), payment (realização do pagamento de 

um novo pedido realizado anteriormente), delivery (entrega de um lote de pedidos), 

stock-level (consulta de nível de estoque) e order-status (consulta de situação de um 

pedido). A métrica de desempenho definida pelo TPC-C é tpmC (transações new-order 

executadas por minuto). 

A carga de trabalho do TPC-C é composta de 5 transações. Três delas são de es-

crita e leitura e duas são somente de leitura: 

� new-order – (escrita e leitura) registra a entrada de um novo pedido.  

� payment – (escrita e leitura) registra o pagamento de um pedido feito anteriormente 

pela transação new-order. 

� delivery – (escrita e leitura) processa a entrega de um lote de 10 pedidos. Esta tran-

sação é assíncrona, e é executada como um job recorrente no servidor que processa 

10 pedidos e pára. 

� order-status – (somente leitura) retorna o status do último pedido de um cliente. 

� stock-level - (somente leitura) retorna itens que têm nível de estoque abaixo de um 

limite específico 
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A freqüência de execução das transações do TPC-C deve seguir o Quadro 43. As 

transações order-status, stock-level e delivery devem corresponder (cada), no mínimo, a 

4% do total de transações executadas, totalizando pelo menos 12% do total de transa-

ções submetidas ao SUT. A transação payment, no mínimo a 43%. O restante das tran-

sações pode ser new-order. A métrica do benchmark corresponde ao número de transa-

ções new-order executadas por minuto. As outras quatro transações servem para gerar 

carga de trabalho adicional, mas não contribuem diretamente para a composição da mé-

trica de desempenho do benchmark. Ou seja, quanto mais próximo de 45% do total de 

transações forem new-order, mais otimizado será o resultado. 

 

Quadro 4 - Frequência de execução das transações do TPC-C 

Transação Freqüência de execução 

Stock-level 4% (mínimo) 

Order-status 4% (mínimo) 

Delivery 4% (mínimo) 

Payment 43% (mínimo) 

New-order 45% (máximo) 

 

A simulação de um usuário no TPC-C também precisa seguir um conjunto de 

regras. Devem ser simulados tempos dentro de um intervalo pré-definido para simular 

uma atividade próxima da realidade de um usuário comum. Os tempos simulam a digi-

tação de dados pelo usuário, o intervalo de tempo que o usuário “pensa” antes de sub-

meter a próxima transação, e o tempo de exibição do menu antes da escolha de uma 

transação. A Figura 2 ilustra os tempos envolvidos na simulação das atividades de um 

usuário. 

                                                 
3 Ver cláusula 5.2.3 da especificação do TPC-C, listada no Apêndice A. 
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Figura 2 - Processo de simulação de um usuário no benchmark TPC-C 

O TPC-C introduz exigências ACID, para garantir a consistência do SGBD. A 

auditoria precisa verificar se as propriedades ACID são mantidas corretamente pelo 

SGBD, juntamente com a alta disponibilidade do log do banco de dados e do subsistema 

de discos. 

Um fato que impulsionou a exigência obrigatória da auditoria pela TPC foi 

quando a empresa de consultoria Standish Group fez uma severa crítica à opção discrete 

transactions criada pela Oracle, alegando que esta opção não tinha relevância nos usos 

convencionais do SGBD, e foi criada com o único intuito de melhorar o desempenho do 

benchmark TPC-A. Em resposta, a TPC mudou a especificação do benchmark adicio-

nando uma descrição para proibir benchmark specials, ou funcionalidades e/ou melhori-

as de desempenho criadas com o único intuito de melhorar o desempenho do bench-

mark. Atualmente, a definição de um benchmark special está na cláusula 0.2 da especi-

ficação do TPC-C4 [3]. O julgamento de um benchmark special é subjetivo, mas a espe-

cificação descreve critérios que pesam nessa avaliação. Como conseqüência, a Oracle 

removeu todos os seus resultados TPC-A até aquele momento. Entretanto, a Oracle con-

tinuou sendo membro da TPC e participando ativamente no seu trabalho. O episódio 

também serviu para que a TPC criasse um grupo de auditores certificados. A auditoria, 

que era um instrumento utilizado de forma opcional (embora recomendável) desde os 

tempos do DebitCredit, passou a ser obrigatória. 

                                                 
4 A cláusula referida está listada no apêndice A. 

1 – Escolhe tipo da transação 

2 – Tempo de resposta do menu (após exibição na tela) 

3 – Tempo de espera (keying time) 

4 – Tempo de processamento (após exibir dados na tela) 

5 – Tempo de espera (think time) 
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2.2.4. TPC-E 

O TPC-E está em fase final de aprovação na TPC. Ele deve substituir o TPC-C 

como o benchmark OLTP padrão de indústria. Uma especificação preliminar encontra-

se disponível no site da TPC [5]. 

O TPC-E simula uma carga de trabalho OLTP gerada por uma corretora de ações 

[5]. O foco do benchmark é o SGBD central que executa transações relacionadas com as 

contas dos clientes da corretora. São definidos dois tipos de transação na carga de traba-

lho: B2B (Business-to-business) [43] e B2C (Business-to-consumer) [44]. No total, são 

definidas onze transações no TPC-E. 

O TPC-E define um ambiente bem mais complexo que o TPC-C. São definidas 

três entidades: mercado, corretora e cliente, com comportamentos individuais e peculia-

res a cada uma. A carga de trabalho se comporta como um sistema distribuído, onde 

cada entidade possui um comportamento paralelo às demais transações. As transações 

podem ser iniciadas pelo cliente, pela corretora ou disparada como conseqüência de um 

evento no mercado. Cada transação possui uma freqüência de execução pré-definida. A 

transação Trade-Result, disparada pelo mercado, produz a métrica primária de desem-

penho tpsE, em transações por segundo (em contraste com as transações por minuto do 

TPC-C). As demais transações compõem o restante da carga de trabalho. 

O TPC-E define 33 tabelas, bem mais do que as 9 tabelas definidas no TPC-C. 

As tabelas são divididas em 4 grandes grupos: há 11 tabelas de mercado, 9 de cliente, 9 

da corretora e 4 de dimensões. A cobertura de tipos de dado é ainda mais abrangente do 

que a do TPC-C. A exigência do uso de constraints passa a ser mais rígida, principal-

mente chaves estrangeiras, que não eram aplicadas nos resultados TPC-C. 

Uma mudança importante do TPC-E em relação ao TPC-C é que não há mais 

requisitos obrigatórios de tempos de espera para os usuários que submetem a carga de 

trabalho. De fato, é razoável admitir que não seja necessário simular tempos de espera 

de usuários em um benchmark que visa esgotar os recursos do sistema sob avaliação. 

Uma carga de trabalho com mais usuários e tempos de espera maiores é bastante similar 

a uma carga de trabalho com menos usuários e tempos de espera menores ou nulos. 

Uma vantagem de definir tempos de espera no benchmark é impressionar a comunidade 

de usuários ao divulgar resultados com números artificialmente altos de usuários, dando 

uma impressão de um suporte a um maior número de usuários concorrente. Na verdade, 

o número de usuários que o sistema sob avaliação suporta é bastante relativo, depen-
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dendo do benchmark ao qual ele está submetido. Esta simples verdade pode facilmente 

passar despercebida em análises comparativas superficiais eventualmente feitas pela 

comunidade de usuários. 

Com o TPC-E, a TPC vai passar a fornecer uma parte do código do benchmark, 

ao contrário do que acontecia com o TPC-C. Um software chamado EGen será forneci-

do pela TPC junto com o TPC-E, e seu uso passa a ser obrigatório. O EGen cuida da 

população da base de dados e de uma parte do código das transações. Mesmo assim, 

uma parte do código das transações deve ser implementada pelos fabricantes. Em cada 

transação, a parte que deve ser implementada pelos fabricantes é chamada de frame. No 

corpo da execução de cada transação (implementado pelo EGen), são feitas chamadas a 

um ou mais frames. Nos frames, há espaço para os fabricantes introduzirem otimizações 

diversas, sempre obedecendo aos requisitos mínimos dos perfis das transações conforme 

definido na especificação. O motor de execução do benchmark ainda precisa ser produ-

zido pelo fabricante, assim como os relatórios e gráficos exigidos pelo benchmark. 

O TPC-E não deverá substituir o TPC-C de imediato, mas possui características 

bastante atraentes para ganhar popularidade rapidamente. Uma das intenções do TPC-E 

é diminuir exigências de subsistema de I/O, o que deve tornar o benchmark mais fácil e 

financeiramente mais acessível. Mike Molloy, atual CEO da TPC, expôs a intenção de 

reduzir a exigência de quantidade de discos pela metade no TPC-E em relação ao TPC-

C [45]. Outro fato importante do TPC-E é que a TPC irá fornecer o EGen, o que simpli-

fica o processo de implementação do benchmark. Não é necessário implementar todo o 

benchmark para uma plataforma, apenas os frames. 

As importantes exigências de auditoria ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability) foram mantidas no TPC-E. 

2.2.5. Outros benchmarks 

A Neal Nelson & Associates [35] desenvolveu um benchmark para medir o de-

sempenho de SGBD. Ele simula uma aplicação de funcionários e vagas de trabalho dis-

poníveis em diversas empresas. 

Há outras ferramentas para medir o desempenho específico de elementos isola-

dos, tais como o IOMeter (para medir desempenho de discos) [46] e SiSoft Sandra [47] 

(para medir o desempenho isolado do processador, subsistema de vídeo, memória, dis-

cos, entre outros). O resultado de muitas dessas ferramentas pode ser questionável, por-

que a carga de trabalho não necessariamente representa demandas realísticas. Outro 
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aspecto é a medição isolada de componentes, que pode ocultar importantes elementos 

da interação entre eles. 

Há outros benchmarks de domínios específicos, tais como o benchmark OO7 

[48], para medir o desempenho de SGBD orientados a objeto, ou o Sequoia 2000 [49], 

para medir o desempenho de um SGBD com informações sobre dados geográficos e 

climáticos. O TEXTURE [50] exercita o processamento de texto no SGBD, forçando o 

uso de consultas com ranking e uso de junções. Em cada domínio, existe o argumento 

que benchmarks existentes não testam um conjunto de funcionalidades na proporção 

mais relevante para o domínio específico e, portanto, um benchmark específico de do-

mínio é necessário. 

Algumas iniciativas de benchmark podem ser destacadas no meio acadêmico. 

Wisconsin [2] e AS3AP [4] foram os precursores dos benchmarks para SGBD. Dennis 

Shasha propõe o SpyTime [10], um benchmark para SGBD bi-temporais, onde o banco 

de dados armazena o histórico dos fatos e das mudanças nos registros ao longo do tem-

po. Este simples benchmark define uma única tabela com dados fictícios de observação 

da atividade de espiões em determinadas regiões. O benchmark define 10 consultas e 

computa o tempo de resposta. A métrica é a média geométrica dos tempos de resposta 

das 10 consultas executadas em seqüência, de forma mono-usuário. 

Uma interessante iniciativa dá um foco maior à razão custo/desempenho ao in-

vés de focar apenas no desempenho. O PennySort [9] foi uma evolução do Datamarion-

Sort e MinuteSort. No PennySort, o custo do sistema é depreciado ao longo de 3 anos e 

a métrica principal do benchmark é o tempo que o sistema consegue executar uma ope-

ração de sort por 1 centavo de dólar (um penny). Os autores propõem a evolução do 

PennySort em um Price/Performance sort, para melhor extensibilidade do benchmark 

(a definição de extensibilidade para o contexto deste trabalho é feita no capítulo 3). 

Um exemplo de benchmark neutro e aberto para SGBD é o PolePosition [51]. 

Ele mede o desempenho do SGDB para manipular objetos instanciados em Java. Apesar 

de não existir uma especificação documentada para o PolePosition, seu código em Java 

é aberto e disponível no SourceForge. A tecnologia de mapeamento objeto-relacional 

também faz parte da análise de desempenho. No PolePosition, os circuitos são uma 

representação dos testes que se deseja realizar. Esta abstração é feita através da imple-

mentação de uma interface de driver, com métodos (laps) que o circuito deve imple-

mentar. O método write implementa o algoritmo de população da base utilizado por 

cada circuito; o método delete retorna a base ao estado inicial; o método takeSeatIn é 
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responsável por criar a estrutura do banco de dados a ser avaliado, incluindo-se tabelas e 

índices. Diversos métodos executam as operações de avaliação desejadas, particulares a 

cada circuito. O PolePosition é um exemplo de benchmark neutro e analítico, que exibe 

o tempo de resposta para cada operação definida. Isso o torna menos popular, porque 

não define uma métrica única para caracterizar o desempenho global. Dessa forma, a 

comparação de produtos torna-se mais complexa e menos popular. 

2.3. Organizações de Benchmark 

Uma tendência na criação e evolução de benchmarks mais justos e bem projeta-

dos é a criação de organizações formadas pelas empresas interessadas nos resultados 

dos benchmarks. Nestas organizações, são formados grupos de trabalho compostos por 

integrantes de cada empresa para juntos trabalharem na confecção e aperfeiçoamento de 

benchmarks. Apesar de serem concorrentes, as empresas integrantes conseguem especi-

ficar benchmarks mais justos, já que dificilmente são introduzidas características de 

forma a favorecer injustamente o desempenho de um produto. Em geral, muitas especi-

ficações de benchmark procuram construir subconjuntos representativos de sistemas 

similares aos que são utilizados efetivamente no mundo comercial. O benchmark deve 

modelar ao mesmo tempo um sistema representativo das funcionalidades relevantes dos 

produtos avaliados, mas que também seja um subconjunto reduzido do sistema para 

formar um pequeno ambiente altamente regulado e controlado. 

Hoje, os resultados dos benchmarks produzidos por tais organizações são bastan-

te respeitados, obtendo várias referências na mídia, tanto em anúncios de marketing das 

empresas-membro exaltando seus produtos [13;15;16], quanto em reportagens de revis-

tas e jornais [14;17]. 

Nos últimos 20 anos, foram criadas pelo menos 5 organizações exclusivamente 

para a produção de benchmarks: TPC [18], SPEC [19], SPC [20], BAPCo [21] e 

EEMBC [22]. A TPC produz benchmarks voltados primariamente para SGBD. Há dois 

componentes primordiais que determinam o desempenho de um SGBD: I/O (leituras e 

escritas em disco) e CPU (processador). Neste trabalho, serão descritas duas organiza-

ções que produzem benchmarks padrão de mercado para estes dois segmentos. A SPEC 

ficou conhecida por produzir benchmarks para medir o desempenho de processadores, 

embora também tenha desenvolvido benchmarks com outros fins, como várias versões 

do jAppServer e do JBB, para Java. A SPC está focada em benchmarks para subsiste-

mas de I/O (discos, SAN’s, entre outros). 



 

 24 

Há também outras organizações de benchmark, que serão brevemente citadas. A 

BAPCo [21] produz o Sysmark 2004 [52], um benchmark de aplicação para medir o 

desempenho de desktops através de aplicações como clientes de e-mail, processadores 

de texto e planilha, navegadores (browsers), pequenos bancos de dados locais, manipu-

ladores de imagem e construção de vídeos, dentre outras aplicações comuns a usuários 

de desktops. O Sysmark é bastante utilizado para comparar o desempenho de diferentes 

versões de Sistemas Operacionais Windows. A EEMBC produz benchmarks para soft-

ware e hardware de sistemas embarcados. Os resultados produzidos pela EEMBC subs-

tituíram antigos resultados em Dhrystone [53] e mips [54] existentes anteriormente. 

2.3.1. TPC – Transaction Performance Processing Council 

A TPC é uma organização que define benchmarks de SGBD e processamento de 

transações e fornece resultados confiáveis para a indústria [18;55]. Esta seção irá des-

crever o histórico da criação da TPC e detalhar um pouco do seu funcionamento e orga-

nização interna.  

No início dos anos 80, houve um grande interesse na caracterização do desem-

penho de sistemas OLTP, motivados pelo crescente automação de transações de negócio 

do cotidiano, de ATM (Automatic Teller Machine, ou caixas eletrônicos bancários) a 

postos de gasolina [35]. Surgiram então formas de mostrar que determinado sistema 

podia suportar a capacidade de transações esperada, muitas vezes sem divulgar os deta-

lhes de como foram avaliados. Todos concordavam que formas tradicionais de medir 

desempenho, como Dhrystones [53] ou mips (million instructions per second) [54], não 

eram adequados para caracterizar o desempenho de sistemas OLTP, mas não havia um 

consenso de como sistemas OLTP deveriam ser avaliados. Mesmo assim, muitas divul-

gações de “tps” (transações por segundo) foram divulgadas, sendo nebulosa a forma de 

compará-los e com pouca ou nenhuma credibilidade pública. 

Jim Gray propôs o benchmark DebitCredit [39], que se tornou padrão de merca-

do [35], dando subsídio para fabricantes apresentarem números de desempenho alegan-

do estar compatíveis com o “benchmark padrão da indústria”. Na verdade, o trabalho de 

Jim Gray não era detalhado o suficiente para permitir implementações não-ambíguas. 

Além disso, os fabricantes executavam variações do DebitCredit, que simplificavam o 

benchmark e tornavam os resultados artificialmente mais altos. Uma dessas variações 

foi a “TP1”, cujos resultados em tps (transações por segundo) eram bem mais altos do 

que na versão original do DebitCredit. Esses vários resultados não-padronizados mina-
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ram a credibilidade do benchmark e tornaram os resultados incomparáveis. Como uma 

tentativa de dar mais credibilidade aos resultados de benchmark, se iniciou a prática de 

contratar um auditor para certificar os resultados de testes OLTP. Como resultado de 

trabalhos de auditoria, surgiram documentações detalhando como o benchmark foi rea-

lizado e configurações feitas no ambiente, similar ao Full Disclosure Report obrigatório 

para publicações da TPC e de diversas outras organizações de benchmark. Nos dias de 

hoje, qualquer resultado de benchmark da TPC precisa ter um relatório completo – o 

Full Disclosure Report, além de precisar ser aprovado pela auditoria antes que possa ser 

publicado. 

Tom Sawyer e Omri Serlin, envolvidos em esforços de auditoria de benchmarks 

DebitCredit, confeccionaram um documento de requisitos mínimos para compatibilida-

de com o DebitCredit [35]. Esse documento foi a munição para a criação de um órgão 

consensual para criar e por em prática padrões de medida de desempenho para OLTP. 

Assim, em agosto de 1988, oito empresas concordaram em se juntar ao então-formado 

Transaction Processing Performance Council (TPC). O primeiro benchmark produzido 

pela TPC foi o TPC-A (uma pequena variação do DebitCredit). Pouco tempo depois, a 

TPC produziu o TPC-B, uma variação do TP1. 

O trabalho na TPC é realizado através de teleconferências e reuniões bimestrais. 

As reuniões da TPC são eventos peculiares onde concorrentes sentam lado a lado para 

juntos alcançarem objetivos comuns e atingirem acordos sobre benchmarks. A TPC 

desde o início é formada pelos principais fabricantes mundiais de hardware, Sistemas 

Operacionais e SGBD. Os benchmarks produzidos pela TPC são abertos, auditados e 

todos os resultados podem ser reproduzidos através do relatório completo que acompa-

nha a divulgação do mesmo. Dessa forma, a credibilidade dos resultados torna-se quase 

inquestionável. 

A criação de órgãos neutros para criação e manutenção de benchmarks tornou-se 

um hábito na indústria. No mesmo ano de criação da TPC, foi criada a SPEC (Standard 

Performance Evaluation Cooperative), que define um grande número de benchmarks, 

medindo desempenho de processadores (avaliando o processamento de números inteiros 

e de ponto flutuante separadamente), aplicações gráficas, servidores de aplicação, clien-

tes Java, processamento paralelo, entre outros. Outras organizações foram criadas poste-

riormente, em moldes similares à TPC e SPEC: BAPCo (Business Application Perfor-

mance Corporation) [21], SPC (Storage Performance Corporation) [19] e EEMBC [22] 

(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium). 
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2.3.1.1. Benchmarks da TPC 

A TPC mantém atualmente três frentes de trabalho concorrentes nos esforços de 

desenvolvimento de benchmarks – um OLTP, outro de suporte à decisão e um terceiro 

de aplicações Web. Para os benchmarks da TPC, em média, somente após um a dois 

anos é que um benchmark substituído por um mais moderno torna-se oficialmente obso-

leto. 

O TPC-D foi o primeiro benchmark de suporte a decisão da TPC, e deu origem a 

outros dois benchmarks, o TPC-R e o TPC-H. O TPC-H é a especificação mais utiliza-

da, e o TPC-R caiu em desuso. Já está sendo desenvolvido o TPC-DS, que será o suces-

sor do TPC-H. Recentemente, a TPC aprovou um rascunho preliminar do benchmark 

TPC-DS e disponibilizou para o público em geral no seu site [56]. 

Uma nova linha de benchmark foi desenvolvida para avaliar o desempenho de 

aplicações Web, mais particularmente de servidores e-Commerce. O primeiro bench-

mark da TPC nesta linha foi o TPC-W [6]. O sucessor do TPC-W, o TPC-App [8], já foi 

divulgado. Entretanto, há apenas um resultado TPC-App publicado atualmente [57]. 

Em outra frente de trabalho, a TPC iniciou com os benchmarks TPC-A e TPC-B, 

que são variações pequenas de um benchmark OLTP. Em 1993, o novo benchmark 

TPC-C trazia várias mudanças, uma carga de trabalho mais complexa e torna ambos 

TPC-A e TPC-B obsoletos. Atualmente, a TPC está desenvolvendo um novo benchmark 

OLTP, que será chamado de TPC-E [5;58]. O intuito é substituir o TPC-C com um ben-

chmark mais adequado à realidade atual dos ambientes computacionais. O TPC-E simu-

la um sistema do mercado de ações, com requisitos rigorosos de processamento de tran-

sações e segurança. No TPC-E, a taxa de usuários para cada tamanho de BD não é pré-

fixada. Ao invés disso, o tamanho do BD deve ser proporcional ao número de processa-

dores do servidor de banco de dados central. Além disso, o benchmark vai requerer um 

número bem menor de discos. Segundo Mike Molloy, CEO da TPC, o número de discos 

necessários deve reduzir pela metade [45]. Espera-se que a transição do TPC-C para o 

TPC-E encontre resistência, já que o TPC-C é bastante popular e difundido e está ativo 

desde 1993. Como uma versão preliminar da especificação já foi divulgada para o pú-

blico [5], há indícios que esta iniciativa de mudança do TPC-C será bem-sucedida, ao 

contrário de iniciativas anteriores de mudanças estruturais significativas no TPC-C [59]. 

O número de resultados oficiais publicados indica a popularidade do benchmark. 

Atualmente, há aproximadamente 194 resultados TPC-C ativos contra 86 resultados 
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TPC-H e apenas 1 resultado TPC-App. Além disso, é mais caro publicar resultados 

TPC-C do que TPC-H ou TPC-App. Portanto, fica evidente que os resultados TPC-C 

são os mais populares da TPC. 

Não é necessário adquirir uma licença da especificação do benchmark para exe-

cutá-lo. As especificações estão disponíveis para download no site da TPC [18]. Entre-

tanto, nem sempre é fornecida parte significativa do software necessário para a execu-

ção do benchmark; alguns acompanham parte do software necessário. Por exemplo, em 

relação ao TPC-C, não é fornecido nenhum software, embora haja uma definição deta-

lhada de cada transação definida. Já o TPC-E terá uma parte do código fornecido pela 

TPC. De uma maneira geral, quanto mais abrangente for um benchmark em relação a 

plataformas distintas com particularidades de implementação, menor a chance de o có-

digo ser fornecido junto com a especificação do benchmark. 

Principalmente as empresas de SGBD têm interesse nas publicações TPC-C e, 

conseqüentemente, a maioria delas desenvolveu um software necessário para execução 

do TPC-C. Por exemplo, a Microsoft desenvolveu um kit que inclui software para o 

servidor SQL Server, o servidor Web, e um software chamado Benchcraft, que possui 

todas as funcionalidades necessárias para emular browsers, executar o benchmark e co-

letar as informações relevantes durante o teste para serem incluídas nos relatórios reque-

ridos e fornecidas para a auditoria. O kit é proprietário, de código fechado e não pode 

ser utilizado com outro SGBD que não seja da Microsoft. A licença de uso do kit Ben-

chcraft não é vendida, e só pode ser utilizada com autorização da Microsoft. 

Nem todos os fabricantes de SGBD implementaram o software necessário para a 

execução do TPC-C. Algumas iniciativas independentes para desenvolvimento de um 

kit similar foram iniciadas [60;61], mas não possuem todas as funcionalidades requeri-

das para viabilizar uma auditoria e publicação TPC-C. Mesmo assim, essas ferramentas 

são utilizadas para dar uma noção do desempenho, sem haver uma publicação oficial na 

TPC do resultado. Naturalmente, a TPC não endossa resultados de desempenho obtidos 

desta forma. 

Após a execução do benchmark, é obrigatória a realização da auditoria, através 

de um auditor certificado pela TPC. A auditoria verifica se a execução do benchmark 

foi realizada em conformidade com a especificação do benchmark e caso afirmativo 

produz uma carta de conformidade, que deve ser anexada ao relatório completo da pu-

blicação (Full Disclosure Report ou FDR) e enviado à TPC para divulgação oficial no 

seu site da Internet [18]. 
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2.3.2. SPEC – Standard Performance Evaluation Corporation 

A SPEC foi fundada sob o nome Standard Performance Evaluation Cooperati-

ve, que depois mudou para Standard Performance Evaluation Corporation. Foi fundada 

em outubro de 1988, mesmo ano da fundação da TPC, pelas empresas Apollo, HP, 

MIPS Computer Systems e Sun Corporation, em conjunto com E. E. Times [62]. Assim 

como a TPC, a SPEC é composta pelos principais fabricantes de hardware e software de 

infra-estrutura, e possui também 28 universidades como membros associados. Nesse 

ponto, há uma sensível diferença entre a SPEC e a TPC, porque a TPC apenas possui 

uma instituição acadêmica como membro associado, o Centro de Informática da UFPE. 

Tanto na TPC quanto na SPEC, membros associados podem participar do desenvolvi-

mento e aperfeiçoamento dos benchmarks. Propostas de mudanças ao benchmark de-

vem ser encaminhadas para aprovação através de voto, e a única restrição para membros 

associados é que não podem votar. 

O objetivo da SPEC é bastante similar ao da TPC – “munir a indústria com “fitas 

métricas” realísticas para medir o desempenho de sistemas de computação avançados” e 

educar os consumidores a respeito do desempenho dos produtos dos fabricantes. A 

SPEC cria, mantém, distribui e endossa um conjunto de programas orientado a aplica-

ções para serem utilizados como benchmarks. 

Um dos benchmarks mais conhecidos da SPEC é o que mede desempenho de 

CPU. De fato, havia uma forte motivação para um benchmark de CPU melhor do que 

MIPS (milhões de instruções por segundo) [54] e MFLOPS [63] (milhões de operações 

de ponto-flutuante por segundo), que eram dominantes até nas décadas de 60 e 70. Me-

didas de instruções de máquina como estas geram comparações irreais entre as plata-

formas CISC e RISC. 

Apesar de compartilharem a mesma missão, a abordagem dos benchmarks da 

SPEC é um pouco diferente da TPC, porque encoraja a análise de um benchmark analí-

tico ao invés de sintético. Entretanto, como há muita pressão dos consumidores e da 

área de marketing, a SPEC mudou seus benchmarks para gerarem poucas métricas re-

sumidas, mas continua desencorajando o uso indiscriminado da mesma, porque pode 

propiciar conclusões inexatas sobre a comparação do desempenho. 

A SPEC tem várias linhas no desenvolvimento de benchmarks: CPU, aplicações 

gráficas, arquiteturas distribuídas, aplicações industriais e paralelas, servidores de apli-

cação Java, máquinas virtuais Java em estações de trabalho, servidores Web, servidores 
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de correio e sistema de arquivo em rede (NFS). Não há um benchmark OLTP específi-

co, embora muitos benchmarks definam aplicações com algumas características OLTP, 

como o benchmark SPECjAppServer, que mede o desempenho de servidores de aplica-

ção Java. O SPECjAppServer tem recebido várias versões nos últimos anos: o SPEC-

jApp2001, SPECjApp2002 e mais recentemente o SPECjApp2004. O motivo é que o 

benchmark é aperfeiçoado para melhor avaliar cada versão do J2EE. O SPECjApp2004, 

por exemplo, foi adaptado para se adequar ao J2EE versão 1.3 [64]. 

2.3.2.1. Benchmarks da SPEC 

Nesta seção, serão mencionados alguns benchmarks mais recentes definidos pela 

SPEC. Há também benchmarks mais antigos, com o mesmo objetivo dos que estão sen-

do mencionados, que tendem a ser substituídos pelos mais novos. Os benchmarks mais 

antigos não serão mencionados nesta seção. 

O CPU2000 [11], atualmente na versão 1.3, é a versão mais atual do benchmark 

para medir o desempenho de processadores. Ele fornece uma métrica comparativa do 

desempenho de cargas de trabalho com intenso uso de CPU em qualquer plataforma. É 

medido o desempenho do processador, memória e compilador no ambiente testado. O 

CPU2000 é dividido em dois componentes: (a) CINT2000, para medir o desempenho de 

operações com números inteiros, e (b) CFP2000, que mede o desempenho de números 

flutuantes. 

A SPEC provê outros benchmarks para medir o desempenho de aplicações gráfi-

cas. O SPECapc for 3ds max [65] (atualmente na versão 7) gera uma carga de trabalho 

típica de um usuário de aplicações gráficas, incluindo funções gráficas como modela-

gem de wireframe, sombreamento, texturas, iluminação, mistura, cinemática invertida, 

criação e manipulação de objetos, edição, criação de cenas, investigação de partículas, 

animação e renderização. O benchmark roda tanto implementações OpenGL e DX do 

3ds max 7, e testa todos os componentes envolvidos na execução da aplicação. SPE-

Capc for Maya 6.5 [66] é um benchmark similar, onde cada um dos quatro modelos 

tridimensionais (um lobisomem, uma mão humana, um inseto e uma lula) são renderi-

zados e visualizados nos cinco diferentes modos utilizados no Maya 6.5. Os benchmarks 

de desempenho de aplicações gráficas utilizam um ambiente de referência, e os resulta-

dos devem ser referenciados a este ambiente. SPECapc for Maya 6.5 consiste de 30 tes-

tes individuais, 27 dos quais são executados 3 vezes. A nota final é baseada 70% em 

gráficos, 20% em desempenho de CPU e 10% em I/O. A SPEC ainda define outros ben-
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chmarks para aplicações gráficas [67]: SPECviewperf 9 , SPECapc for Pro/ENGINEER 

Wildfire 2.0, SPECapc for Solid Edge V14, SPECapc for SolidWorks 2005 e SPECapc 

for UGS NX 3. 

A SPEC também define benchmarks baseados em Computação de Alto Desem-

penho (HPC – High Performance Computing) [67]: HPC2002, MPI2006 e OMP2001. 

A SPEC define outro benchmark para medir o desempenho de servidores de a-

plicação Java: O SPECjAppServer2004 [68]. Ele é definido em múltiplas camadas, e 

tem o intuito de medir o desempenho de servidores baseados na tecnologia Java 2 En-

terprise Edition (J2EE). O benchmark exercita todas as tecnologias primárias implemen-

tadas por servidores de aplicação compatíveis, tais como o container Web, incluindo 

servlets e páginas JSP, o container EJB (Enterprise Java Beans) e sua persistência ge-

renciada, JMS e Beans ativados por mensagens, gerenciamento de transações e conecti-

vidade com SGBD. O SPECjbb2005 [69] é outro benchmark, que mede o desempenho 

da máquina virtual Java no servidor, através da simulação de um sistema de três cama-

das, com ênfase na camada intermediária. O benchmark exercita as implementações da 

Máquina Virtual Java (JVM – Java Virtual Machine), compilador JIT (Just-in-time), 

garbage collection, threads e alguns aspectos do sistema operacional. Ele também mede 

o desempenho da CPU, caches, hierarquia de memória e a escalonabilidade de proces-

sadores de memória compartilhada (SMP – Shared Memory Processors). 

A SPEC define também benchmarks para servidores de correio eletrônico, SPEC 

MAIL2001 [70] e SPECimap [71]. O SPEC MAIL2001 mede a habilidade de um sis-

tema de se portar como um servidor de correio eletrônico respondendo a requisições, 

baseados nos protocolos padrões de Internet SMTP e POP3. O benchmark caracteriza 

vazão e tempo de resposta de um sistema servidor de correio sob avaliação com cone-

xões de rede realísticas, armazenamento em disco, e cargas de trabalho de clientes, si-

mulando aproximadamente a carga gerada por 10.000 a 1.000.000 usuários. SPECimap 

ainda está em desenvolvimento e aguarda sugestões. A intenção é medir o desempenho 

de servidores de correio eletrônico que utilizam os protocolos padrões de Internet 

IMAP4 e SMTP. 

O SFS 3.0 [72] é outro benchmark definido pela SPEC, que mede o tempo de 

resposta e vazão de servidores de arquivo NFS (Network File System). O SPEC 3.0 foi 

definido em 1997 para resolver problemas encontrados no SFS 2.0. O SFS 3.0 inclui 

uma melhor validação de servidores e clientes, requisitos reduzidos de memória do cli-

ente, portabilidade para Linux e FreeBSD, dentre outros recursos. 
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A SPEC também define um benchmark para servidores Web, o SPECweb2005 

[73]. O benchmark abrange a simulação de múltiplas sessões simultâneas de usuários, 

avalia implementações JSP e PHP, testa a solicitação de imagens das páginas utilizando 

conexões http paralelas, simula múltiplas cargas de trabalho e testa funcionalidade de 

cache. O sub-comitê responsável pelo SPECweb2005 está aberto a novas sugestões de 

implementação dinâmicas para as cargas de trabalho propostas. Atualmente, três cargas 

de trabalho são propostas: (a) simulando um banco; (b) aplicação e-commerce e (c) car-

ga de trabalho de suporte. 

Para publicar resultados SPEC, é preciso primeiramente adquirir uma licença do 

benchmark, que inclui a especificação e algum código-fonte do software para executá-

lo. Ao contrário dos benchmarks da TPC, o esforço do desenvolvimento do software 

para a execução de benchmarks da SPEC é diminuído. Após a execução e documenta-

ção requerida, basta submeter o resultado para a SPEC por e-mail e efetuar o pagamento 

de uma taxa. O resultado passa por um processo de revisão de duas semanas na SPEC 

antes de ser publicado. 

Qualquer um pode publicar resultados, não precisando ser membro da SPEC pa-

ra tal. Este mesmo princípio também é adotado pela TPC. 

2.3.3. SPC – Storage Performance Council 

A Storage Performance Council foi fundada em 1998, com o intuito de servir 

como um catalisador de melhorias de desempenho em subsistemas de armazenamento 

[20]. Seu trabalho visa promover o crescimento da troca livre e aberta de idéias e infor-

mações, e garantir competição justa entre os fabricantes como uma forma de melhorar 

os produtos e serviços disponíveis para o público em geral [74]. 

Na busca de seus objetivos, o SPC desenvolve benchmarks com foco em subsis-

temas de armazenamento. Estes subsistemas incluem componentes como: discos eletrô-

nicos, discos magnéticos, fitas, discos óticos, robôs de mídias, sistemas de software para 

robôs de mídias, sistemas de software para bibliotecas de mídia, sistemas de armazena-

mento de backup/arquivamento, sistemas de gerência de armazenamento hierárquico, 

assim como as controladoras, adaptadores e redes que conectam dispositivos de arma-

zenamento ao sistema de computador [74]. 

A estrutura da SPC e de seus benchmarks foi modelada a partir do framework 

definido pela TPC. A SPC produziu até o momento dois benchmarks: SPC-1 e SPC-2, e 

está trabalhando em outros dois, SPC-3 e SPC-1C. Tanto SPC-1 quanto o SPC-2 possu-
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em similaridades com as especificações do TPC. Em particular, a cláusula 0.2 da especi-

ficação do SPC-25 [7] é praticamente idêntica à mesma cláusula da especificação do 

TPC-C6 [3]. Esta cláusula delineia diretrizes gerais que devem ser seguidas pelas im-

plementações dos benchmarks, e define restrições para “benchmark specials”. Exceto 

por um parágrafo a mais no SPC-2 definindo o papel do Test Sponsor, os demais pará-

grafos expressam o mesmo significado. Assim como a TPC, a intenção da SPC é desen-

volver especificações baseadas nas cargas de trabalhos geradas por aplicativos comuns 

no mercado.  

Apesar de ter se firmado como o benchmark padrão de mercado para definir o 

desempenho de dispositivos de I/O, pode-se observar ao menos dois episódios na histó-

ria da SPC que afetaram sua credibilidade. Ao contrário da TPC, que teve em seu pri-

meiro benchmark, o TPC-A, uma leve modificação de um padrão já bem aceito no mer-

cado na época (o DebitCredit de Jim Gray [39]), a SPC não nasceu a partir de um ben-

chmark padrão de mercado, mas se baseou em padrões de documentação e estrutura 

bem conhecidos e respeitados da TPC. 

A credibilidade da SPC foi prejudicada com a saída da EMC, grande empresa do 

mercado de I/O, como instituição-membro [75]. Desde seu desligamento da SPC, a 

EMC tem se posicionado contra os esforços da SPC e tem sido uma forte oposição aos 

trabalhos desenvolvidos pela mesma. Outro fato que prejudicou a credibilidade da SPC 

[76] foi quando a Sun e a Hitachi chegaram a divulgar um resultado SPC-1 atingindo 

67.098,02 SPC-1 IOPS, que seria significativamente superior ao primeiro colocado ge-

ral neste benchmark, que na época era de 47.001,1 IOPS, da 3PARdata. A própria SPC 

assumiu que havia um erro no gerador de carga do SPC-1 que tornou o resultado inváli-

do. 

2.3.3.1. Benchmarks da SPC 

O primeiro benchmark definido pela SPC foi o SPC-1 [77] (versão mais recente: 

1.9, de março de 2005). O SPC-1 é composto de um conjunto de operações de I/O pro-

jetadas para demonstrar o desempenho de um subsistema de armazenamento (storage) 

enquanto realiza funções típicas de uma aplicação crítica para um negócio. O SPC-1 

representa um segmento de aplicações caracterizadas predominantemente por operações 

                                                 
5 A cláusula referida é apresentada no apêndice A. 
6 A cláusula referida é apresentada no apêndice A. 



 

 33 

de I/O randômico e requerendo tanto operações de consulta quanto atualização (por e-

xemplo: sistemas OLTP, SGBD, ou aplicações de servidores de correio eletrônico). O 

SPC-1 procura gerar uma carga de trabalho representativa de três domínios: OLTP, 

SGBD e e-mail, como mostra a Figura 3 [7;78]. 

.  

Figura 3 – Domínios cobertos pelo benchmark SPC-1: aplicações OLTP, SGBD e servidores de correio eletrônico. 

O escalonamento do SPC-1 se dá através de Unidades de Escalonamento do Ne-

gócio (BSU – Business Scaling Unit). A intensidade da carga de trabalho é regulada 

através da quantidade de BSU configurado no ambiente sob avaliação. Há três tipos de 

cargas submetidas. Cada tipo de carga representa o envio para o ambiente sob avaliação 

de um conjunto de streams simultâneos de carga de escrita e leitura de dados. Duas car-

gas de trabalho têm perfil essencialmente randômico (denominados Data Store e User 

Store) e apenas uma tem perfil de acesso seqüencial (denominada Log). 

O SPC-2 simula outros tipos de aplicações típicas de mercado [7]. Não é seu in-

tuito substituir o SPC-1. O SPC-2 é composto de um conjunto de operações de grandes 

blocos de I/O predominantemente seqüenciais. Exemplos comuns de aplicações deste 

tipo são: (a) processamento de grandes arquivos, usados em computação científica e 

processamento financeiro em larga escala; (b) Consultas de grandes bancos de dados, 

que causam varreduras em grandes tabelas relacionais, tais como as realizadas em Data 

Mining [79] ou Business Intelligence [80]; (c) Vídeo sob demanda, onde um conteúdo 

de multimídia individualizado é provido a uma comunidade de assinantes através da 

leitura de uma biblioteca digital. A representação da carga do SPC-2 procura simular 

três domínios, como mostra a Figura 4 . 
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Figura 4 – Domínios cobertos pelo benchmark SPC-27 

A SPC também anunciou no CMG Orlando 2005, mesmo evento que publicou 

oficialmente o SPC-2 que está trabalhando em dois novos benchmarks, o SPC-3 e o 

SPC-1C. O SPC-1C deverá responder a uma necessidade da indústria que não é total-

mente atendida com o SPC-1 ou o SPC-2, que é medir o desempenho de componentes 

individuais. O SPC-1C terá sua carga de trabalho e requisitos de relatório bastante simi-

lares ao SPC-1. A idéia principal do SPC-3 é definir uma aplicação de alto nível (similar 

ao TPC-C e TPC-E), e através da execução desta aplicação medir seu desempenho no 

sub-sistema de I/O. A abordagem é diferente do SPC-1 e SPC-2, que caracterizam a 

carga de I/O de baixo nível, destacando os parâmetros específicos que compõem a carga 

de I/O sem efetivamente executar uma aplicação de alto nível no ambiente sob avalia-

ção. 

A publicação de resultados SPC é bastante similar à de resultados TPC. É obri-

gatório que o resultado seja submetido a uma auditoria, e toda otimização realizada no 

ambiente sob avaliação deve ser divulgada em um relatório completo, similar ao FDR 

exigido em publicações da TPC. 

2.3.4. Outras organizações de benchmark 

Existem pelo menos outras duas organizações que definem benchmarks padrão 

de mercado: BAPCo [21] e EEMBC [22]. 

A BAPCo (Business Application Performance Corporation), define benchmarks 

para desktops, usando aplicações do cotidiano de escritórios. Um deles é o Sysmark 

2004 SE [81], que mede o desempenho de dois segmentos de aplicação, criação de con-

teúdo da Internet e aplicações de produtividade em escritórios. Outro benchmark defini-
                                                 
7 As siglas representam: LFP: Large File Processing (Processamento de grandes arquivos); VOD: Vídeo-

on-demand (vídeo sob demanda); LDQ: Large Database Query (Grande Consulta a um banco de dados) 
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do pela BAPCo é o MobileMark 2005 [82], que mede o tempo de vida útil de bateria de 

notebooks. O WebMark 2004 é outro benchmark da BAPCo. Ele gera uma carga de 

trabalho de navegação na Internet, estressando alguns plug-ins do navegador e recursos 

de segurança, como SSL. 

A EEMBC (Embedded Microprocessor Benchmark Consortium) [22], define 

benchmarks para o hardware e software usado em sistemas embarcados. Os seus ben-

chmarks substituíram com sucesso os antigos resultados em Dhrystone [53] mips [54] 

com resultados de benchmarks de aplicação. A EEMBC define benchmarks para várias 

áreas, incluindo telecomunicações, rede, mídia digital, Java, indústria e automóveis, 

aparelhos de tratamento de imagens digitais (câmeras e impressoras) e aparelhos para 

escritório (impressoras e scanners). 

2.4. Considerações finais 

Muitos benchmarks relevantes para a comunidade de SGBD e sobre os elemen-

tos de hardware que influenciam no seu desempenho foram produzidos ao longo dos 

últimos anos. Neste capítulo, foram descritos alguns benchmarks mais relevantes para 

SGBD. Inicialmente, foi feito um breve histórico dos benchmarks para SGBD. Foram 

descritos alguns benchmarks mais relevantes para SGBD: Wisconsin Benchmark, 

AS3AP, TPC-C, TPC-E, entre outros. Foram também apresentadas as organizações de 

benchmark responsáveis pela produção dos benchmarks padrão de indústria na atualida-

de: TPC, SPEC, SPC, BAPCo e EEMBC. 

Em seguida, serão propostos critérios para classificação e um conjunto de fatores 

de qualidade para benchmarks. 
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3. Classificação de Benchmarks 

Este capítulo propõe formas de classificar benchmarks e fatores que influenciam 

na qualidade dos mesmos, com uma descrição de suas interdependências. 

3.1. Tipos de Benchmark 

Não existe na literatura um consenso na definição de tipos de benchmark para 

SGBD, mas este trabalho propõe uma classificação baseada em algumas características 

típicas: quanto à abrangência, detalhamento de resultados e cobertura de recursos. 

3.1.1. Quanto à abrangência 

Quanto à abrangência, podem-se observar benchmarks de aplicação ou especia-

lizados. 

Benchmarks de aplicação modelam o funcionamento de uma aplicação represen-

tativa do domínio a ser avaliado. Exemplos de benchmarks de aplicação são os bench-

marks da TPC [3;5;6;8], da SPEC [67], e da SPC [7;77], dentre outros. Um grande desa-

fio na confecção destes benchmarks são o escopo e balanceamento das operações a se-

rem executadas. Além disso, é preciso que a carga de trabalho definida tenha escalabili-

dade de acordo com a configuração de hardware. Uma característica comum a bench-

marks de aplicação é que irão medir o desempenho global do aplicativo especificado, 

permitindo comparações mais amplas entre diversas plataformas, desde que o aplicativo 

seja implementado na plataforma a ser aferida. 

Benchmarks especializados medem o desempenho de componentes do sistema. 

Exemplos de benchmarks específicos são o software IOMeter [46], que mede o desem-

penho de discos, ou o software SiSoft Sandra [47], que mede o desempenho isolado de 

componentes de um computador, como memória, CPU, discos e vídeo. 

3.1.2. Quanto ao detalhamento de resultados 

Quanto ao detalhamento dos resultados, pode-se observar benchmarks sintéticos 

e benchmarks descritivos. 

Os benchmarks sintéticos são mais utilizados e referenciados. Neles, o resultado 

é composto por uma ou duas métricas que sintetizam o desempenho aferido. Muitos 

benchmarks sintéticos introduzem um resultado adicional que mostra também o preço 

do ambiente completo, ou o custo por unidade de desempenho. Exemplos de bench-
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marks sintéticos são os benchmarks da TPC [3;5;6;8], da SPEC [67], e da SPC [7;77], 

Spytime [10], PennySort [9], dentre outros. Já os benchmarks descritivos não produzem 

um resultado único, e sim resultados individuais de cada área avaliada. Exemplos de 

benchmarks descritivos são o Wisconsin Benchmark [2], que mede o tempo de resposta 

de um conjunto de 32 consultas, e o TEXTURE [50], especializado em medir o desem-

penho do processamento de texto do SGBD. O AS3AP [4] também pode ser caracteriza-

do como um benchmark sintético, porque define uma métrica única, o tamanho máximo 

do banco de dados, muito embora os resultados do AS3AP sejam bastante úteis se deta-

lharem os tempos de resposta para cada procedimento definido. 

3.1.3. Quanto à cobertura de recursos 

Quanto à cobertura de recursos, pode-se observar benchmarks de recursos e 

benchmarks de desempenho. Um benchmark de desempenho é voltado para a definição 

do desempenho do sistema. Ele define uma carga de trabalho que testa um subconjunto 

de funcionalidades do SUT e é voltado para a obtenção de uma métrica simples. Em 

geral, define-se uma área de negócios que exercita um subconjunto específico do SUT, 

e é escolhida uma métrica relevante para o negócio, tal como a quantidade de transações 

executadas por unidade de tempo. Um benchmark de recursos é voltado para a avalia-

ção das funcionalidades do SUT. Normalmente, ele também define métricas de desem-

penho, muitas vezes voltadas para tempo de resposta, procurando explorar ao máximo 

os recursos oferecidos pelo SUT. 

3.1.4. Outras classificações 

Outras classificações foram propostas para benchmarks especializados. Kaivalya 

M. Dixit, focado em benchmarks para processadores, propõe outra classificação com 3 

categorias: benchmarks de kernel, sintéticos e de aplicação [35]. Os benchmarks de ker-

nel são baseados no conhecimento prévio de que em geral 10% do código usa 80% dos 

recursos de CPU. Esses fragmentos de código são identificados e utilizados como ben-

chmark. Exemplos deste tipo são os benchmarks Livermore Loops e Linpack [83]. Os 

benchmarks sintéticos são baseados na experiência e conhecimento do conjunto de ins-

truções; exemplos de benchmarks sintéticos são Dhrystone [53] e Whestone [84]. Do 

ponto de vista do usuário, o melhor benchmark é mesmo o que simula a própria aplica-

ção do usuário. Exemplos destes são Spice e o compilador GNU [85]. Mas existe um 
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número incontrolavelmente grande de aplicações, muitas delas sendo proprietárias, de 

forma que é impossível medir todas elas. 

Uma distinção importante é diferenciar uma especificação de benchmark de uma 

implementação do mesmo. É comum observar na literatura os dois conceitos sendo refe-

renciados como benchmarks, embora tenham uma sutil diferença. Uma especificação de 

benchmark é um documento que descreve todos os requisitos do mesmo: detalhes de 

estrutura e população de dados, carga de trabalho e auditoria (quando presente). A im-

plementação de um benchmark é um software desenvolvido conforme a especificação. 

O AS3AP, por exemplo, é uma especificação de benchmark. Uma implementação do 

mesmo é o OSDB – The Open Source Database Benchmark [61]. O TPC-C é outra es-

pecificação de benchmark, e o DBT-2 [61] é uma implementação baseada na especifi-

cação do TPC-C. O DBT-2 não é uma implementação completa da especificação e, por-

tanto, sua métrica de desempenho é o NOTPM (número de transações de novos pedidos, 

ou new-order, executadas por minuto), ligeiramente diferente da métrica oficial tpmC 

definida na especificação do TPC-C. O caso do DBT-2 mostra como a implementação 

de um benchmark pode ser diferente da especificação na qual ela é baseada. Quando 

isso acontece, a implementação torna-se outro benchmark, com resultado não compará-

vel à especificação na qual ele é baseado. Já o Benchcraft™, software desenvolvido pela 

Microsoft e disponível apenas mediante autorização da Microsoft para uso de empresas 

que realizam benchmarks TPC-C utilizando o Microsoft SQL Server™, é uma imple-

mentação completa da especificação TPC-C. 

3.2. Credibilidade de benchmarks 

Alguns fatores podem comprometer a credibilidade de um benchmark. O primei-

ro fator diz respeito a seus criadores. Muitas vezes, o objetivo para se confeccionar um 

benchmark é exaltar um conjunto particular de recursos onde determinado produto pre-

ferido é superior a outros em desempenho. Dessa forma, se exaltam de forma tendencio-

sa capacidades específicas de um produto. Em outros casos, criadores do benchmark 

não são explícitos quanto às referências utilizadas. No benchmark PolePosition [51], 

por exemplo, nem mesmo os criadores são especificados. Por outro lado, o PolePosition 

é de código aberto, portável, bastante estável e de simples execução. 

Os criadores dos benchmarks podem causar disputas de benchmark (benchmark 

wars), causadas pelas diversas respostas dos perdedores de benchmarks ad-hoc [35]. 

Isso acontece quando algum fornecedor sai perdendo em uma importante ou visível ava-
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liação de benchmark. O perdedor providencia uma nova avaliação através de especialis-

tas para ajustar o desempenho do produto e colocar suas virtudes em destaque. Eventu-

almente, ele consegue números superiores. Os oponentes dão continuidade recíproca a 

este ciclo, colocando cada vez mais especialistas para exaltar o desempenho do seu pro-

duto. As disputas de benchmark eram bastante comuns antes da criação das organiza-

ções de benchmark. Nessas disputas, não há um padrão bem definido, aberto e acordado 

pela indústria de como o desempenho deve ser aferido, tornando os resultados duvido-

sos, tendenciosos e confusos. 

Um segundo fator que abala a credibilidade de benchmarks diz respeito à comu-

nidade de usuários. Em várias situações, resultados de benchmark não são analisados 

apropriadamente. Para chegar adequadamente à conclusão de que “produto A” é mais 

rápido que “produto B”, muitas vezes é necessário realizar uma análise a um nível de 

detalhe maior, o que não é feito pela maioria dos usuários. Analogamente, é como reali-

zar a interpretação do capítulo de um livro apenas pela leitura do título, desprezando a 

leitura do corpo do capítulo. 

Benchmarketing é uma variação das disputas de benchmark [35]. Para regular a 

arena de combate das disputas de benchmark e o benchmarketing de uma forma geral, 

foram fundadas organizações (como a TPC, SPEC e SPC) como consórcios de empresas 

de Hardware, Sistema Operacional, SGBD, consultoria e universidades. A produção de 

um benchmark por estas organizações será sempre um compromisso entre os competi-

dores. Os resultados são abertos e deve ser exigida a publicação de relatórios descre-

vendo todos os detalhes de como o benchmark foi realizado e qual configuração foi uti-

lizada. 

3.3. Otimizações em Benchmarks 

Nesta seção, serão propostos os conceitos de otimizações internas e otimiza-

ções externas. A especificação de um benchmark deve permitir a implantação de um 

software de teste cujo resultado reflita o real desempenho dos componentes sob avalia-

ção. Entretanto, no processo de execução dos testes, muitos ajustes de desempenho po-

dem ser feitos em cada componente (otimizações externas). Para que um benchmark 

seja justo, toda e qualquer otimização externa (que pode ser introduzida no ambiente 

pelo usuário) deve ser divulgada, para que qualquer executor possa obter o mesmo re-

sultado caso possua os mesmos componentes testados, nas mesmas configurações di-

vulgadas. Dessa forma, torna-se possível verificar a autenticidade do desempenho real 
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dos elementos sob teste. Naturalmente, há otimizações pré-incluídas em cada elemento 

sob teste (otimizações internas), e é daí que deveria vir o diferencial de desempenho de 

cada um no benchmark. Em resumo, otimizações internas são particulares a cada produ-

to e não precisam ser divulgadas, porque compõe o diferencial de desempenho de cada 

um. Já as otimizações externas devem ser divulgadas em detalhe, para que o benchmark 

seja totalmente verificável. 

Entretanto, o conjunto de otimizações internas é limitado, e nem todos os com-

petidores do benchmark têm condições de realizar otimizações internas. Os fabricantes 

de Sistemas Operacionais e SGBD podem competir nesta arena, mas muitos fabricantes 

de hardware nem sempre têm esta mesma condição. Como o diferencial competitivo dos 

fabricantes de hardware fica muitas vezes concentrado nas otimizações externas, é de se 

esperar que eles promovam uma maior proteção contra divulgação destas otimizações, 

tentando escondê-las. 

3.4. Fatores de Qualidade de um Benchmark OLTP 

Os requisitos listados abaixo são indicados por Neal Nelson & Associates, dos 

benchmark AS³AP [4] e Wisconsin [2] e da solicitação de propostas da TPC para um 

novo benchmark  OLTP [25]. Este último, intitulado PDG (Proposal Development Gui-

delines) foi produzido com o intuito de solicitar propostas para um novo benchmark 

OLTP, justificando diversas deficiências do seu benchmark OLTP atual, o TPC-C. A 

TPC solicita novas propostas para o benchmark que deveria substituir o TPC-C, explici-

tando que o ambiente OLTP passou por várias mudanças e existe a necessidade de criar 

um novo benchmark para refletir as mudanças do mercado. A TPC esteve em busca de 

um benchmark OLTP que abordasse as novas realidades de negócio nos ambientes 

OLTP atuais. Atualmente, o TPC-E é a resposta para esta solicitação, um benchmark 

que está sendo desenvolvido pela TPC e está em fase final de implementação e aprova-

ção por seu conselho geral. 

A qualidade de um benchmark é definida por um amplo conjunto de fatores: a-

brangência, abertura, confiabilidade, escalonabilidade, extensibilidade, portabilidade, 

relevância no mercado e evolução tecnológica. A classificação proposta é baseada em 

diversas referências [25;35], mas este trabalho propõe uma nova classificação. Os fato-

res propostos abaixo dizem respeito a benchmarks para SGBD, mais especificamente na 

área OLTP. 
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� Abrangência – O benchmark deve estressar um número significativo de componen-

tes do ambiente para identificar oportunidades de melhoria de desempenho e fun-

cionalidades. Deve exercitar um alto número de transações, simples e complexas, e 

uma estrutura complexa de banco de dados. As transações que melhor definem o 

modelo proposto devem ter seu percentual de execução em relação ao total de tran-

sações bem definido e medido em um ambiente onde as transações tenham acesso 

máximo aos recursos do SUT. Devem ser incluídos na especificação do benchmark 

testes de tarefas rotineiras de limpeza e manutenção, tais como backups e tarefas de 

importação de dados em lote (bulk). Um dos problemas atuais do TPC-C que o torna 

menos abrangente é que ele não exige explicitamente a manutenção de integridade 

referencial no banco de dados, um procedimento bastante comum em aplicações 

OLTP. O benchmark deve também utilizar protocolos de comunicação padrões do 

mercado OLTP nas transações que provoquem a comunicação entre diferentes ca-

madas, tais como XML e SOAP. É desejável também que o benchmark exercite 

criptografia no banco de dados, que utilize transações distribuídas explorando tecno-

logias de two-phase commit  e exercite o uso de código gerenciado através de runti-

mes tais como Java e .NET, recurso que tem se tornado padrão na maioria dos ban-

cos de dados modernos. Em ambientes OLTP, é comum também o uso de conexões 

diretas ao banco de dados, criando contextos de usuário que utilizam uma camada de 

software que faz a conexão ao servidor de banco de dados através do protocolo de 

rede configurado. Entretanto, não é necessário que o benchmark implemente uma 

interface com o usuário, devendo apenas simular uma carga de trabalho para o SUT, 

simulando o comportamento de usuários ou de outros eventos que ocorrem normal-

mente sob as regras de negócio onde a aplicação está definida. Outro aspecto que 

deve ser considerado no benchmark são consultas de Suporte à Decisão, muito co-

muns em ambientes OLTP. 

� Competitividade – Um benchmark deve motivar a criação de uma arena de compe-

tição acirrada entre os fabricantes. É importante que o balanceamento entre otimiza-

ções internas (mantidas em segredo) e otimizações externas (que devem ser divul-

gadas) seja cuidadosamente dosado e claramente definido. O ideal é que fossem cla-

ramente delimitadas as otimizações internas e externas, o que nem sempre é o caso. 

Este fator representa uma balança importante porque pode afetar o valor de marke-

ting dos produtos. Quando há um pequeno conjunto possível de otimizações internas 

e um vasto conjunto de otimizações externas, a tendência é que os fabricantes pas-
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sem a esconder otimizações externas, tornando os resultados do benchmark não-

verificáveis através de sua reprodução. Se os fabricantes perderem a habilidade de 

produzir um diferencial competitivo de desempenho de seus produtos, o benchmark 

perde sua popularidade e potencial como ferramenta de marketing, causando a falta 

de interesse dos próprios fabricantes. Muito embora as organizações tenham sido 

criadas para regular e organizar os benchmarks, os resultados podem não permitir a 

verificação de sua autenticidade, porque sua divulgação pode ser incompleta. Dessa 

forma, muitas otimizações externas ganham implicitamente um caráter confidencial. 

Em geral, este fato é pouco conhecido, porque reproduzir um resultado de bench-

mark é um trabalho muito custoso em tempo e financeiramente, tornando-se muitas 

vezes impraticável para a maioria das pessoas. 

� Abertura – A especificação do benchmark deve ser detalhada e aberta, de forma 

que todas as instruções de como executar o benchmark devem ser especificadas, 

permitindo que qualquer um que possua tempo e equipamento necessários possa 

implementá-lo da mesma forma. Devem ser divulgados também dados relevantes de 

desempenho, tais como tempo e custo de processamento do backup do banco de da-

dos e estatísticas de utilização de recursos como disco (I/O), rede, interrupções, pro-

cessador e perda de conexões durante o teste. Estes dados não são divulgados atual-

mente pelas publicações TPC-C, mas são bastante relevantes para caracterizar o de-

sempenho do SUT sob a carga de trabalho do benchmark. Atualmente, todos os re-

sultados TPC-C são publicados na página da TPC [18], juntamente com um relatório 

completo denominado Full Disclosure Report (FDR). É desejável que a implemen-

tação do benchmark também seja de código aberto, divulgado juntamente com o 

FDR. 

� Confiabilidade - É preferível que o benchmark seja produzido por órgãos neutros. 

Se alguma entidade que produz qualquer dos elementos do SUT for responsável pela 

produção do benchmark, sua credibilidade é diretamente afetada, e os resultados são 

normalmente julgados como tendenciosos pelo público. É importante também que 

os criadores e referências do benchmark sejam bem especificados. Uma auditoria 

com um auditor certificado e independente deve validar os resultados do benchmark. 

Uma auditoria é considerada independente quando o resultado do benchmark não 

gera nenhum benefício financeiro para o auditor além dos honorários atrelados ao 

trabalho de auditoria. Adicionalmente, a auditoria não pode realizar nenhuma con-

sultoria de desempenho sob contrato para a entidade que está realizando o bench-



 

 43 

mark. Para a TPC, um auditor é certificado quando passa por várias etapas de avali-

ação de suas qualificações e comprova profundo conhecimento do benchmark. Uma 

especificação de benchmark deve incluir também um checklist para a auditoria, para 

garantir conformidade com a especificação, verificar que a execução do benchmark 

respeita os requisitos mínimos e garantir que os resultados podem ser reproduzidos 

externamente. A implementação do benchmark já deve produzir os relatórios deta-

lhados necessários para a auditoria. 

� Escalonabilidade - As métricas devem refletir o poder computacional do hardware. 

Uma boa escalonabilidade garante que a solução para o problema proposto funciona 

bem quando muda o tamanho do problema. Um dos fatores que contribuem para a 

longevidade de um benchmark é a escalonabilidade. Uma carga de trabalho bem-

sucedida irá gerar resultados válidos em ambos extremos do espectro de poder com-

putacional. É importante que o benchmark regule o balanço entre o ciclo de vida, 

comparabilidade, crescimento do banco de dados e da carga de trabalho, e curva de 

desempenho. Naturalmente, é esperado também que não ocorram mudanças consi-

deráveis nos resultados caso não haja mudança de escala, ou seja, o resultado de um 

benchmark deve ser reproduzível e consistente, e o resultado dos testes não pode va-

riar no chamado steady-state measurement interval (intervalo considerado de medi-

ção para obtenção do resultado de desempenho, normalmente desconsiderando o in-

tervalo onde os usuários estão sendo conectados ou desconectados) sem que sejam 

introduzidas mudanças no SUT. O TPC-C possui uma ótima escalonabilidade, in-

corporando crescimento linear; para cada warehouse adicional ao banco de dados, 

um número fixo de registros deve ser adicionado à maioria das demais tabelas e 10 

usuários a mais serão simulados na carga de trabalho. O escalonamento do desem-

penho é praticamente linear, porque o quociente de unidade de trabalho por transa-

ção permanece constante. A unidade de trabalho se refere aos passos lógicos de uma 

transação conforme executada pela aplicação ou SGBD. A simplicidade da escalo-

nabilidade do TPC-C não é muito comum em ambientes OLTP. É desejável também 

que um benchmark escalone a quantidade de trabalho por transação de acordo com o 

poder de processamento do ambiente. Entretanto, é bastante difícil balancear este 

requisito com a adequada comparação dos resultados e obtenção de métricas repre-

sentativas do desempenho. Os esforços no desenvolvimento de benchmarks mos-

tram que áreas de gargalo de desempenho no sistema são movidas, mas não elimi-

nadas. Por exemplo, adicionar CPUs não irá ajudar se os discos forem o gargalo; a-
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dicionar memória não ajuda se o sistema operacional for o gargalo; e nada vai ajudar 

se o benchmark não for apropriadamente escalonável [62]. 

• Extensibilidade – A extensibilidade diz respeito à adequação do benchmark com 

seu tempo, no presente e no futuro. É desejável que o benchmark identifique áreas 

onde há uso mais intenso de processamento (CPU) ou I/O. O código utilizado nestas 

áreas deveria ser extensível, para que mudanças na implementação possam ser fa-

cilmente incorporadas para adaptar o benchmark a novas realidades tecnológicas. O 

TPC-C atualmente faz um uso inadequado de recursos do sistema, causando uma 

demanda de I/O muito maior do que é razoável admitir em ambientes OLTP. Se o 

TPC-C identificasse as áreas de uso mais intenso de I/O e CPU, e se o código destas 

áreas fosse extensível, uma extensão focada nestas áreas do código iria rapidamente 

adequar o benchmark a realidades atuais. Um aspecto importante da extensibilidade 

é o uso de I/O. O desempenho computacional tem obedecido a Lei de Moore [86] na 

última década, e a taxa de evolução do desempenho do processamento tem sido con-

sistentemente maior do que o desempenho persistente de armazenamento e leitura 

(I/O). Para uma melhor extensibilidade, é desejável que o benchmark tenha parâme-

tros para governar a intensidade de uso de I/O ao longo do tempo, para  que haja um 

melhor balanceamento com o poder de processamento. 

� Portabilidade – O benchmark deve ser portável, para que comparações multi-

plataforma sejam possíveis. Deve ser possível executar o benchmark em servidores 

de pequeno e médio porte, mainframes, clusters, entre outros. Os resultados devem 

ser comparáveis independentemente das complexidades entre as diferentes configu-

rações de hardware e software. 

� Relevância no mercado – Benchmarks precisam prover dados valiosos de desem-

penho de produtos para a comunidade de usuários através de métricas. Uma métrica 

é um padrão de medição do SUT. Através de pelo menos duas métricas principais 

relevantes e algumas métricas secundárias, o desempenho do sistema sob a carga de 

trabalho razoavelmente complexa submetida para o SUT deve ser caracterizado de 

forma objetiva. Dessa forma, métricas principais devem servir de base para compa-

ração, avaliação e medição da qualidade do SUT. Além de permitir comparações, 

métricas principais devem ser simples para viabilizar o rápido entendimento do pú-

blico em geral. O modelo de negócios deve ser simples e capaz de ser compreendido 

por leitores não-técnicos, tais como grupos envolvidos com marketing ou usuários 

de servidores e microcomputadores. O benchmark deve propor também uma métrica 
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principal referente ao custo do sistema, que é tipicamente um quociente entre o pre-

ço total do sistema e o desempenho obtido (preço/desempenho). O preço a ser con-

siderado deve ser apenas do SUT, ou seja, os elementos que participam da simula-

ção e geração da carga não precisam ser incluídos no preço global. Uma melhor re-

levância no mercado também é conseguida quando a população de dados obedece a 

padrões observados no mercado, permitindo distribuição não-uniforme em diversos 

segmentos dos dados, e permitindo a criação de hot spots, que são áreas do banco de 

dados acessadas com maior frequência. Dessa forma, os algoritmos de cache do 

banco de dados e sistema operacional são exercitados adequadamente. Outro aspec-

to importante da relevância no mercado é a facilidade de realização do benchmark. 

Um benchmark de fácil execução tende a ser popular e acessível. Dessa forma, é ra-

zoável que o benchmark acompanhe um software já preparado para auxiliar em sua 

execução. Organizações como SPEC, SPC, BAPCo e EEMBC seguem essa diretiva, 

fornecendo o software de benchmark junto com a documentação de especificação do 

mesmo. Já a especificação do TPC-C [3] não acompanha nenhum software. A im-

plementação do software para execução do TPC-C fica sob responsabilidade de 

quem deseja executá-lo. Em geral, os resultados de benchmark devem ser válidos 

apenas para as configurações de ambiente testadas, e não é recomendada a inferên-

cia de resultados em ambientes diferentes sem a realização de um teste seguindo as 

especificações do benchmark [3;7]. Os resultados podem não seguir um padrão line-

ar ou uniforme quando se observa a relação entre o poder de processamento do am-

biente testado e o resultado do benchmark. Por exemplo, se o resultado de um ben-

chmark para um processador de 3.06 GHz aponta 21.000 transações por segundo, o 

resultado em um processador de 3.2 GHz não pode ser calculado ou inferido a partir 

do primeiro resultado. A única forma de aferir o desempenho de um ambiente se-

gundo os critérios de um benchmark é efetivamente realizar a medição segundo to-

dos os critérios estabelecidos na sua especificação. 

� Evolução tecnológica – Um benchmark não deve apenas medir SGBD no estado 

atual tecnológico. As tecnologias OLTP irão sempre evoluir, com ou sem a influên-

cia do benchmark. Entretanto, conforme demonstrado pelo TPC-C, o próprio ben-

chmark pode ser um forte catalisador na evolução da tecnologia. O ambiente compe-

titivo causado pelos benchmarks inspira investimentos em pesquisa e desenvolvi-

mento necessários para avanços tecnológicos. Por outro lado, o benchmark não de-

veria impedir o progresso tecnológico, ao definir requisitos muito rigorosos nos 
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componentes que compõem o teste. A abordagem é muito mais definir problemas a 

serem resolvidos, ao invés de impor muitas restrições de como solucionar problemas 

propostos. Especificamente, uma área onde o TPC-C não está de acordo com a tec-

nologia disponível atualmente é que não é exigido o uso de um produto específico 

de enfileiramento [25]. A transação delivery é definida de forma assíncrona, mas os 

requisitos para enfileiramento são bastante relaxados e podem ser implementados 

sem a ajuda de produtos deste tipo. Enfileiramento é um dos aspectos importantes de 

OLTP que merece uma abordagem mais abrangente na definição do benchmark. 

3.4.1. Relacionamento entre fatores de qualidade 

Há uma relação entre a classificação dos fatores propostos neste trabalho. Mui-

tos dos fatores mencionados contribuem entre si, mas alguns são conflitantes. Este fato 

cria um grande desafio para a construção de bons benchmarks. 

O fator abrangência tem influência negativa na escalonabilidade e portabilidade, 

e positiva na evolução tecnológica. A influência é negativa na escalonabilidade porque 

quanto mais complexos e abrangentes forem os benchmarks, mais difícil será estabilizá-

lo em ambientes muito distintos no espectro do poder computacional. Quanto mais a-

brangente, mais difícil será de cobrir recursos comuns disponíveis em várias platafor-

mas, o que contribui negativamente para a portabilidade. Já uma boa abrangência ajuda 

na visibilidade de fronteiras onde pode haver melhorias tecnológicas nos produtos, o 

que contribui positivamente para o fator evolução tecnológica. Uma boa abrangência de 

recursos sugere avanços tecnológicos de maneira ampla em áreas relevantes do SGBD. 

O fator competitividade tem influência negativa na abertura, porque a tendência 

é que os competidores escondam otimizações realizadas para manter seu diferencial 

competitivo. A competitividade tem influência positiva na relevância no mercado, por-

que aumenta as referências e comparações feitas nos resultados. Mais competitividade 

também melhora a evolução tecnológica do benchmark, já que diferenciais competitivos 

normalmente geram evoluções tecnológicas nos produtos.  

O fator abertura tem influência positiva na portabilidade, confiabilidade e evolu-

ção tecnológica. Se um benchmark tem sua especificação aberta, sua implementação em 

várias plataformas torna-se possível por uma maior comunidade de desenvolvedores, 

melhorando a portabilidade. Benchmarks abertos e procedimentos de auditoria bem de-

finidos motivam a criação de órgãos neutros, como mostra o próprio histórico da criação 

da TPC, que só pôde ser criada após a proposta de uma especificação de benchmark, o 
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DebitCredit, além de procedimentos de auditoria, conforme relato de seu fundador, O-

mri Serlin [35]. Uma boa abertura traz confiabilidade, porque ao divulgar todos os deta-

lhes da execução do benchmark, qualquer dúvida sobre a validade dos resultados pode 

ser respondida com experimentos práticos, capazes de reproduzir o mesmo resultado 

obtido no benchmark. A abertura também contribui para uma melhor evolução tecnoló-

gica, porque aumenta potencialmente o número de profissionais e pesquisadores que 

podem contribuir com evoluções do benchmark. Entretanto, abertura demais pode cau-

sar uma perda de competitividade, porque tira o diferencial competitivo de desempenho 

dos produtos e afeta a motivação dos fornecedores em publicarem resultados de bench-

mark. 

Talvez o fator mais conflitante seja a escalonabilidade. Quanto mais complexo 

for um benchmark, mais difícil será de escalonar o mesmo em várias plataformas (con-

flito com portabilidade). Escalonabilidade também conflita com abrangência, porque 

quanto mais recursos são considerados na especificação, maior é o desafio de estabilizar 

os testes em plataformas distintas. Quanto mais fielmente representados os ambientes 

OLTP, menos escalonável será o benchmark, porque ambientes OLTP genericamente 

não funcionam sob regras de escalonabilidade bem definidas. Um benchmark simples e 

linear é facilmente escalonável, mas benchmarks complexos, abrangentes, portáveis e 

motores tecnológicos não necessariamente serão escalonáveis. O fator escalonabilidade 

é introduzido no benchmark de maneira artificial, o que complementa a justificativa do 

conflito com demais fatores que procuram reproduzir atributos naturais, como relevân-

cia no mercado e evolução tecnológica. 

A extensibilidade pode influenciar negativamente na portabilidade, porque algo-

ritmos parametrizáveis para intensidade de uso de processador ou I/O podem ter efeitos 

muito diferentes em plataformas distintas. A extensibilidade atrapalha a relevância no 

mercado, porque pode introduzir mudanças no significado das métricas ao longo do 

tempo, para uma melhor representação de ambientes computacionais mais modernos. A 

evolução tecnológica também é prejudicada, porque a definição de benchmarks extensí-

veis não deve sofrer mudanças fundamentais em sua estrutura ao longo do tempo. 

A portabilidade tem influências positivas na confiabilidade, relevância no mer-

cado, competitividade e evolução tecnológica. A contribuição para a relevância para o 

mercado se dá porque quanto maior a portabilidade, maior será o número de resultados 

possíveis, e o público pode encontrar uma grande variedade de comparações relevantes. 

Pelo mesmo motivo, portabilidade traz mais competitividade. A portabilidade também 
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contribui para uma melhor evolução tecnológica, porque permite a evolução tecnológica 

paralela em uma variedade de plataformas distintas.  

A confiabilidade contribui para uma melhor abertura, porque ao ser criado e au-

ditado por órgãos neutros, é uma conseqüência natural que os resultados do benchmark 

tenham sua especificação e detalhamento de execução abertos. Quando os resultados 

são submetidos a uma auditoria, há mais competitividade, porque os produtos têm uma 

justificativa mais sólida nas comparações diversas de desempenho. A relevância no 

mercado também é melhorada porque resultados auditados e produzidos por órgãos neu-

tros motivam a criação de métricas simples e representativas do ambiente avaliado. 

A relevância no mercado influencia positivamente na competitividade e na evo-

lução tecnológica. Quando as métricas são bem definidas e é estabelecida uma vasta 

comunidade que consulta e confia nos resultados dos benchmarks, evoluções tecnológi-

cas são incentivadas através deste veículo de divulgação para o público. Com uma gran-

de comunidade usuária dos resultados do benchmark, há uma melhor competitividade 

entre os fabricantes.  

O quesito evolução tecnológica melhora a abrangência, porque amplifica os re-

cursos explorados no ambiente avaliado. Entretanto, fornecedores normalmente tendem 

a manter evoluções tecnológicas como diferenciais competitivos de seus produtos, o que 

pode prejudicar a abertura de otimizações externas, caso sejam o foco das evoluções 

tecnológicas. A evolução tecnológica pode atrapalhar também a escalonabilidade, por-

que evoluções tecnológicas podem ser relevantes apenas para certos portes de ambientes 

computacionais. 

Existe uma relação próxima entre extensibilidade e relevância no mercado. 

Quando mais extensível for um benchmark, terá mais chances de sobreviver por mais 

tempo, e ainda assim manter-se adequado a novos ambientes computacionais. Entretan-

to, extensibilidade pode ser conflitante com evolução tecnológica, porque evoluções 

tecnológicas podem precisar de re-estruturações mais profundas no benchmark. 

O relacionamento entre os fatores apresentados neste trabalho é listado no 

Quadro 5. Quando o fator da coluna é influenciado positivamente pelo fator da linha, é 

mostrado “+” na tabela. Quando o requisito é influenciado negativamente pelo fator da 

linha, é mostrado “-”. As células ficam em branco quando não há uma influência rele-

vante entre os dois fatores. 
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Quadro 5 - Relacionamento entre fatores de qualidade de benchmarks OLTP. 
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3.4.2. Requisitos funcionais 

Os SGBD modernos são bastante dinâmicos. Novas versões são freqüentes, e 

sempre trazem novas funcionalidades, refinamentos e correções. Os requisitos de um 

benchmark devem acompanhar as melhorias presentes nos SGBD. Entretanto, a inten-

ção do benchmark deve ser refletida no subconjunto de funcionalidades medidas nos 

SGBD. Para benchmarks OLTP, o foco do benchmark deve ser movido para o tratamen-

to da concorrência e há menos foco para suporte a decisão. Este é o caso do TPC-C e 

TPC-E. Para benchmarks de suporte à decisão, onde o foco é em consultas e relatórios 

mais complexos, pouca atividade concorrente e de atualização de dados é necessária. 

Em seguida, são listados alguns requisitos funcionais que devem compor a abrangência 

de um benchmark OLTP, importante fator para sua qualidade. 

Os requisitos a seguir devem ser considerados no benchmark porque são bastan-

te comuns em ambientes OLTP. 

� Cobertura de recursos de consultas – O benchmark deve explorar consultas sobre 

chaves, testando a habilidade do SGBD de acessar registros ou grupos de registros 

através de índices de chaves únicas e compostas. Também deve realizar consultas 
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com mais de uma tabela, para testar os diferentes mecanismos de junção disponíveis 

no SGBD. Deve realizar consultas de projeções com uso de índices, respondendo a 

consultas gerenciais mais leves bastante comuns em OLTP. Também deve exercitar 

algoritmos de hashing em memória do SGBD, através do uso de consultas com a-

gregação, por exemplo, usando as cláusulas SQL sum, avg, count, entre outras. É 

desejável que haja uma boa avaliação do otimizador de consultas, testando diferen-

tes seletividades para verificar se o otimizador de consultas escolhe adequadamente 

o uso de índices de acordo com a seletividade estimada nas estatísticas do SGBD. 

Outro aspecto de consultas que deve ser coberto, mas em menor prioridade, são con-

sultas de projeção e seqüenciais sem o uso de índices. 

� Cobertura de funções bulk – Funções “bulk” normalmente não utilizam o log do 

SGBD, e registram alterações diretamente nas estruturas permanentes de dados. Tais 

funções são tipicamente de importação e exportação de dados, inserção, exclusão e 

atualização em lote de muitos registros. 

� Acesso concorrente multi-usuário – O processamento de transações testa uma sé-

rie de operações agrupadas como uma transação com propriedades ACID. Este é um 

quesito muito relevante em benchmarks OLTP. O controle de concorrência, com 

bloqueios implementados no banco de dados, deve ser amplamente avaliado pelo 

benchmark. O mecanismo de bloqueio de tabelas e registros em funções como in-

serção, exclusão e atualização de registros precisa ser excessivamente exercitado, 

especialmente em ambientes multi-usuário, 

� Manutenção rotineira – Tarefas rotineiras de manutenção, como backup e atuali-

zação de estatísticas de índices, devem ser incluídas na execução do benchmark. 

� Design e população de dados adequados – O benchmark precisa definir uma com-

plexidade mínima para o banco de dados utilizado nos testes. Os tamanhos de regis-

tro e cardinalidades deveriam ser suficientes para exercitar os overheads vistos em 

bancos de dados OLTP de produção em relação a constraints referenciais, de coluna 

e de unicidade, uso de tipos de dados variados disponíveis no SGBD, custos varia-

dos de indexação e replicação de tabelas em ambientes cluster. O tamanho do banco 

de dados deveria ser bem maior que a memória do SUT, para evitar caching com-

pleto dos dados e causar um uso muito reduzido de I/O. O uso obrigatório de rotinas 

de checkpoint do banco de dados tem auxiliado na redução do uso excessivo de ca-

ching. O design do banco de dados envolve dois fatores de qualidade do benchmark: 

abrangência, porque deve cobrir um bom número de recursos do SGBD e escalabili-
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dade, porque seu tamanho será dependente do poder de processamento e I/O do 

SUT. 

� Cobertura de funcionalidades de segurança – Recentemente, muita atenção tem 

sido reservada para algoritmos que garantem a segurança dos dados, tipicamente a-

través de algoritmos de criptografia, hashing e listas de controle de acesso. O ben-

chmark deve considerar aspectos de segurança de dados, parte integral de atividades 

rotineiras em ambientes OLTP. A segurança deve ser considerada tanto no âmbito 

da rede (envolvendo criptografia) quanto no nível da aplicação (através de listas de 

controle de acesso a recursos pelos usuários). 

� Disponibilidade – O benchmark deve prever alta disponibilidade, de forma que o 

SUT fica protegido em relação a quedas na mídia online de armazenamento de da-

dos e log. Uma notificação de falhas é necessária, e a perda de desempenho em 

momentos de falha precisa ser caracterizada. O benchmark deve ser protegido contra 

falhas em um único ponto do ambiente, de forma a não causar a interrupção do pro-

cessamento de transações ou de disponibilidade de dados. Falhas comuns incluem 

defeito mecânico ou elétrico no dispositivo de armazenamento. Os testes para dis-

ponibilidade devem fazer parte do procedimento de auditoria. Pode-se obter resis-

tência a falhas, por exemplo, através do uso de RAID8. 

Um grande desafio na confecção do benchmark é decidir as proporções na qual 

cada funcionalidade deve ser avaliada. Uma possível abordagem é testar cada funciona-

lidade em separado, e gerar um resultado analítico ao invés de sintético. Esta abordagem 

gera um resultado mais preciso, mas será com pouca relevância no mercado já que a 

comunidade de consumidores em geral está interessada em um índice único e significa-

tivamente representativo do desempenho do sistema avaliado. 

3.5. Considerações finais 

Na literatura, não existe um consenso de classificação e fatores de qualidade de 

benchmarks. Este capítulo organiza estes conceitos de forma concisa e objetiva, pro-

pondo uma forma de classificar os benchmarks e propondo um conjunto de dez fatores 

                                                 
8 RAID significa Redundant Array of Independent Disks, ou matriz redundante de discos independentes. 

A idéia é usar um conjunto de discos com níveis de redundância de armazenamento de dados para que 

haja tolerância à falhas de um ou mais discos do conjunto. Os níveis de RAID que possibilitam redundân-

cia são RAID-1, RAID-10 e RAID-5 [87]. 
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de qualidade para benchmarks: abrangência, competitividade, abertura, escalonabilida-

de, extensibilidade, portabilidade, confiabilidade, relevância no mercado e evolução 

tecnológica. Cada fator é definido e suas inter-relações são descritas, mostrando influ-

ências importantes, tanto positivas quanto negativas, entre os fatores. Muitos dos termos 

e fatores de qualidade definidos neste capítulo são referenciados no restante deste traba-

lho. 

Este capítulo também introduz outros conceitos importantes para benchmarks, 

tais como fatores que afetam sua credibilidade e uma definição de otimizações internas 

e externas. O capítulo termina descrevendo requisitos funcionais desejáveis para ben-

chmarks OLTP. 

No próximo capítulo, é feito o relato do processo de uma publicação TPC-C, 

benchmark OLTP padrão de indústria, e são descritas algumas peculiaridades que não 

fazem parte da documentação obrigatória do benchmark. 
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4. Publicando um benchmark TPC-C 

Este capítulo descreve a experiência de publicação de um resultado TPC-C ofi-

cial, mostrando desde a configuração inicial do ambiente, detalhando otimizações feitas 

descrevendo o procedimento de testes e mostrando detalhes do processo de auditoria e 

publicação final no site da TPC. 

O conteúdo divulgado neste capítulo é um relato do trabalho realizado pelo Pro-

jeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Itautec no Centro de Informática da UFPE para 

a publicação do mais recente resultado TPC-C envolvendo o servidor ZX-400 da Itautec 

com um processador dual core. No momento de sua publicação, o resultado assumiu 

posição de destaque na TPC ao assumir a primeira colocação geral de desempenho no 

ranking de publicações com um processador [88]. 

Doravante neste capítulo, são feitas referências genéricas a “esta publicação”, 

que denotam a publicação do benchmark TPC-C do servidor Itautec ZX-400 no site 

oficial da TPC [89;90]. 

4.1. Ambiente de hardware e software utilizados 

O ambiente está detalhado no relatório resumido disponível na TPC [89]. Tam-

bém pode ser encontrado um relatório completo da publicação (FDR – Full Disclosure 

Report) [90], mas alguns detalhes da configuração do ambiente não estão disponíveis 

em nenhum destes relatórios. 

O servidor foi o ZX-400 da Itautec com um processador Dual Core Xeon 

EMT64 de 3GHz. A memória utilizada foi de 32GB. O SGBD utilizado foi o Microsoft 

SQL Server 2005 Standard Edition e o Sistema Operacional foi o Microsoft Windows 

Server 2003 Enterprise Edition. 

O ambiente foi configurado conforme mostra a Figura 5. O servidor central é a 

máquina efetivamente sob avaliação. Foram utilizados quatro servidores denominados 

Clients, que executam uma parte do programa necessário para submeter a carga de tra-

balho para o servidor central. Foram utilizadas também três máquinas para produzir a 

carga de trabalho, denominadas RTE (Remote Terminal Emulators). As máquinas RTE 

executam um software de geração de carga, normalmente fornecido pelo fabricante de 

SGBD. No caso desta publicação, como o SGBD utilizado é da Microsoft, o software 

utilizado foi o Benchcraft, fornecido pela Microsoft. O Benchcraft não está disponível 

para venda, e apenas pode ser utilizado sob concessão especial da Microsoft para execu-
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tar benchmarks TPC-C para fins de publicação oficial no site da TPC ou para pesquisa 

acadêmica. 

Os relatórios desta publicação disponíveis na TPC [18] não detalham o ambiente 

.por completo As estações utilizadas como RTE são omitidas do FDR, de acordo com o 

que rege a especificação do TPC-C [3], na cláusula 7.7.2.19. O motivo é que o resultado 

final deve listar apenas os componentes utilizados no ambiente sob avaliação (ou SUT), 

que é composto apenas de servidor central (ou máquina alvo) e servidores Client. Todo 

o hardware e software utilizados devem ser listados no relatório completo, incluindo 

seus custos estimados com uma manutenção de 3 anos. O custo deve compor a métrica 

BRL/tpmC (BRL é uma sigla que representa reais do Brasil), apenas comparável a ou-

tros resultados publicados nesta moeda e neste país. Entretanto, a métrica tpmC10 mede 

o desempenho e pode ser comparada com todos os outros resultados de hardware simi-

lar. 

 

Figura 5 - Estrutura do ambiente utilizado na publicação TPC-C. 

                                                 
9 O Apêndice A lista o texto da cláusula referida. 
10 Ver seção 2.2.3 deste documento para uma definição da métrica tpmC do TPC-C. 

Servidor central 

Servidor Itautec ZX-400 

1xDual Core Intel Xeon 

EMT-64 2+2M cache, 3GHz 

Client 

4 x Servidor Itautec 1252 

Intel Pentium II Xeon 3.06 Ghz 

1 GB RAM 

Remote Terminal Emulator (RTE) 

1 Servidor Itautec 1252 (Intel Pentium III 

Xeon 3.06 GHz, 1 GB RAM) 

1 Itautec InfoServer 3040 (2x Intel Pentium 

III Xeon 1 GHz, 1 GB RAM) 

1 Servidor Itautec MX-200 (Intel Xeon 3.4 

GHz, 4 GB RAM) 

9 Storages 

Adaptec ULTRAbloc S320 

112 x 36,4GB SCSI 15krpm 

8 x 73GB SCSI 15krpm 
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4.2. Objetivo dos testes 

No TPC-C, assim como em qualquer outro benchmark, devem ser identificados 

gargalos presentes no ambiente. A missão do executor é buscar formas de eliminar os 

gargalos através de ajustes de configuração, visando um melhor desempenho. A meta é 

atingir o melhor resultado de desempenho possível para o ambiente. 

Pelo menos um gargalo de desempenho será derradeiro para determinar o final 

dos testes. No TPC-C, este limite é atingido quando o percentual de uso dos processado-

res do servidor central chega a 100%. Todos os demais recursos do ambiente devem 

viabilizar que o processamento no servidor central chegue a 100% de uso. Caso algum 

elemento do ambiente seja impeditivo para tal, é encarado como um gargalo que deve 

ser ajustado e eliminado. Portanto, em benchmarks TPC-C, a meta para obter o melhor 

desempenho possível é levar o processamento do servidor central a 100%, de duas for-

mas: (a) eliminando possíveis gargalos nos elementos do ambiente que possam impedir 

o processamento máximo do servidor e (b) ajustando configurações no ambiente para 

evitar que o servidor central chegue mais cedo ao seu nível de processamento máximo.  

Entretanto, vale ressaltar situações onde a meta de uma publicação TPC-C é vol-

tada não necessariamente para o melhor resultado de desempenho, mas sim para o me-

lhor custo/desempenho. Em situações como esta, pode-se obter um custo/desempenho 

ótimo sem que o processamento do servidor chegue a 100%, compondo os recursos do 

ambiente de forma a minimizar custos. No TPC-C, como o subsistema de I/O é o mais 

determinante para a formação dos custos, em geral é obtido um melhor cus-

to/desempenho ao diminuir os elementos utilizados no mesmo. 

A meta dos testes realizados foi efetivamente voltada para obter o melhor de-

sempenho possível. 

4.3. Configuração do ambiente 

Esta seção mostra alguns detalhes importantes a respeito da configuração do 

ambiente. Serão mostrados primeiramente detalhes da configuração das máquinas RTE. 

Em seguida, são detalhadas as configurações do SUT (Clients e servidor central). Neste 

texto, é assumido que o leitor possua familiaridade com configurações do Sistema Ope-

racional Windows. 

O ambiente (máquinas Client, RTE e servidor central) deve ficar em uma rede 

isolada, porque o ambiente precisa ser controlado e não pode ser influenciado por vírus 
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ou problemas de desempenho introduzidos por servidores ou estações de terceiros. A 

configuração de rede é feita utilizando endereços IP fixos, e os arquivos hosts e lmhosts 

de cada estação são configurados com os nomes de todas as máquinas visíveis para esta. 

Um script foi produzido para automatizar esta configuração com o objetivo de minimi-

zar erros manuais. 

O ambiente inclui duas sub-redes distintas: uma entre os RTE e os Clients e ou-

tra entre os Clients e o servidor central. As máquinas Client possuem duas placas de 

rede, uma que dá visibilidade ao servidor central e outra está ligada na rede dos RTE. 

Os Clients podem visualizar outros Clients e os RTE. Os RTE possuem apenas uma 

placa de rede, que dá acesso aos Clients. Os RTE apenas visualizam os Clients, não ha-

vendo acesso direto pela rede entre o RTE e o servidor central. 

No Client, RTE e servidor central, é preciso aumentar o suporte para sockets 

TCP/IP, disponível através da chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters. Um registro DWORD Ma-

xUserPort com o valor decimal de 60000 deve ser introduzido nesta chave. O motivo é 

que o Sistema Operacional na instalação padrão não dá suporte ao número de conexões 

TPC/IP [91] simultâneas necessárias para a simulação da carga de trabalho do TPC-C, e 

esta chave de registro regula o número de conexões TCP/IP máximas suportadas pelo 

Sistema Operacional. 

4.3.1. Configuração do RTE 

As máquinas RTE foram configuradas com Microsoft Windows 2003 Server 

com Service Pack 1. Em publicações TPC-C, o licenciamento dos Sistemas Operacio-

nais deve ser adquirido separadamente. No laboratório que publicou o resultado TPC-C, 

foram utilizadas licenças de uma assinatura MSDN, com versões para fins de pesquisa 

de desenvolvimento disponíveis para uso do Centro de Informática da UFPE. A licença 

do SGBD é cedida pela própria Microsoft, de uso exclusivo para benchmarking. 

A senha do usuário administrador é a mesma em todos os RTE e Clients, para 

facilitar a execução do benchmark. Caso seja desejado que a senha fique em branco, é 

necessário configurar a diretiva de segurança local do Windows para permitir senhas em 

branco. 

Não deve ser ajustado o System Locale do Windows para Português do Brasil 

como seria natural, e sim deve ser usada a opção “Inglês (EUA)”. Usar outra opção gera 

problemas na utilização do software Benchcraft. Este importante detalhe para usuários 
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brasileiros não é mencionado na documentação do Benchcraft. Um script foi utilizado 

para automatizar a instalação do Sistema Operacional em várias máquinas RTE. 

O software Benchcraft deve ser instalado no RTE. A versão utilizada nesta pu-

blicação foi a 2.3.23. A versão do Benchcraft utilizada não é divulgada no relatório da 

publicação, muito embora essa possa ser uma informação bastante relevante para o de-

sempenho obtido. Um RTE funciona como mestre (master) e os demais como escravos 

(slave). O Benchcraft deve ser o último programa a ser instalado no RTE, após terem 

sido feitas todas as demais configurações mencionadas anteriormente. No Benchcraft 

master, são configurados profiles, que coordenam percentuais de execução de cada tran-

sação da carga de trabalho, assim como os tempos de espera envolvidos em cada transa-

ção. Todos os profiles configurados no Benchcraft são detalhados no apêndice do FDR. 

4.3.2. Configuração do Client 

Um script foi utilizado para automatizar a instalação do Sistema Operacional em 

várias máquinas Client. O script é importante para que erros manuais sejam minimiza-

dos. É preciso que o servidor Web (IIS – Internet Information Services) seja instalado. 

O arquivo de automação não é uma recomendação oficial do TPC-C, mas poderia ser 

divulgado junto com a publicação para facilitar uma potencial verificação do resultado. 

Em seguida, deve ser instalado o software do cliente para funcionar sobre o IIS. 

Alguns dos parâmetros utilizados que podem influenciar no desempenho são: 

� Number of Delivery Threads: 45 

� Max Pending Deliveries: 1500; 

� Max Number of Connections: 14000; 

� Database Interface: ODBC; 

� IIS Max Thread Pool limit: 2046; 

� Web Services Backing Queue Size: 40; 

� IIS Thread timeout (seconds): 86400; 

� IIS Listen Backlog: 25 

A configuração do componente COM TPCC.AllTxs.1 deve ser modificado, con-

forme mostra a seção COM+ Settings da página 127 do FDR [90]. 
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4.3.3. Configuração do servidor central 

A instalação do servidor é feita de maneira menos automatizada do que os Cli-

ents e RTE. Poucos scripts de automação foram utilizados. Foi instalado o Microsoft 

Windows Server 2003 x64 e o Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x86. 

A instalação do Microsoft SQL Server 2005 usa as seguintes opções diferentes 

do padrão: em Authentication Mode, é escolhido Mixed. Essa configuração é necessária 

para a adequada execução do benchmark. Em Collation Settings, deve ser escolhido 

Latin1_General e Sort Order Binary. Essa configuração dá um melhor desempenho 

para o SGBD. 

É necessário que o Windows seja configurado para permitir que as contas Lo-

calSystem e Administrator possam bloquear páginas na memória e executarem serviços. 

Para isto, é preciso alterar nas políticas locais a opção “Lock pages in memory” e “Lo-

gon as a service” para incluir as contas LocalSystem e Administrator. É preciso também 

desabilitar a opção “Limit local account use of blank passwords to console logon only” 

em Security Options nas políticas locais. 

As configurações do SQL Server foram atribuídas de acordo com a seção “Mi-

crosoft SQL Server 2005 Configuration Parameters” da página 102 do FDR [90]. 

Os drivers das placas controladoras LSI Logic 320-2E, 320-2X e 320-4X foram 

atualizados para a versão 6.45.3.64. 

No servidor, apenas os serviços essenciais estiveram ativados. Os demais servi-

ços foram encerrados antes da execução de cada teste. Os serviços habilitados são lista-

dos na seção “Microsoft Windows Server 2003 EE Configuration (Enabled Services)”, 

da página 102 do FDR [90]. 

A execução do serviço do Microsoft SQL Server 2005 fez uso de vários trace 

flags não documentados. Trace flags são parâmetros que podem ser utilizados na linha 

de comando do programa executável do SGBD. Os trace flags utilizados foram docu-

mentados no FDR [90] na seção “Microsoft SQL Server 2005 Startup Parameters” (na 

página 102). 

4.4. Processo de testes 

Depois que o ambiente é configurado, vários testes são realizados. Um teste 

principal, denominado Performance Run, produz oficialmente o resultado de desempe-

nho para a publicação. Vários outros testes são necessários para a auditoria obrigatória. 
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O teste principal de desempenho deve se iniciar com a conexão dos usuários. 

Como o número de usuários simultâneos é bastante alto, o SGBD não consegue proces-

sar todas as conexões imediatamente, e para que a capacidade de processamento do 

SUT não seja rapidamente esgotada, é necessário que as conexões sejam amortizadas 

em um período de tempo maior. Este período de tempo quando as conexões dos usuá-

rios são estabelecidas é denominado ramp-up, e em geral tem duração de até 60 minu-

tos. É desejável que o processo de estabelecimento de conexões leve o SUT ao seu de-

sempenho ótimo, e por este motivo o ramp-up é mais lento. Durante os testes, o proces-

so de checkpoint11 do SGBD deve ser iniciado. Após o ramp-up, inicia-se o período 

denominado Measurement Interval, ou MI12, que se estende até quando as conexões 

com os usuários são finalizadas. O momento de desconexão de usuários é denominado 

ramp-down. O MI deve se estender por pelo menos duas horas, mas é praxe manter uma 

execução por pelo menos quatro horas após o ramp-up, para viabilizar a escolha de um 

intervalo de melhor desempenho dentro deste período. Um conjunto de pré-requisitos, 

verificados pela auditoria, precisa ser cumprido durante o MI. Estes pré-requisitos, jun-

tamente com outros pré-requisitos vistoriados durante o processo de auditoria, serão 

descritos na próxima seção. 

4.5. Processo de Auditoria 

O processo de auditoria é obrigatório para a publicação de resultados TPC-C. 

Nesta seção, serão descritos os procedimentos obrigatórios da auditoria realizada nesta 

publicação. 

A auditoria foi realizada remotamente por Lorna Livingtree, conforme documen-

tado no Enterprise Summary e FDR. Os procedimentos de verificação foram executados 

no mesmo ambiente dos testes de benchmark pela equipe que conduziu o benchmark e 

os arquivos resultantes foram enviados para a auditora pela Internet. A auditoria remota 

é permitida pelo auditor quando o ambiente e equipe de testes já são conhecidos. Duas 

auditorias anteriores já haviam sido realizadas com a presença física do auditor no am-

                                                 
11 O checkpoint é um processo necessário na maioria dos SGBD comerciais. O processo é responsável 

pela sincronização do conteúdo entre a área de log e a área de dados de cada banco de dados. A área de 

log guarda as alterações de dados como um conjunto seqüencial de registros de operações. 
12 MI, ou Measurement Interval, é o intervalo considerado para coleta de métricas principais do bench-

mark, normalmente desconsiderando o intervalo onde os usuários estão sendo conectados ou desconecta-

dos. 
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biente de testes. Auditorias remotas são muito mais acessíveis financeiramente, e ten-

dem a otimizar a utilização do tempo do auditor. 

4.5.1. Testes ACID e de verificação da base de dados 

Alguns scripts compõem os testes ACID (atomicidade, consistência, isolamento 

e durabilidade). Normalmente, os primeiros testes a serem realizados são os de atomici-

dade, consistência e isolamento, além de alguns testes para verificação da população dos 

dados no SGBD. Para a verificação de população dos dados, devem ser executados os 

scripts dbtables.sql, dbcheck.sql e prime_key_test.sql. 

Script dbtables.sql - O script dbtables.sql verifica se o campo chave das tabelas foi ge-

rado corretamente e se elas possuem os números corretos de registros. O script executa 

as seguintes ações: 

� Primeiramente, quatro registros de warehouse são escolhidos no banco de dados. 

� A contagem de registros na tabela history é verificada. Um único registro de amostra 

é selecionado para verificação. 

� A contagem de registros na tabela warehouse é verificada, assim como os valores 

mínimo e máximo do campo chave w_id. O número de novos pedidos para o valor 

máximo de w_id é verificado. 

� É verificada a contagem de registros total e são inspecionados os valores máximos e 

mínimos nas tabelas new-order, stock, order-line, customer, district, orders e item. 

Script dbchecks.sql - O script dbchecks.sql faz verificações gerais para garantir que o 

banco de dados TPC-C foi criado corretamente. O script executa as seguintes ações: 

� Primeiramente, quatro registros de warehouse são escolhidos no banco de dados. 

� A distribuição dos dados de nomes dos clientes de cada uma das quatro warehouse 

da amostra são verificados. 

� É verificado se a distribuição de dados do campo S_DATA da tabela stock está corre-

ta. A cláusula 4.3.3.1 da especificação do TPC-C13 [3] exige que 10% dos registros 

contenham a string “ORIGINAL” neste campo. 

� É verificado se a distribuição de dados do campo I_DATA da tabela item está corre-

ta. A cláusula 4.3.3.1 da especificação do TPC-C [3]14 exige que 10% dos registros 

contenham a string “ORIGINAL” neste campo. 

                                                 
13 A cláusula referida é listada no Apêndice A. 
14 A cláusula referida é listada no Apêndice A. 
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� É verificado se a distribuição de dados do campo C_CREDIT da tabela customer 

está correta. A cláusula 4.3.3.1 da especificação do TPC-C [3]15 exige que 10% dos 

registros contenham a string “BC” neste campo. 

� São escolhidos quatro registros de warehouse no banco de dados para verificar se o 

conteúdo do campo O_OL_CNT da tabela orders está correto e fazer uma aproxima-

ção do número de produtos por pedido a partir de quatro amostras. O número deve-

ria ficar entre 5 e 15, próximo a 10. 

� São feitas duas consultas retornando um registro cada, para validar se a distribuição 

em OL_DELIVERY_D está correta. 

� É verificado se a distribuição no campo O_C_ID está correta, através da análise dos 

registros relacionados com a amostra de 4 warehouses. 

� São feitos testes de inserção de registros tentando violar a unicidade exigida nas 

seguintes tabelas: item, warehouse, stock, district, customer, order_line, orders e 

new_order. 

� São feitos testes de inserção de registro que não violam unicidade. O teste verifica a 

capacidade das tabelas item, warehouse, stock, district, customer, new-order, orders, 

order-line e history de aceitarem novos registros. 

O script prime_key_tests.sql faz testes de atualização nos campos chave das ta-

belas, para verificar que o SGBD dá suporte a este recurso. O campo-chave e outros 

campos das tabelas warehouse, stock, district, customer, orders, order_line, new_order 

e item são atualizados. O script devolve os registros originais às tabelas, deixando-as no 

mesmo estado que estavam antes de sua execução. 

Outra etapa das verificações iniciais é a execução dos scripts de atomicidade, i-

solamento e consistência, conforme exigido na especificação do TPC-C [3], em sua 

cláusula 316. Os testes verificam que a implementação das transações no SGBD testado 

é compatível com as exigências da especificação. O teste de consistência só pode ser 

finalizado após o teste denominado Performance Run, o teste de desempenho final. 

Os scripts executados nesta etapa irão validar a consistência do SGBD e permitir 

a construção do apêndice denominado 60-day space, que atesta a capacidade de arma-

zenamento do ambiente de executar a carga de trabalho por um período de 60 dias, 8 

horas por dia. 

                                                 
15 A cláusula referida é listada no Apêndice A. 
16 A cláusula 3 referida é extensa. Portanto, foi deliberadamente preferido não incluí-la no Apêndice A. 
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Nesta etapa, também devem ser gerados os arquivos NFO de informação do sis-

tema (System Information), através do programa winmsd no Windows, que fornece da-

dos detalhados de configuração do Sistema Operacional. Os arquivos fornecidos devem 

ser relativos aos Clients e ao servidor central. 

4.5.2. Testes de Durabilidade 

A especificação do TPC-C exige que seja comprovada a compatibilidade do am-

biente com as propriedades ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilida-

de). Os três primeiros quesitos podem ser verificados através da execução alguns scripts 

simples. O quesito durabilidade é mais complexo de ser verificado, e dois testes são 

feitos pela auditoria para garantir a conformidade: Disk Loss (simulação de falha de 

disco) e System Loss (simulação de falha do sistema). 

O disk loss tem as seguintes etapas: 

� Ligar a rotina de checkpoints do SGBD. 

� Guardar a soma do conteúdo do campo d_next_o_id da tabela district. 

� Iniciar o teste de benchmark com as mesmas máquinas de RTE e Client utilizadas 

no teste de desempenho final. O teste pode ter executado num banco de dados com 

10% do tamanho do banco de dados definitivo. O número de usuários pode ser 10% 

do número de usuários do resultado final. 

� Após todos os usuários terem se conectado, esperar por 15 minutos e remover fisi-

camente um disco do log. Como o log deve estar num volume lógico com redundân-

cia, esta ação não deveria causar uma parada crítica da execução do benchmark. É 

admitida, entretanto, uma diminuição de desempenho temporária. 

� Após no mínimo 2 minutos, remover fisicamente um disco de dados. Isso deve cau-

sar uma interrupção na execução do benchmark. 

� Reiniciar as máquinas RTE, o servidor central e os Clients. 

� Ao reiniciar o servidor, iniciar o SGBD sem realizar recovery no banco de dados do 

teste. 

� Fazer um backup do log banco de dados de teste.  

� Realizar uma recuperação (restore) do banco de dados a partir do backup completo 

do banco, sem realizar recovery. Realizar uma recuperação (restore) do log cujo 

backup foi obtido na etapa anterior, e permitir o recovery em seguida. 

� Obter a soma do conteúdo do campo d_next_o_id da tabela district, da mesma forma 

que antes do início da execução do teste. A diferença entre os dois valores irá indi-
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car o número de transações de novos pedidos executadas com sucesso no banco de 

dados. 

� Em seguida, é tirado um relatório das transações de novos pedidos a partir do soft-

ware de geração de carga para comparar com o resultado obtido no banco de dados. 

A diferença entre os dois valores deve ser inferior a 10% do número de usuários uti-

lizados no teste. 

� Neste momento, pode ser executada a segunda parte do teste de consistência. Os 

testes de consistência precisam suprir 12 pré-requisitos, mas a cláusula 3.3.2 da es-

pecificação do TPC-C [3] define que é suficiente satisfazer apenas os quatro primei-

ros pré-requisitos 17. 

� Os logs do SGBD e do Sistema Operacional (Event Viewer) devem ser guardados 

neste momento. As falhas causadas pela remoção do disco de dados devem estar e-

videntes nestes arquivos. 

� Na última etapa do teste, são manualmente selecionados registros no log do RTE 

para verificar a consistência entre os dados gerados pelo RTE e os dados no SGBD. 

O System Loss é outro procedimento usado para verificar durabilidade e tem as 

seguintes etapas: 

� Guardar a soma do conteúdo do campo d_next_o_id da tabela district. 

� Iniciar o teste de benchmark com as mesmas máquinas de RTE e Client utilizadas 

no teste de desempenho final, usando 100% da carga final reportada. 

� Causar uma perda de energia. A intenção é simular uma perda de energia. Para tal, 

pode-se desligar o cabo de alimentação elétrica do servidor central abruptamente. O 

botão de liga/desliga da máquina não pode ser utilizado, porque não simula adequa-

damente uma situação de perda abrupta de fornecimento de energia elétrica para a 

máquina. 

� Em seguida, a alimentação elétrica deve ser re-estabelecida e o servidor central e 

SGBD devem ser iniciados. Ele deve ser capaz de iniciar normalmente. 

� Em seguida, é necessário provar que o processo de recovery foi bem sucedido. Isso 

é feito através do processo de batimento dos novos pedidos processados pelo SGBD 

e registrados pelo RTE. 

                                                 
17 Ver trecho em negrito da cláusula referida listada no Apêndice A. 
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� Os logs do SGBD e do Sistema Operacional (Event Viewer) devem ser guardados 

neste momento. Um ou mais registros no log de eventos do Sistema Operacional de-

veriam evidenciar o desligamento abrupto da máquina. 

� Na última etapa do teste, são manualmente selecionados registros no log do RTE 

para verificar a consistência entre os dados gerados pelo RTE e os dados no SGBD. 

4.5.3. Teste de desempenho 

O teste que determina o desempenho que irá compor o resultado final do bench-

mark é denominado Performance Run (teste de desempenho). Este teste deve ser audi-

tado para cumprir uma série de exigências da especificação do TPC-C. As seguintes 

etapas devem ser cumpridas para a realização deste teste: 

� Guardar a soma do conteúdo do campo d_next_o_id da tabela district. Contar os 

warehouses ativos. Guardar o conteúdo dos campos w_id e w_ytd para demonstrar 

warehouses que podem estar inativas. O TPC-C permite que sejam gerados no ban-

co de dados informações referentes a um número maior de warehouses, e a carga 

submetida pode ser menor. Neste caso, a diferença deve ser reportada no FDR. A 

auditora deve verificar se a diferença reportada está consistente. 

� Iniciar o teste, realizando a conexão dos usuários e manter a execução do teste por 

pelo menos duas horas após a conexão de todos os usuários. Uma exigência da es-

pecificação é que o intervalo de medição, ou MI18, só pode ser contabilizado após a 

conexão de todos os usuários, é de 120 minutos e deve conter quatro checkpoints 

completos19. Dessa forma, é de praxe que a execução real considere cerca de 3 a 5 

horas de intervalo de medição, para que possa ser escolhido o melhor MI possível 

dentro deste intervalo. 

� Iniciar o processo de checkpoints manuais do SGBD, que não podem durar mais de 

30 minutos, e deve executar a cada 30 minutos, de acordo com exigências da especi-

ficação do TPC-C20. Em geral, o processo de checkpoints é iniciado durante o perío-

do que as conexões dos usuários estão sendo iniciadas (ou período de ramp-up). 

� Após término do teste, deve ser executado um script de verificação geral do banco 

de dados do servidor central. Neste script, é selecionada uma amostra de 4 registros 

                                                 
18 Ver seção 4.4 para a definição de MI. 
19 Ver cláusula 5.5.2.2 da especificação do TCP-C, listada no Apêndice A. 
20 Ver cláusula 5.5.2.2 da especificação do TCP-C, listada no Apêndice A. 



 

 65 

de warehouse. Várias regras de distribuição de registros TPC-C são verificadas em 

relação aos registros da amostra. 

� Os relatórios do RTE devem ser verificados, tanto para o teste completo incluindo o 

ramp-up quanto para o teste incluindo apenas o MI. 

� Deve ser coletado o espaço utilizado pelas tabelas após o teste, para medir o cresci-

mento das tabelas e consequentemente a compatibilidade com a especificação, que 

exige que o ambiente seja capaz de executar o teste por 60 dias, 8 horas por dia21. 

4.5.4. Testes de funcionalidade do RTE e Clients 

A auditoria requer uma verificação completa de cobertura de funcionalidades 

dos programas utilizados no RTE e nos Clients. A auditoria verifica se no passado ela já 

fez uma verificação detalhada de funcionalidade nestes programas em alguma outra 

auditoria anterior. Se o checksum [25] do arquivo for diferente dos que a auditoria já 

verificou, é necessário realizar uma investigação detalhada do funcionamento de RTE e 

Client. As verificações detalhadas para a versão do Benchcraft utilizada nesta publica-

ção já haviam sido realizadas na publicação TPC-C anterior, e foi possível evitá-las des-

ta vez. 

Caso fosse necessário, o procedimento de teste de funcionalidade do RTE e Cli-

ents deve verificar os pontos descritos logo abaixo. Esses testes foram realizados com 

auxílio de um software que gravou a tela durante a execução dos procedimentos. O ar-

quivo final com a gravação foi submetido para a auditoria remota para análise. 

� Para todas as transações, deve ser verificado se há a correta validação na entrada de 

dados. Para cada campo, deve ser testado um conteúdo alfa-numérico, em branco, 

pequeno ou grande demais para o campo. Para campos que compõem chave estran-

geira, devem ser testados valores que não possuam relacionamento na tabela rela-

cionada. A aplicação deve realizar corretamente a validação dos valores inválidos e 

recusar a entrada dos dados.  

� Para todas as transações, deve ser verificada a entrada de dados válidos e a saída do 

programa deve ser compatível com a cláusula 4 da especificação do TPC-C [3]. 

� Para o RTE, devem ser verificados os relatórios e dados finais gerados no banco de 

dados para adequação com a especificação do TPC-C, segundo as seções 5.6 e 7.322. 

                                                 
21 Ver trecho em negrito na cláusula 4.2.2 da especificação TPC-C no Apêndice A. 
22 Estas seções da especificação TPC-C são muito extensas. Foi preferido não incluí-las no Apêndice A. 
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4.6. Considerações finais 

Este capítulo descreveu a experiência de publicação de um resultado TPC-C ofi-

cial, mostrando desde a configuração inicial do ambiente, detalhando otimizações feitas, 

descrevendo o procedimento de testes e mostrando detalhes do processo de auditoria e 

publicação final no site da TPC. 

Este capítulo descreve diversos detalhes que não são incluídos na documentação 

oficial exigida pela TPC para publicações TPC-C. Para uma adequada abertura do 

benchmark, é importante que os detalhes divulgados neste capítulo sejam divulgados 

para o público em geral. 

Em seguida, são propostas diversas melhorias no TPC-C, no processo de testes, 

auditoria e na própria carga de trabalho. As melhorias sugeridas na carga de trabalho 

são demonstradas através de experimentos. 
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5. Melhorando o TPC-C 

Atualmente o TPC-C é considerado o benchmark OLTP padrão de mercado [35], 

embora apresente alguns sinais de que já não é mais tão adequado para os ambientes 

computacionais da atualidade. O relatório técnico da Digital [92] mostra os motivos 

pelos quais o TPC-A e o TPC-B estavam obsoletos, após seus 4 anos de vida. Após 13 

anos, é o TPC-C que já serviu seu propósito e há algum tempo demonstra claros sinais 

de obsolescência, similares aos descritos no referido relatório. Alguns dos conceitos 

expostos na seção 3.4 são referenciados neste capítulo, e serão destacados em negrito. 

Primeiramente, uma análise numérica de custos em um conjunto de publicações 

TPC-C mostra uma grande necessidade de ajuste na carga de trabalho em relação a um 

menor uso do subsistema de I/O e um maior uso de processamento (CPU). Em seguida, 

são feitas algumas sugestões de melhoria no processo do TPC-C e de sua auditoria. O 

capítulo finaliza com algumas sugestões de mudança na carga de trabalho, visando mais 

uso de CPU e menos uso de I/O. 

5.1. Exigência excessiva de I/O 

O resultado do benchmark é normalmente obtido no momento que a capacidade 

de processamento do SUT é esgotada. Conforme exposto na seção 4.2, isso normalmen-

te acontece quando a utilização do processador do servidor chega a 100%. As cinco 

transações definidas pelo TPC-C são pouco complexas para as plataformas computacio-

nais da atualidade. Com complexidade computacional baixa, é preciso um número de 

transações muito alto para esgotar a capacidade de processamento do SUT. 

De fato, um dos maiores problemas do TPC-C é que o subsistema de I/O, para 

dar suporte à baixa complexidade computacional do benchmark, requer uma quantidade 

incomum e bastante alta de discos, subindo em demasia o custo da realização do ben-

chmark e levando a ambientes de teste muito diferentes das realidades dos usuários. Há 

publicações TPC-C com milhares de discos e custo de dezenas de milhões de dólares. 

Um exemplo é uma publicação da IBM [93] que custou 16,7 milhões de dólares e ne-

cessitou de mais de 6.500 discos. 

Uma apresentação da SPC (ver seção 2.3.3) [77] mostra o peso do custo de I/O 

citando duas publicações TPC-C de um e quatro processadores, e mostrando no gráfico 

da Figura 6 as proporções exageradas do custo de I/O das publicações TPC-C referidas. 
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Figura 6 – Distribuição de custos de hardware em dois exemplos de publicação TPC-C, com 4 e 1 processador. Os 
custos com armazenamento em disco representam mais de 2/3 do custo total do investimento em hardware [77]. 

Altos requisitos de investimento e infra-estrutura são nocivos para a populari-

dade do benchmark, já que exige para sua execução investimentos financeiros altos, 

menos fabricantes podem produzi-los e os resultados tornam-se mais escassos. A com-

petitividade também é prejudicada por estes severos requisitos. 

O TPC-C é deficiente em extensibilidade. Ao longo de 13 anos, o TPC-C vem 

aumentando a exigência do hardware para o subsistema de I/O. Para ilustrar este fato, 

selecionamos 42 publicações TPC-C de 1, 2, 4 e 8 processadores (12 de um processa-

dor, 12 de dois processadores, 11 de quatro processadores e 7 de oito processadores) 

desde 1995 até 2006, como uma amostragem estatística da evolução dos custos propor-

cionais com I/O. O resultado mostra uma clara tendência de crescimento do custo pro-

porcional de I/O em relação ao custo geral divulgado na publicação. Para obter o custo 

de I/O, foram consultados os Relatórios Resumidos (Enterprise Summary) das publica-

ções. Neles, há um detalhamento do custo de todos os produtos de hardware e software 

utilizados nas publicações. Procuramos identificar os elementos de I/O, somando seus 

valores em cada publicação. O levantamento realizado deve admitir uma margem de 

erro, já que não foram levantadas todas as publicações. Mesmo assim, a razão de cres-

cimento na proporção de custo é bastante evidente. A Figura 7 mostra a evolução da 

proporção de custo de I/O em relação ao custo total ao longo dos anos. Quando havia 

mais de uma publicação na amostra para o mesmo ano, foi considerada uma média. A 

proporção em 1995 era de 21%, e subiu para 75% em 2006. No gráfico, o eixo vertical 

representa o percentual do custo de I/O em relação ao custo total. O eixo horizontal re-

presenta os anos. 
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Figura 7 – Evolução da proporção de custo de I/O em relação ao custo total de uma amostragem de 42 publicações 
TPC-C ao longo de 13 anos. 

O gráfico de evolução da proporção de custo para todas as 42 publicações da 

amostra, conforme ilustrado na Figura 8, segue uma tendência similar ao que pode ser 

observado na Figura 7, mostrando um crescimento significativo ao longo dos anos. O 

eixo horizontal do gráfico está agrupado por número de processadores (1, 2, 4 e 8). O 

crescimento da proporção de custo pode ser observado nos quatro grupos de publicações 

conforme mostra o gráfico. 

Ao observar os resultados da Figura 8, é natural esperar que o custo total das pu-

blicações da amostra seja crescente, mas não é o caso. Dependendo do número de pro-

cessadores, o custo total pode ser bastante variável. No gráfico, O eixo vertical repre-

senta o percentual do custo de I/O em relação ao custo total e o eixo horizontal repre-

senta as publicações da amostragem ao longo dos anos, agrupados pelo número de pro-

cessadores (1, 2, 4 e 8). A amostra para a análise do custo total é ilustrada na Figura 9, 

considerando um subconjunto da amostra original, incluindo apenas as 28 publicações 

em dólares americanos até quatro processadores. O eixo vertical representa o custo total 

em dólares americanos e o eixo horizontal representa as publicações da amostragem ao 

longo dos anos, agrupados pelo número de processadores (1, 2 e 4). Os valores das pu-

blicações com oito processadores foram omitidos porque são muito mais altos e prejudi-

cam a visibilidade na escala vertical dos custos. Pode-se observar uma tendência de di-
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minuição de custo nas publicações de 1 processador, mas nas demais categorias há uma 

grande variação no custo total, e não se pode observar uma tendência de aumento ou 

queda ao longo do tempo. 
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Figura 8 – Evolução da proporção de custo de I/O em relação ao custo total de uma amostragem de 42 publicações 
TPC-C ao longo de 13 anos. 
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Figura 9 – Evolução do custo total em dólares de uma amostra de 28 publicações de 1, 2 e 4 processadores ao longo 
do tempo. 

5.2. Sugestões de melhoria no processo do TPC-C 

Esta seção sugere alguns pontos de melhoria relativos ao processo de uma publi-

cação TPC-C. A publicação detalhada no capítulo 4 servirá de exemplo para as suges-

tões apresentadas. 

Uma das falhas mais significativas diz respeito à falta de abertura do processo. 

O FDR de uma publicação deveria ter todos os detalhes suficientes para permitir que 

qualquer pessoa possa reproduzir o mesmo ambiente e configuração para obter o mesmo 

resultado. Entretanto, isso é uma utopia. Não há completa transparência na configuração 

de um ambiente de publicação TPC-C, conforme se espera. Muitas informações impor-

tantes de desempenho são deixadas de fora dos relatórios, o que prejudica este impor-

tante requisito para o benchmark. As seguintes informações do ambiente, importantes 

para uma adequada reprodução do resultado, não são incluídas no FDR: 

� Versão utilizada do software de RTE. 

� Versão utilizada do software do Client. 

� Detalhe de configuração da BIOS das controladoras de disco, incluindo versão de 

firmware utilizada. 

� Informação de uso dos recursos do sistema (processador, memória, e I/O) ao longo 

da execução do teste. Essa informação seria relevante para a adequada reprodução 
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do resultado e poderia também ser usada como um importante indicativo do objetivo 

do resultado. Por exemplo, pode haver situações onde um gargalo do sistema foi 

causado pela carência do subsistema de I/O, o que pode ser intencional para obter 

um maior índice de custo/desempenho. 

� Detalhe de configuração da BIOS dos computadores usados como servidor central e 

Clients. 

� Arquivos de automação utilizados na instalação do Sistema Operacional. 

� Parâmetros usados na instalação e configuração do software no Client. 

� Número de estações utilizadas como RTE e configuração detalhada das mesmas. 

� Código-fonte do RTE – O código-fonte do RTE não é disponibilizado atualmente. 

Disponibilizá-lo seria uma medida relevante para melhorar a abertura do bench-

mark. 

Outra falha no processo das publicações TPC-C é que muitas vezes são utiliza-

das versões especiais de drivers, especialmente para controladoras de disco, que não são 

disponibilizadas pelos fabricantes. Esta deveria ser uma otimização externa, mas acaba 

sendo deliberadamente assumida pelos fabricantes como otimização interna. Como a 

indisponibilidade do driver inviabiliza a reprodução do resultado, este item torna-se 

conflitante com o fator de qualidade abertura do benchmark. Entretanto, os fabricantes 

que tenham investido muito tempo na confecção de drivers mais otimizados não têm a 

intenção de fornecer seu diferencial competitivo para os demais competidores, o que vai 

de encontro à popularidade do benchmark. 

Apenas dois arquivos são disponibilizados pela publicação de um resultado 

TPC-C: o relatório resumido (Enterprise Summary) e o relatório detalhado (FDR – Full 

Disclosure Report). Estes arquivos são preparados e submetidos pelo executor do teste, 

após o processo de auditoria. Entretanto, outros arquivos relevantes são produzidos no 

decorrer da execução do benchmark, mas não são disponibilizados. Uma melhoria no 

processo seria incluir alguns destes arquivos para download junto com os relatórios do 

benchmark. Para melhor confiabilidade, os arquivos devem ser enviados pela auditoria, 

após verificação. Atualmente, algumas informações destes arquivos estão disponíveis 

no FDR, mas o processo de construção do FDR torna-se mais trabalhoso e sujeito a fa-

lhas se essas informações precisarem ser introduzidas manualmente no FDR. O proces-

so de auditoria verifica estes arquivos, mas não verifica o FDR. Dessa forma, é muito 

comum observar erros nos FDR de publicações TPC-C. Os arquivos listados a seguir se 

encaixam nesta situação: 
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� Scripts usados na criação do banco de dados. 

� Arquivos de configuração de profiles utilizado no RTE 

� Arquivos que contêm a configuração do SGBD 

� Arquivos de log do SGBD e do Sistema Operacional. 

Outros arquivos ficam em situações similares aos citados acima. O (extenso) 

conteúdo dos arquivos NFO de Informações do sistema dos RTE, Clients e servidor 

central é incluído de forma incompleta no FDR. Apenas é listada a configuração de um 

único RTE, de um único Client e do servidor central. Os arquivos de todos os RTE e 

Clients deveriam estar disponíveis. A auditoria faz uma validação deles. 

O código-fonte do Client fica numa situação ainda pior. O FDR inclui o código-

fonte do Client, mas essa informação não é verificada pela auditoria. O código-fonte 

poderia ser disponibilizado como arquivos, juntamente com os arquivos de programa 

usados pelo Client e verificados pela auditoria através de checksum [94]. A situação do 

código-fonte do programa responsável pela construção do banco de dados utilizado nos 

testes é a mesma – ele está incluso no FDR, mas não é verificado pela auditoria. 

Nesta publicação TPC-C, o FDR expõe as opções de trace flag utilizadas na ini-

cialização do SGBD, mas o significado de cada opção não foi esclarecido no documen-

to. As trace flags utilizadas não constam na documentação do SGBD nem na Internet. A 

indicação para uso das mesmas partiu do fabricante do SGBD. Esta prática não viola 

explicitamente a abertura do benchmark, porque apesar destas otimizações externas 

não serem embasadas, é suficiente que sejam citadas. Entretanto, a introdução de otimi-

zações para o fim exclusivo de obter melhor desempenho no benchmark sem uma rele-

vância no mercado para usuários finais pode ser interpretada como uma violação da 

cláusula 0.2 da especificação do TPC-C [3]23, que expõe o conceito de benchmark spe-

cials e proíbe o uso desta prática. 

5.2.1. Sugestões de melhoria no processo de auditoria 

O processo de auditoria descrito na seção 4.5 poderia ser melhorado em vários 

aspectos. Em seguida, são sugeridos alguns pontos de melhoria visando um processo de 

auditoria mais confiável e abrangente. 

Os scripts utilizados pela auditoria são arquivos de texto, e seus resultados são 

reportados para a auditoria também como arquivos de texto. Este processo é falho, por-

                                                 
23 O Apêndice A lista a cláusula referida. 
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que é trivial adulterar ou gerar resultados falsos no arquivo-texto do script e de resulta-

do. É pouco provável que um fabricante se submeta a esta prática desonesta, porque 

caso seja provada a fraude, o fabricante pode ter permanentemente negada sua permis-

são de realizar publicações. Mesmo assim, é desejável que haja um mecanismo mais 

seguro de execução dos procedimentos de auditoria. Uma forma de solucionar isso seria 

através de um software exclusivo para a execução dos procedimentos de auditoria. O 

programa poderia gerar um arquivo de saída com uma assinatura digital, para garantir a 

autenticidade dos resultados. 

Outro problema que pode ocorrer particularmente em auditorias remotas é que 

não há uma garantia de que o executor do teste está efetivamente submetendo os scripts 

de auditoria para o servidor central correto. Para solucionar fraudes deste tipo, o softwa-

re de auditoria pode colher informações de sistema da máquina-alvo durante a execução 

dos procedimentos, para que seja comparado com o arquivo de informações do servidor 

central submetido no procedimento de “Verificações Iniciais”. Se houver diferenças, 

uma fraude pode ser detectada. 

Alguns testes da auditoria, como verificação de funcionalidades do RTE e do 

Client, não deveriam ser feitos pelo executor do teste, e sim pela auditoria juntamente 

com o responsável pelo desenvolvimento do software gerador de carga. No caso da Mi-

crosoft, toda nova versão do Benchcraft deveria ser submetida primeiramente para a 

auditoria, para que possa ser verificada. Após verificação do código da aplicação e das 

funcionalidades requeridas, um checksum dos arquivos de programa do software pode 

ser gerado para comparação com os arquivos informados pelo executor do teste. Para 

alguns SGBD (como o Oracle), é necessário que o executor do teste desenvolva um 

software gerador de carga. Neste caso, deve ser realizada a auditoria das funcionalida-

des e do código-fonte juntamente ao executor. Entretanto, o ideal seria que a própria 

TPC fornecesse a aplicação que deve executar o benchmark, deixando bastante claros os 

pedaços que podem ser submetidos a otimizações do executor ou fabricantes. Esta abor-

dagem está sendo seguida no TPC-E, que deve substituir o TPC-C nos próximos anos. 

Se a auditoria conduzisse um trabalho minucioso de verificação de funcionalidades e do 

código do software de criação do banco de dados e geração de carga, a auditoria do am-

biente final poderia ser menos extensa e redundante, e muitos dos procedimentos de 

auditoria realizados atualmente no ambiente de execução de teste poderiam ser dispen-

sados. 
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Outro ponto que está sendo considerado no TPC-E e que deveria ser modificado 

no TPC-C se refere à exigência da simulação de tempos de espera dos usuários simula-

dos na carga de trabalho. Por exemplo, uma carga de trabalho de 10 usuários com tem-

pos de espera é praticamente equivalente à carga de mesma modelagem de 100 usuários, 

mas com tempo de espera bem menores. Há um número máximo de usuários concorren-

tes sem simulação de tempo de espera que o sistema sob avaliação consiga suportar. 

Introduzir tempos de espera nos requisitos do benchmark irá apenas artificialmente au-

mentar o número de usuários sem uma mudança significativa na caracterização da carga 

de trabalho. De fato, a carga de trabalho tornar-se-ia mais parecida com aplicações reais, 

mas como não há mudanças significativas no desempenho, pode-se desprezar esse as-

pecto do benchmark. No TPC-E, as exigências de tempo de espera são opcionais. 

Muitos procedimentos executados na auditoria têm um caráter excessivamente 

manual. Um exemplo dessa abordagem é no script prime_key_test.sql, onde são execu-

tados vários comandos (em cada tabela) para testar a atualização de campos com chave 

primária. Isso poderia ser feito de maneira mais sistemática, onde as chaves primárias 

de todas as tabelas seriam descobertas em tempo de execução e cada uma seria testada. 

Muitos scripts de auditoria selecionam uma amostra para realização de testes de 

conformidade. Em geral, a amostra é previsível, composta de quatro registros (o primei-

ro, o último, e dois registros intermediários, nas posições NR/3 e NR*2/3, onde NR é o 

número de registros da tabela de warehouses), de forma que o executor ou fabricante 

poderia facilmente produzir uma fraude, simulando resultados adequados para a amostra 

e manipulando os demais registros para benefício próprio. Para solucionar esse proble-

ma de maneira definitiva, seria necessário realizar o procedimento não apenas em uma 

amostra, mas no total dos registros. Isso pode inviabilizar o procedimento de auditoria, 

porque o tornaria muito lento. Uma alternativa poderia ser a geração de uma amostra 

aleatória. 

A auditoria produz uma carta de conformidade que deve ser incluída no FDR. 

Esta carta menciona apenas algumas verificações realizadas pela auditoria. Seria mais 

adequado se o processo de checklist da auditoria fosse divulgado por completo, sendo 

este outro ponto potencial de melhoria do processo. 

Um aspecto polêmico na auditoria, que afeta tanto a popularidade e confiabili-

dade do benchmark, deve-se ao fato da auditoria ser uma atividade remunerada pelo 

executor do teste. Esse vínculo financeiro indesejado entre o auditor e entidade que pre-

cisa do resultado publicado pode criar uma relação de fornecedor / cliente entre o audi-
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tor e o executor do teste, que pode se tornar inapropriado para uma maior rigidez e au-

tonomia da auditoria. Uma forma de solucionar isso seria fazer com que a própria TPC 

remunere o trabalho do auditor. 

5.3. Sugestões de melhoria na carga de trabalho 

Esta seção descreve algumas sugestões de mudanças na carga de trabalho do 

TPC-C. Para embasar as sugestões, foram realizados vários experimentos e coletados 

indicadores de uso de recursos relevantes do sistema, tais como processador e I/O. A 

proposta das sugestões foi baseada na intenção de obter uma melhor qualidade do ben-

chmark, segundo os critérios de qualidade definidos na seção 3.4. 

A seção 4.2 explica que quando a meta é obter o melhor desempenho, o limite 

das otimizações coincide com o uso de 100% dos processadores do servidor central. O 

TPC-C define uma carga de trabalho muito simples, o que leva à composição de um 

subsistema de discos excessivo. Para melhorar a carga de trabalho do TPC-C, mudanças 

podem ser introduzidas com o intuito de provocar um maior uso proporcional dos pro-

cessadores em relação à variação de uso de I/O. Esta seção propõe sugestões de mudan-

ça da carga de trabalho do TPC-C para proporcionar mais uso de processadores e menos 

uso de I/O.  

Para analisar os resultados, foram coletadas métricas de desempenho no Sistema 

Operacional Windows no servidor central. Para a coleta, foi utilizado o perfmon (Per-

formance Monitor), um software disponível no próprio Windows. Duas métricas foram 

utilizadas, para medir o efeito das mudanças sobre os processadores e sobre o subsiste-

ma de disco: 

� % CPU time – esta métrica reflete o percentual de uso do processador do servidor 

central. Caso haja mais de um processador, a métrica reflete o uso de todos os pro-

cessadores do servidor central. 

� Transfers/sec – esta métrica reflete o número de transferências para o subsistema de 

I/O; é a soma das leituras e escritas. 

A seção 2.2.3 descreve a carga de trabalho do TPC-C, detalhando suas transa-

ções. Os experimentos descritos a seguir farão referência ao baseline, que é o teste que 

utiliza os parâmetros padrões da cláusula 2 da especificação do TPC-C. 

O primeiro conjunto de experimentos descritos nesta seção foi conduzido com o 

intuito de verificar qual a proporção de uso de processador (CPU) e I/O de cada transa-

ção do TPC-C, isoladamente. Em seguida, um segundo conjunto de testes foi conduzido 
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com percentuais diferentes para as cinco transações, e foi coletado o percentual de uso 

de CPU e I/O. O terceiro conjunto de testes propõe uma mudança no código de uma das 

transações com o objetivo de gerar um maior uso proporcional de CPU. O quarto expe-

rimento mostra o impacto da ativação de IPSec [95] no uso de CPU e I/O. O último ex-

perimento aplica algumas das mudanças sugeridas nos experimentos anteriores visando 

demonstrar o efeito final causado pela combinação dos mesmos. 

Todos os experimentos foram conduzidos em um servidor central Itautec Info-

Server 3040HU, que possui dois processadores Intel Pentium III Xeon de 1 GHz, 2GB 

de memória e uma controladora interna, conectada em um disco interno que recebeu a 

instalação do Sistema Operacional Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition 

com Service Pack 1. Foi utilizado o SGBD Microsoft SQL Server 2005 Standard Editi-

on. O banco de dados criado para os testes tem o nome tpcc. O servidor central é conec-

tado a dois storages Eurologic com 14 discos cada um. Uma unidade lógica em RAID-0 

utiliza os 14 discos de 36GB 15krpm do primeiro storage para armazenar o banco tpcc. 

Para guardar o log deste mesmo banco, um array RAID-1 foi criado com dois discos do 

segundo storage (discos de 73 GB a 15krpm). Os storages foram ligados a uma contro-

ladora LSI MegaRAID SCSI 320-4X. A unidade lógica de dados foi configurada para 

empregar a política de write-cache. 

A máquina utilizada como RTE (Remote Terminal Emulator) foi um servidor I-

tautec MX200, com processador Intel Xeon 3,4 GHz e 4GB de RAM. Nesta máquina, 

foi instalado o Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 

com Service Pack 1. Para submeter a carga de trabalho do benchmark ao servidor cen-

tral, foi utilizado o Microsoft Benchcraft. Com o intuito de simplificar os testes, este 

software não foi configurado completamente conforme exige a especificação do TPC-C, 

com pelo menos um Client executando uma camada adicional da carga de trabalho do 

benchmark em um servidor Web. Segundo nossas observações, esta pequena adaptação 

traz diferenças de desempenho desprezíveis para o servidor central sob avaliação, e as-

sumimos esta simplificação para viabilizar o alto número de testes necessários para pro-

duzir o resultado apresentado.  

Alguns experimentos mostraram que certas características da carga de trabalho 

poderiam ser mantidas. Um dos experimentos manteve o número de itens por pedido 

constante em 5 (ao invés de variando entre 5 e 15, conforme especificação do TPC-C24). 

                                                 
24 O Apêndice A lista a cláusula 2.4.1.3 da especificação do TPC-C contendo este requisito. 
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Uma mudança na carga de trabalho neste sentido não seria muito vantajosa, porque a 

carga de CPU teria uma diminuição na proporção similar que a carga de I/O. Com esta 

mudança, há uma diminuição na carga de CPU de 3,1%, e uma diminuição na carga de 

I/O de 3,8%. 

5.3.1. Caracterizando uso de CPU e I/O da carga de trabalho 

O primeiro experimento teve como objetivo caracterizar o uso de CPU e I/O das 

cinco transações do TPC-C. Este experimento consistiu em, para cada transação, tornar 

seu percentual de execução 100% e anular o percentual de execução das outras quatro. 

Em cada teste, foi coletado o uso de CPU e I/O. Nestes experimentos, foram simulados 

apenas 1.000 usuários (ao invés dos 4.000 usuários dos demais testes), para que cada 

transação executando por si só não consumisse todos os recursos do servidor central. 

Cada teste foi executado com um tempo reduzido de apenas 10 minutos de MI25 e 75 

segundos de ramp-up26, já que existe interdependência entre as transações, de forma que 

os dados produzidos por algumas são utilizados por outras. Um tempo de teste reduzido 

permite que as transações executem normalmente, encontrando o banco de dados no 

estado esperado. 

O valor absoluto obtido para uso de CPU e uso de I/O foi multiplicado pelos 

percentuais de execução de cada transação conforme definido pelo TPC-C. Os valores 

resultantes foram traçados em dois gráficos. O primeiro gráfico, mostrado na Figura 10, 

caracteriza o uso de CPU das cinco transações do TPC-C. O valor percentual é obtido 

através de cinco experimentos, onde em cada experimento uma única transação é 

executada. O segundo gráfico, mostrado na Figura 11, caracteriza o uso de I/O das 

mesmas cinco transações. Da mesma forma, os valores percentuais foram obtidos atra-

vés de cinco experimentos, onde em cada experimento uma única transação foi executa-

da. A intenção é determinar qual transação é responsável por um uso mais intenso de 

CPU e I/O para que os esforços de otimização possam ser direcionados de maneira mais 

adequada. Por exemplo, se o objetivo é diminuir o uso de I/O, ao possuir uma espécie 

de “mapa de utilização” de I/O, pode-se concentrar os esforços de redução de uso nas 

transações onde existe maior utilização deste recurso. 

                                                 
25 Ver seção 4.4 para a definição de MI. 
26 Ver seção 4.4 para a definição de ramp-up. 
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Figura 10 – Proporção do uso da CPU das cinco transações do TPC-C. 

Os resultados dos experimentos mostram que o uso de CPU é concentrado em 

sua maior parte na transação de new-order. As transações de delivery, payment e stock-

level são responsáveis por fatias de uso de CPU similares. Já o uso de I/O é concentrado 

nas transações de stock-level e new-order. Portanto, uma meta de diminuição de uso de 

I/O pode ser atingida com mudanças na definição destas duas transações. 
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Figura 11 – Proporção de uso de I/O das cinco transações do TPC-C. 

5.3.2. Mudando a freqüência de execução das transações 

Os experimentos da seção anterior não consideram o uso de CPU e I/O decorren-

tes da utilização concorrente das cinco transações, já que cada transação é executada 

isoladamente. A execução combinada das transações pode causar perfis de uso de CPU 

e I/O diferentes da soma do uso isolado das mesmas, por efeitos causados pelos dados 

em cache e do inter-relacionamento das transações. Esta seção mostra os resultados de 
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experimentos conduzidos com uma variedade de percentuais de execução das cinco 

transações. 

Cada teste foi executado por 30 minutos, onde durante os 5 minutos iniciais 

houve a conexão dos usuários e nos 25 minutos restantes foram coletadas as métricas de 

uso de CPU e I/O. Foi submetida uma carga de 4.000 usuários simultâneos, obedecendo 

às exigências de tempos de espera dos usuários conforme cláusula 5 da especificação do 

TPC-C. 

O primeiro grupo de nove experimentos visou investigar efeitos causados pela 

mudança da freqüência de execução de apenas duas transações somente-leitura (order-

status e stock-level). O primeiro experimento foi feito com 0% de transações stock-level 

e 8% de transações order-status. No segundo experimento, foi usado 1% de stock-level 

e 7% de order-status e assim por diante até o nono experimento, que usou 8% de stock-

level e 0% de order-status. As freqüências de execução das transações new-order, pay-

ment e delivery foram mantidas nos seus valores originais. 

O uso de CPU e I/O dos nove experimentos é mostrado na Figura 12. No eixo 

vertical da esquerda, é representado o uso de I/O. No eixo vertical da direita, é represen-

tado o uso de CPU, em percentual do total de uso. O eixo horizontal representa o núme-

ro do teste. O teste de número 5 é o baseline, utilizando os percentuais definidos na 

cláusula 5.2.3 da especificação do TPC-C27. 
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Figura 12 - Uso de I/O e CPU em nove experimentos mudando a freqüência de execução das transações somente-
leitura. 

                                                 
27 O Apêndice A lista as cláusulas que especificam os percentuais exigidos no TPC-C. 
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Pode-se observar que o teste de número 1, com mais ênfase em stock-level e sem 

execução de order-status, gera proporcionalmente mais uso de CPU e menos uso de 

I/O. Executando 8% de transações order-status e eliminando a execução de transações 

stock-level, há uma diminuição total de 19% no uso de CPU e de 37% no uso de I/O. 

No segundo grupo de nove experimentos, foram modificadas as freqüências de 

execução de quatro transações (new-order, payment, order-status e stock-level), man-

tendo constante a frequência da transação delivery, conforme mostra a Tabela 1. Os 

valores da tabela mostram a freqüência de execução (em % do total de transações exe-

cutadas) para os nove experimentos conduzidos. O teste #5 usa os percentuais definidos 

no TPC-C. 

Tabela 1 - Percentuais de freqüência de execução para as cinco transações do TPC-C utilizadas nos experimentos 
mudando a frequência de execução de quatro transações. 

Transação #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

New-order 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

Payment 47 46 45 44 43 42 41 40 39 

Delivery 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Stock-Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Order-status 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Os resultados para utilização de CPU e I/O deste grupo de experimentos estão 

detalhados na Figura 13. No eixo vertical da esquerda, é representado o uso de I/O. No 

eixo vertical da direita, é representado o uso de CPU. O eixo horizontal representa o 

número do teste. 
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Figura 13 – Uso de I/O e CPU em nove experimentos mudando a freqüência de execução de quatro transações. 

Pode-se observar que o teste de número 1, com mais ênfase em new-order e 

payment, gera proporcionalmente mais uso de CPU e menos uso de I/O. Executando 

49% de transações new-order, 47% de transações payment e sem executar transações 

order-status ou stock-level, pode-se diminuir em 22% o uso de CPU e 38% o uso de 

I/O. 

A modificação do percentual de transações pode trazer pequenas melhorias no 

TPC-C, mas será através da redução do uso de CPU em conjunto com uma diminuição 

ainda maior do uso de I/O. Entretanto, a similaridade da carga de trabalho do bench-

mark com ambientes OLTP de empresas atacadistas pode ser comprometida caso sejam 

introduzidas mudanças bruscas demais. 

5.3.3. Artifícios relevantes para aumentar o uso de CPU 

Esta seção irá descrever o resultado de alguns experimentos visando o aumento 

do uso de CPU. A intenção é propor mudanças relevantes, que representam necessida-

des comuns de ambientes OLTP reais. 

Uma das formas de causar um maior uso de processamento do TPC-C é utilizar 

algoritmos de criptografia nas transações. A carga de trabalho do TPC-C não define 

nenhum procedimento de criptografia, embora este tipo de processamento seja bastante 

comum em ambientes OLTP. Portanto, é uma mudança pertinente que poderia ser intro-

duzida em uma ou mais transações do TPC-C. 
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Experimentos foram conduzidos a partir do baseline, alterando uma parte do có-

digo da transação delivery para computar o hash MD5 do conteúdo original do campo 

h_data da tabela history e armazenar os 24 primeiros caracteres do resultado. Foi utili-

zada uma biblioteca dinâmica DLL, invocada diretamente a partir do código da transa-

ção para executar a computação do MD5. Resultados similares foram obtidos em sete 

execuções do mesmo experimento. Os experimentos com hashing tiveram um MI de 60 

minutos e um ramp-up de 5 minutos. O resultado médio em comparação com o baseline 

foi um aumento de 10,5% de uso de CPU e um aumento de apenas 2% de I/O. 

Outra forma de aumentar o uso de CPU do TPC-C, utilizando mais uma vez re-

cursos de criptografia, é ativando o protocolo IPSec [95], que cifra o conteúdo dos paco-

tes IP através da rede. Este recurso pode ser configurado no próprio Sistema Operacio-

nal. Os experimentos com IPSec tiveram um MI de 30 minutos e um ramp-up de 5 mi-

nutos. O resultado em relação ao baseline foi um aumento de 10% no uso de CPU para 

a mesma utilização de I/O (a variação foi de -0,44%, que pode ser considerada despre-

zível). 

Outro mecanismo que pode ser utilizado para aumentar o uso de CPU é mudan-

do o collation do SGBD. Collation [96] é uma configuração do SGBD que determina 

critérios de ordenação de dados e o comportamento no processamento de consultas com 

critérios de filtragem. O collation padrão utilizado em testes TPC-C é binário, ou seja, 

sensível a diferenças entre maiúsculas e minúsculas (case-sensitive). Por exemplo, com 

um collation case-sensitive, a consulta “SELECT c_name FROM customer WHERE 

name like ‘A%’” retorna os nomes de clientes que começam apenas com “A” maiúscu-

lo. É fato que a configuração mais comum em aplicações OLTP, pela própria conveni-

ência obtida nas buscas e filtragens, é de insensibilidade a maiúsculas e minúsculas (ca-

se-insensitive). Da mesma forma, em países cujas línguas possuem acentos, é conveni-

ente também usar uma collation accent-insensitive, que não é sensível a caracteres com 

acentos. Teoricamente, o SGBD requer um maior processamento quando está configu-

rado de forma insensitive, seja case-insensitive ou accent-insensitive. De fato, os expe-

rimentos mostraram um aumento de uso de CPU de 7,7% ao mudar para uma collation 

tanto case-insensitive quando accent-insensitive. Uma diminuição de 0,9% de uso de 

I/O pode ser considerada desprezível, e é seguro afirmar que não houve impacto na car-

ga de I/O. Os experimentos com collation diferentes tiveram um MI de 30 minutos e um 

ramp-up de 5 minutos. 
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5.3.4. Experimentos com mudanças combinadas 

Foram realizados dois experimentos com uma combinação de algumas sugestões 

apresentadas anteriormente. 

O primeiro experimento alterou os percentuais de execução, ativou IPSec, houve 

uso do algoritmo de hashing na transação payment e foi utilizado um collation accent-

insensitive e  case-insensitive. Este teste não trouxe diminuição no uso de CPU, mas 

diminuiu em 30% o uso de I/O. Os percentuais de execução das transações foram: new-

order: 46,92%; payment: 45,02%; delivery: 4,02%; order-status: 3,02%; stock-level: 

1,20%. 

No segundo experimento, foi ativado IPSec, houve uso do algoritmo de hashing 

na transação payment e foi utilizado um collation accent-insensitive e  case-insensitive. 

Esse teste trouxe um aumento de 20% no uso de CPU e uma diminuição de 2,1% no uso 

de I/O. 

5.4. Considerações finais 

Neste capítulo, foram apresentadas diversas sugestões de melhoria para o ben-

chmark OLTP padrão de mercado, o TPC-C. Foram sugeridas melhorias no processo de 

publicação de resultados, na auditoria e na carga de trabalho. Diversos experimentos, 

que coletaram o uso de CPU e I/O, mostraram melhorias na carga de trabalho, com au-

mento no uso de CPU e/ou diminuição no uso de I/O. 
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6. Conclusão 

Este capítulo apresenta conclusões do trabalho desenvolvido nesta dissertação, 

lista as contribuições introduzidas e propõe sugestões de trabalhos futuros como exten-

sões deste. 

Apesar da importância dos benchmarks para diversas áreas, não há trabalhos de 

pesquisa que realizam avaliações críticas de benchmarks, há poucos resultados experi-

mentais mostrando possíveis melhorias nos benchmarks, e este ramo de atividade fica 

sempre confinado nas organizações de benchmark. Mesmo com a abertura das especifi-

cações e resultados, uma análise mais crítica e minuciosa pode revelar pontos de melho-

ria nos benchmarks e nos seus processos de auditoria, execução e publicação. Um pro-

cesso de “benchmark dos benchmarks” é importante para garantir a qualidade, credibili-

dade e aplicabilidade dos benchmarks ao longo do tempo. Um trabalho de pesquisa sem 

conflito de interesses com fabricantes dos produtos envolvidos mostra-se bastante ade-

quado para este fim. 

O objetivo deste trabalho foi proporcionar uma análise crítica do TPC-C, ben-

chmark OLTP padrão de indústria. São propostas melhorias simples na implementação 

do benchmark, com o objetivo de torná-lo mais popular e adequado ao hardware tipica-

mente utilizado para sistemas OLTP na realidade atual. É proposta uma consolidação de 

conceitos em relação aos requisitos e qualidade de um benchmark, sugerindo um novo 

agrupamento e conceituação para proporcionar um melhor entendimento dos termos 

utilizados. Também é relatado como ocorre uma publicação TPC-C de acordo com as 

especificações oficiais, sugerindo pontos de melhoria no processo de publicação e audi-

toria do resultado. O relato é baseado em uma publicação real conduzida por um projeto 

de pesquisa no Centro de Informática/UFPE. 

Como estudo inicial para este trabalho, foram apresentados alguns benchmarks 

mais relevantes para SGBD: Wisconsin Benchmark, AS3AP, TPC-C, TPC-E, entre ou-

tros. Foram resumidas as organizações de benchmark responsáveis pela produção dos 

benchmarks padrão de indústria na atualidade: TPC, SPEC, SPC, BAPCo e EEMBC. 

Com o propósito de dar contexto teórico ao trabalho, o capítulo 3 propõe um 

conjunto de dez fatores de qualidade para benchmarks: abrangência, competitividade, 

abertura, escalonabilidade, extensibilidade, portabilidade, confiabilidade, relevância no 

mercado e evolução tecnológica. Cada fator é definido e suas inter-relações são descri-

tas, mostrando influências tanto positivas quanto negativas entre os fatores. 
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6.1. Contribuições deste trabalho 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

� Uma proposta de classificação de benchmarks e de fatores de qualidade de bench-

marks para SGBD. 

� Análise e discussão de detalhes importantes de uma publicação TPC-C oficial. 

� Sugestões de melhoria no benchmark TPC-C, nos processos de divulgação dos re-

sultados e auditoria. 

� Sugestões de mudança na carga de trabalho do TPC-C, validadas através de experi-

mentos. 

6.2. Trabalhos futuros 

O trabalho de pesquisa aqui realizado pode ser estendido de várias formas. Den-

tre elas, pode-se destacar: 

� Pode ser feita a implementação de um software gerador da carga de trabalho defini-

da pelo TPC-C para permitir um conjunto mais amplo de mudanças na carga de tra-

balho do benchmark TPC-C. 

� Pode ser realizada uma investigação diferenciada de padrões de acesso de I/O (se-

qüencial e randômico) na carga de trabalho do benchmark. 

� Assim que o novo benchmark da TPC, o TPC-E, estiver disponível, podem ser rea-

lizados estudos comparativos de uso de I/O e CPU para identificar pontos de melho-

ria em relação ao benchmark TPC-C. 
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Apêndice A – Trechos de Especificações de benchmark 

Este apêndice contém alguns trechos de especificações de benchmark referenci-

ados no corpo da dissertação. Alguns trechos em negrito são apontados para destacar o 

texto da cláusula que diz respeito às referências feitas no corpo da dissertação. Quando 

não há texto em negrito nas cláusulas listadas a seguir, todo o texto da cláusula é rele-

vante. 

Cláusula 0.2 – especificação SPC-2 (revision 0.9) 

0.2 General Guidelines 
The purpose of SPC benchmarks is to provide objective, relevant, and verifiable data to purchasers of I/O subsys-
tems. To that end, SPC specifications require that benchmark tests be implemented with system platforms and prod-
ucts that: 

1. Are generally available to users. 

2. A significant percentage of the users in the target market segment (server class systems) would implement. 

3. Are relevant to the market segment that the SPC-2 benchmark represents. 

In addition, all SPC benchmark results are required to be sponsored by a distinctly identifiable entity, which is re-
ferred to as the Test Sponsor. The Test Sponsor is responsible for the submission of all required SPC benchmark 
results and materials. The Test Sponsor is responsible for the completeness, accuracy, and authenticity of those sub-
mitted results and materials as attested to in the required Letter of Good Faith (see Appendix A). A Test Sponsor is 
not required to be a SPC member and may be an individual, company, or organization.  

The use of new systems, products, technologies (hardware or software) and pricing is encouraged so long as they 
meet the requirements above. Specifically prohibited are benchmark systems, products, and pricing (hereafter re-
ferred to as "implementations") whose primary purpose is performance optimization of SPC benchmark results with-
out any corresponding applicability to real-world applications and environments. In other words, all "benchmark 
specials," implementations that improve benchmark results but not general, realworld performance are prohibited. 

The following characteristics should be used as a guide to judge whether a particular implementation is a “benchmark 
special”. It is not required that each point below be met, but that the cumulative weight of the evidence be considered 
to identify an unacceptable implementation. Absolute certainty or certainty beyond a reasonable doubt is not required 
to make a judgment on this complex issue. The question that must be answered is this: based on the available evi-
dence, does the clear preponderance (the greater share or weight) of evidence indicate that this implementation is a 
“benchmark special”? 

The following characteristics should be used to judge whether a particular implementation is a benchmark special: 

• Is the implementation generally available, documented, and supported? 

• Does the implementation have significant restrictions on its use or applicability that 

limits its use beyond SPC benchmarks? 

• Is the implementation or part of the implementation poorly integrated into the larger 

product? 

• Does the implementation take special advantage of the limited nature of SPC benchmarks (e.g., I/O Request profile, 
I/O Request mix, I/O Request concurrency and/or resource contention) in a manner that would not be generally appli-
cable to the environment the benchmark represents? 

• Is the use of the implementation discouraged by the vendor? (This includes failing to promote the implementation in 
a manner similar to the Test Sponsor’s other products and technologies.) 

• Does the implementation require uncommon sophistication on the part of the end-user, programmer, or system 
administrator? 

• Is the packaging or pricing unusual or non-customary for the vendor or unusual or noncustomary to normal business 
practices? The following pricing practices are suspect: 

• Availability of a discount to a small subset of possible customers. 

• Discounts documented in an unusual or non-customary manner. 

• Pricing featured as a close-out or one-time special. 
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• Unusual or non-customary restrictions on transferability of product, warranty or maintenance on discounted items. 

• Is the implementation being commonly used or purchased by a majority of end-users in the market area the bench-
mark represents? If the implementation is not currently being used by end-users, is there any evidence to indicate that 
it will be used by a significant number of users? 

To assure the equitable application of this standard, the SPC has created a robust system of audit and peer review. It 
is the goal of the SPC to assure that only those results, which represent accurate and meaningful product perform-
ance, will be endorsed as official SPC results. 

Cláusula 0.2 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

0.2 General Implementation Guidelines 
The purpose of TPC benchmarks is to provide relevant, objective performance data to industry users. To achieve that 
purpose, TPC benchmark specifications require that benchmark tests be implemented with systems, products, tech-
nologies and pricing that: 

• Are generally available to users. 

• Are relevant to the market segment that the individual TPC benchmark models or represents (e.g. TPC-A models 
and represents high-volume, simple OLTP environments). 

• A significant number of users in the market segment the benchmark models or represents would plausibly imple-
ment. 

The use of new systems, products, technologies (hardware or software) and pricing is encouraged so long as they 
meet the requirements above. Specifically prohibited are benchmark systems, products, technologies, pricing (hereaf-
ter referred to as "implementations") whose primary purpose is performance optimization of TPC benchmark results 
without any corresponding applicability to real-world applications and environments. In other words, all "benchmark 
specials," implementations that improve benchmark results but not real-world performance or pricing, are prohibited. 

The following characteristics should be used as a guide to judge whether a particular implementation is a benchmark 
special. It is not required that each point below be met, but that the cumulative weight of the evidence be considered 
to identify an unacceptable implementation. Absolute certainty or certainty beyond a reasonable doubt is not required 
to make a judgment on this complex issue. The question that must be answered is this: based on the available evi-
dence, does the clear preponderance (the greater share or weight) of evidence indicate that this implementation is a 
benchmark special? 

The following characteristics should be used to judge whether a particular implementation is a benchmark special: 

• Is the implementation generally available, documented, and supported? 

• Does the implementation have significant restrictions on its use or applicability that limits its use beyond TPC 
benchmarks? 

• Is the implementation or part of the implementation poorly integrated into the larger product? 

• Does the implementation take special advantage of the limited nature of TPC benchmarks (e.g., transaction profile, 
transaction mix, transaction concurrency and/or contention, transaction isolation) in a manner that would not be 
generally applicable to the environment the benchmark represents? 

• Is the use of the implementation discouraged by the vendor? (This includes failing to promote the implementation in 
a manner similar to other products and technologies.) 

• Does the implementation require uncommon sophistication on the part of the end-user, programmer, or system 
administrator? 

Is the pricing unusual or non-customary for the vendor or unusual or non-customary to normal business practices? 
See the current revision of Version 1 of the TPC Pricing Specification for additional information. 

• Is the implementation being used (including beta) or purchased by end-users in the market area the benchmark 
represents? How many? Multiple sites? If the implementation is not currently being used by end-users, is there any 
evidence to indicate that it will be used by a significant number of users? 

Cláusula 2.4.1.3 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

2.4.1.3 The number of items in the order (ol_cnt) is randomly selected within [5 .. 15] (an average of 10). This field is 
not entered. It is generated by the terminal emulator to determine the size of the order. O_OL_CNT is later displayed 
after being computed by the SUT. 

Cláusula 3.3.2 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

3.3.2 Consistency Conditions 
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Twelve consistency conditions are defined in the following clauses to specify the level of database consistency re-
quired across the mix of TPC-C transactions. A database, when populated as defined in Clause 4.3, must meet all of 
these conditions to be consistent. If data is replicated, each copy must meet these conditions. Of the twelve condi-
tions, explicit demonstration that the conditions are satisfied is required for the first four only. Demonstration 
of the last eight consistency conditions is not required because of the lengthy tests which would be necessary. 

Comment: The consistency conditions were chosen so that they would remain valid within the context of a larger 
order-entry application that includes the five TPC-C transactions (See Clause 1.1.). They are designed to be inde-
pendent of the length of time for which such an application would be executed. Thus, for example, a condition in-
volving I_PRICE was not included here since it is conceivable that within a larger application I_PRICE is modified 
from time to time. 

3.3.2.1 Consistency Condition 1 

Entries in the WAREHOUSE and DISTRICT tables must satisfy the relationship: 

W_YTD = sum(D_YTD) 

for each warehouse defined by (W_ID = D_W_ID). 

3.3.2.2 Consistency Condition 2 

Entries in the DISTRICT, ORDER, and NEW-ORDER tables must satisfy the relationship: 

D_NEXT_O_ID - 1 = max(O_ID) = max(NO_O_ID) 

for each district defined by (D_W_ID = O_W_ID = NO_W_ID) and (D_ID = O_D_ID = NO_D_ID). This condition 
does not apply to the NEW-ORDER table for any districts which have no outstanding new orders (i.e., the number of 
rows is zero). 

3.3.2.3 Consistency Condition 3 

Entries in the NEW-ORDER table must satisfy the relationship: 

max(NO_O_ID) - min(NO_O_ID) + 1 = [number of rows in the NEW-ORDER table for this district] 

for each district defined by NO_W_ID and NO_D_ID. This condition does not apply to any districts which have no 
outstanding new orders (i.e., the number of rows is zero). 

3.3.2.4 Consistency Condition 4 

Entries in the ORDER and ORDER-LINE tables must satisfy the relationship: 

sum(O_OL_CNT) = [number of rows in the ORDER-LINE table for this district] 

for each district defined by (O_W_ID = OL_W_ID) and (O_D_ID = OL_D_ID). 

3.3.2.5 Consistency Condition 5 

For any row in the ORDER table, O_CARRIER_ID is set to a null value if and only if there is a corresponding row in 
the NEW-ORDER table defined by (O_W_ID, O_D_ID, O_ID) = (NO_W_ID, NO_D_ID, NO_O_ID). 

3.3.2.6 Consistency Condition 6 

For any row in the ORDER table, O_OL_CNT must equal the number of rows in the ORDER-LINE table for the 
corresponding order defined by (O_W_ID, O_D_ID, O_ID) = (OL_W_ID, OL_D_ID, OL_O_ID). 

3.3.2.7 Consistency Condition 7 

For any row in the ORDER-LINE table, OL_DELIVERY_D is set to a null date/time if and only if the corresponding 
row in the ORDER table defined by (O_W_ID, O_D_ID, O_ID) = (OL_W_ID, OL_D_ID, OL_O_ID) has 
O_CARRIER_ID set to a null value. 

3.3.2.8 Consistency Condition 8 

Entries in the WAREHOUSE and HISTORY tables must satisfy the relationship: 

W_YTD = sum(H_AMOUNT) 

for each warehouse defined by (W_ID = H_W_ID). 

3.3.2.9 Consistency Condition 9 

Entries in the DISTRICT and HISTORY tables must satisfy the relationship: 

D_YTD = sum(H_AMOUNT) 

for each district defined by (D_W_ID, D_ID) = (H_W_ID, H_D_ID). 

3.3.2.10 Consistency Condition 10 

Entries in the CUSTOMER, HISTORY, ORDER, and ORDER-LINE tables must satisfy the relationship: 

C_BALANCE = sum(OL_AMOUNT) - sum(H_AMOUNT) 

where: 

H_AMOUNT is selected by (C_W_ID, C_D_ID, C_ID) = (H_C_W_ID, H_C_D_ID, H_C_ID) 

and 
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OL_AMOUNT is selected by: 

(OL_W_ID, OL_D_ID, OL_O_ID) = (O_W_ID, O_D_ID, O_ID) and 

(O_W_ID, O_D_ID, O_C_ID) = (C_W_ID, C_D_ID, C_ID) and 

(OL_DELIVERY_D is not a null value) 

3.3.2.11 Consistency Condition 11 

Entries in the CUSTOMER, ORDER and NEW-ORDER tables must satisfy the relationship: 

(count(*) from ORDER) - (count(*) from NEW-ORDER) = 2100 

for each district defined by (O_W_ID, O_D_ID) = (NO_W_ID, NO_D_ID) = (C_W_ID, C_D_ID). 

3.3.2.12 Consistency Condition 12 

Entries in the CUSTOMER and ORDER-LINE tables must satisfy the relationship: 

C_BALANCE + C_YTD_PAYMENT = sum(OL_AMOUNT) 

for any randomly selected customers and where OL_DELIVERY_D is not set to a null date/time. 

Cláusula 4.2.2 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

The following scaling requirements represent the initial configuration for the test described in Clause 5: 

1. For each active warehouse in the database, the SUT must accept requests for transactions from a population of 10 
terminals. 

2. For each table that composes the database, the cardinality of the initial population per warehouse is specified as 
follows: 

Table Name Cardinality Typical 3 Row Typical 3 Table (in rows) Length (in bytes) Size (in 1,000 bytes) 

WAREHOUSE 1 89 0.089 

DISTRICT 10 95 0.950 

CUSTOMER 30k 655 19,650 

HISTORY 1 30k 46 1,380 

ORDER 4 30k 24 720 

NEW-ORDER 4 9k 8 72 

ORDER-LINE 4 300k 54 16,200 

STOCK 100k 306 30,600 

ITEM 2 100k 82 8,200 

1 Small variations: subject to test execution as rows may be inserted and deleted by transaction activity from test 
executions. 

2 Fixed cardinality: does not scale with number of warehouses. 

3 Typical lengths and sizes given here are examples, not requirements, of what could result from an implementation 
(sizes do not include storage/access overheads). 

4 One percent (1%) variation in row cardinality is allowed to account for the random variation encountered during the 
initial data loading of the database. 

Note: The symbol "k" used in the cardinality column means one thousand 

3. Storage must be priced for sufficient space to store and maintain the data generated during a period of 60 
days of activity with an average of 8 hours per day at the reported throughput called the 60-day period). This 
space must be computed according to Clause 4.2.3 and must be usable by the data manager to store and main-
tain the rows that would be added to the HISTORY, ORDER, and ORDER-LINE tables during the 60-day 
period. 
4. The increment (granularity) for scaling the database and the terminal population is one warehouse, comprised of 
one WAREHOUSE row, 10 DISTRICT rows, their associated CUSTOMER, HISTORY, ORDER, NEW-ORDER, 
and ORDER-LINE rows, 100,000 STOCK rows, 10 terminals, and priced storage for the 60-day period. 

Comment: Over-scaling the database, i.e., configuring a larger number of warehouses and associated tables (Wc) than 
what is actually accessed during the measurement (Wa) is permitted, provided the following conditions are met: 

Let, Wc = number of warehouses configured at database generation, 

Wa = number of warehouses accessed during the measurement (active warehouses), 

Wi = number of warehouses not accessed during the measurement (inactive warehouses). 

• It can be demonstrated that inactive warehouses are not accessed during the measurement. This fact must be demon-
strated in one of the following ways: 
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1. rows in the WAREHOUSE table that pertain to the inactive warehouses (Wi) must be deleted prior to the meas-
urement, 

2. show that the sum of D_NEXT_O_ID for each of the inactive warehouses does not change during the measure-
ment, and that W_YTD for each of the inactive warehouses does not change during the measurement. 

• the reported throughput cannot fall short of 9 tpmC per configured warehouse (Wc -see Clause 4.1.3), 

• the 60-day space computations must be computed based on Wc, the number of warehouses configured at database 
generation. 

Cláusula 4.3.3.1 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

4.3.3.1 The initial database population must be comprised of: 

• 100,000 rows in the ITEM table with: 

I_ID unique within [100,000] 

I_IM_ID random within [1 .. 10,000] 

I_NAME random a-string [14 .. 24] 

I_PRICE random within [1.00 .. 100.00] 

I_DATA random a-string [26 .. 50]. For 10% of the rows, selected at random, the string "ORIGINAL" must 
be held by 8 consecutive characters starting at a random position within I_DATA 
• 1 row in the WAREHOUSE table for each configured warehouse with: 

W_ID unique within [number_of_configured_warehouses] 

W_NAME random a-string [6 .. 10] 

W_STREET_1 random a-string [10 .. 20] 

W_STREET_2 random a-string [10 .. 20] 

W_CITY random a-string [10 .. 20] 

W_STATE random a-string of 2 letters 

W_ZIP generated according to Clause 4.3.2.7 

W_TAX random within [0.0000 .. 0.2000] 

W_YTD = 300,000.00 

For each row in the WAREHOUSE table: 

• 100,000 rows in the STOCK table with: 

S_I_ID unique within [100,000] 

S_W_ID = W_ID 

S_QUANTITY random within [10 .. 100] 

S_DIST_01 random a-string of 24 letters 

S_DIST_02 random a-string of 24 letters 

S_DIST_03 random a-string of 24 letters 

S_DIST_04 random a-string of 24 letters 

S_DIST_05 random a-string of 24 letters 

S_DIST_06 random a-string of 24 letters 

S_DIST_07 random a-string of 24 letters 

S_DIST_08 random a-string of 24 letters 

S_DIST_09 random a-string of 24 letters 

S_DIST_10 random a-string of 24 letters 

S_YTD = 0 

S_ORDER_CNT = 0 

S_REMOTE_CNT = 0 

S_DATA random a-string [26 .. 50]. For 10% of the rows, selected at random, the string "ORIGINAL" must 
be held by 8 consecutive characters starting at a random position within S_DATA 
• 10 rows in the DISTRICT table with: 

D_ID unique within [10] 
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D_W_ID = W_ID 

D_NAME random a-string [6 .. 10] 

D_STREET_1 random a-string [10 .. 20] 

D_STREET_2 random a-string [10 .. 20] 

D_CITY random a-string [10 .. 20] 

D_STATE random a-string of 2 letters 

D_ZIP generated according to Clause 4.3.2.7 

D_TAX random within [0.0000 .. 0.2000] 

D_YTD = 30,000.00 

D_NEXT_O_ID = 3,001 

For each row in the DISTRICT table: 

* 3,000 rows in the CUSTOMER table with: 

C_ID unique within [3,000] 

C_D_ID = D_ID 

C_W_ID = D_W_ID 

C_LAST generated according to Clause 4.3.2.3, iterating through the range of [0 .. 999] for the first 1,000 customers, 
and generating a non-uniform random number using the function NURand(255,0,999) for each of the remaining 
2,000 customers. The run-time constant C (see Clause 2.1.6) used for the database population must be randomly 
chosen independently from the test run(s). 

C_MIDDLE = "OE" 

C_FIRST random a-string [8 .. 16] 

C_STREET_1 random a-string [10 .. 20] 

C_STREET_2 random a-string [10 .. 20] 

C_CITY random a-string [10 .. 20] 

C_STATE random a-string of 2 letters 

C_ZIP generated according to Clause 4.3.2.7 

C_PHONE random n-string of 16 numbers 

C_SINCE date/time given by the operating system when the CUSTOMER table was populated. 

C_CREDIT = "GC". For 10% of the rows, selected at random, C_CREDIT = "BC" 
C_CREDIT_LIM = 50,000.00 

C_DISCOUNT random within [0.0000 .. 0.5000] 

C_BALANCE = -10.00 

C_YTD_PAYMENT = 10.00 

C_PAYMENT_CNT = 1 

C_DELIVERY_CNT = 0 

C_DATA random a-string [300 .. 500] 

For each row in the CUSTOMER table: 

- 1 row in the HISTORY table with: 

H_C_ID = C_ID 

H_C_D_ID = H_D_ID = D_ID 

H_C_W_ID = H_W_ID = W_ID 

H_DATE current date and time 

H_AMOUNT = 10.00 

H_DATA random a-string [12 .. 24] 

3,000 rows in the ORDER table with: 

O_ID unique within [3,000] 

O_C_ID selected sequentially from a random permutation of [1 .. 3,000] 

O_D_ID = D_ID 

O_W_ID = W_ID 
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O_ENTRY_D current date/time given by the operating system 

O_CARRIER_ID random within [1 .. 10] if O_ID < 2,101, null otherwise 

O_OL_CNT random within [5 .. 15] 

O_ALL_LOCAL = 1 

For each row in the ORDER table: 

- A number of rows in the ORDER-LINE table equal to O_OL_CNT, generated according to the rules for input data 
generation of the New-Order transaction (see Clause 2.4.1) with: 

OL_O_ID = O_ID 

OL_D_ID = D_ID 

OL_W_ID = W_ID 

OL_NUMBER unique within [O_OL_CNT] 

OL_I_ID random within [1 .. 100,000] 

OL_SUPPLY_W_ID = W_ID 

OL_DELIVERY_D = O_ENTRY_D if OL_O_ID < 2,101, null otherwise 

OL_QUANTITY = 5 

OL_AMOUNT = 0.00 if OL_O_ID < 2,101, random within [0.01 .. 9,999.99] otherwise 

OL_DIST_INFO random a-string of 24 letters 

* 900 rows in the NEW-ORDER table corresponding to the last 900 rows in the ORDER table for that 

district (i.e., with NO_O_ID between 2,101 and 3,000), with: 

NO_O_ID = O_ID 

NO_D_ID = D_ID 

NO_W_ID = W_ID 

Comment: Five percent (5%) variation from the target cardinality of S_DATA with ”ORGINAL”, I_DATA 
with “ORIGINAL”, and C_CREDIT with “BC” is allowed to account for the random variation encountered 
during the initial data loading of the database. 

Cláusula 5.2.3 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

5.2.3 Each transaction type (i.e., business transaction) is available to each terminal through the Menu. Over the meas-
urement interval, the terminal population must maintain a minimum percentage of mix for each transaction type as 
follows: 

Transaction Type Minimum % of mix 

New-Order 1 n/a 
Payment 43.0 
Order-Status 4.0 
Delivery 4.0 
Stock-Level 4.0 
1 There is no minimum for the New-Order transaction as its measured rate is the reported throughput. 
Comment 1: The intent of the minimum percentage of mix for each transaction type is to execute approximately one 
Payment transaction for each New-Order transaction and approximately one Order-Status transaction, one Delivery 
transaction, and one Stock-Level transaction for every 10 New-Order transactions. This mix results in the complete 
business processing of each order. 

Comment 2: The total number of transactions, from which the minimum percentages of mix are derived, includes all 
transactions that were selected from the Menu and completed (see Clause 5.1.2) within the measurement interval. 

Cláusula 5.5.2.2 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

5.5.2.2 Some systems do not write modified database records/pages to durable media at the time of modification, but 
instead defer these writes. At some subsequent time, the modified records/pages are written to make the durable copy 
current. This process is defined as a checkpoint in this document. 

For systems which defer database write to durable media, it is a requirement that: 
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1. The time between check points (known as the Checkpoint Interval (CI)), must be less than or equal to 30 minutes. 
The Checkpoint Duration, time required by the DBMS to write modified database records/pages to durable media, 
must be less than or equal to the Checkpoint Interval. 

Comment: For systems which recover from instantaneous interruptions by applying recovery data to the database 
stored on durable media (database systems that do not perform checkpoints), it is a requirement that no recovery data 
older than 30 minutes prior to the interruption be used. The consequence of this requirement is that the database 
contents stored on durable media cannot at any time during the Measurement Interval (MI) be more than 30 minutes 
older than the most current state of the database (+/-5%). 

2. All work required to perform a checkpoint must occur at least once before, during steady state, and at least four 
times during the Measurement Interval. The start time and duration in seconds of at least the four longest checkpoints 
during the Measurement Interval must be disclosed.. 

Cláusula 7.7.2.1 – Especificação TPC-C (revision 5.7) 

7.2.2.1 The price of the Driver System is not included in the calculation. In the case where the Driver System provide 
functionality in addition to the RTE described in Clause 6, then the price of the emulated hardware/software compo-
nents are to be included, except terminals and the terminal network. 



 

 

 


