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RESUMO
O avanço da computação, bem como o crescente número dos usuários e das
aplicações computacionais têm demandado de soluções de alto desempenho.
Dentre estas soluções, passou-se a utilizar sistemas gerenciadores de bancos de
dados de modelo não relacional, que têm uma maior capacidade de manipulação de
dados em larga escala. Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento
de uma análise comparativa do desempenho de sistemas gerenciadores de bancos
de dados de modelo não relacional quando submetidos ao contexto da Internet das
Coisas. Para a realização deste estudo, o software Inobench foi desenvolvido, tendo
como principal funcionalidade a realização de benchmarking de bancos de dados,
utilizando as bases de dados informadas pelo usuário. Assim, por meio do Inobench,
é possível avaliar os sistemas gerenciadores de bancos de dados a partir de um
contexto específico. No experimento, três sistemas gerenciadores de bancos de
dados não relacionais foram avaliados, MongoDB, Couchbase e Redis, por meio da
utilização de uma base de dados de uma aplicação de Internet das Coisas. Os
resultados obtidos demonstraram que cada um desses sistemas gerenciadores de
bancos de dados tem características específicas que os fazem ser recomendados
individualmente a contextos diferentes. Assim, corroborou-se a hipótese levantada
neste estudo, sendo possível verificar uma superioridade de um determinado
sistema gerenciador de banco de dados de modelo não relacional para aplicações
de Internet das Coisas, observando-se as características buscadas no ambiente em
questão. Entretanto, o MongoDB obteve resultados superiores aos demais ao se
analisar o contexto geral de realização dos testes. Ademais, foi possível definir em
quais cenários (restrições de velocidade, confiabilidade, armazenamento ou
consumo de recursos) cada um dos sistemas gerenciadores de bancos de dados
avaliados obtém um melhor desempenho.
Palavras-chave: Bancos de Dados. Internet das Coisas. NoSQL. MongoDB.
Couchbase. Redis. benchmarking.

ABSTRACT
The improvement of computing, so as the growing number of users and computing
applications have demanded the use of high performance solutions. Among these
solutions, it has been used non-relational model database management systems,
that have bigger high scale data manipulation capacity. This work aims to develop a
comparative analysis of the performance of non-relational database management
systems when submitted to the Internet of Things context. For this study, the
software Inobench was developed, with the main feature the benchmarking of
databases using datasets provided by the user. Thus, with Inobench, it is possible to
evaluate the database management systems from a specific context. In the
experiment, three non-relational database management systems were evaluated,
MongoDB, Couchbase, and Redis, with the use of a dataset of an internet of things
application. The results show that each of these database management systems has
specific characteristics that make them individually recommended in different
contexts. The hypothesis raised in this study was corroborated since it was possible
to identify a superiority of a particular non-relational model database management
system for Internet of Things applications, observing the needs of the environment of
the application. However, the MongoDB got better results than the others did in a
general analysis from the context of the tests. In addition, it was possible to define in
which scenarios (restrictions on velocity, trust, storage or resources use) each of the
evaluated database management systems obtains better performance.
Keywords: Databases. Internet of Things. NoSQL. MongoDB. Couchbase. Redis.
benchmarking.
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1

INTRODUÇÃO
Desde o seu desenvolvimento, os Bancos de Dados (BDs) têm sido

amplamente adotados como solução no armazenamento de dados. Mais
especificamente, o modelo de BD relacional se tornou um grande sucesso, sendo
implementado por vários desenvolvedores e utilizado na maioria dos projetos de BD
ou sistemas computacionais (SADALAGE; FOWLER, 2013). No entanto, a evolução
da computação, o aumento do tráfego de dados e a necessidade de visualização
dos dados em tempo real, dentre outros motivos, tornaram esse modelo inviável, por
conta de sua arquitetura rígida (SADALAGE; FOWLER, 2013).
Para sanar este problema, passou-se a utilizar diversas alternativas ao
armazenamento relacional, por exemplo, hierárquico, de rede, orientado a objetos,
objeto-relacional, dentre outras. Dentre essas abordagens, destaca-se o modelo de
BDs do tipo Não Relacional (NoSQL que significa Não somente SQL, em inglês Not
Only SQL). Os BDs NoSQL têm como características a arquitetura flexível, a alta
velocidade de acesso e gravação de dados e escalabilidade que os tornam muito
compatíveis com aplicações de alto desempenho e que priorizam a velocidade de
acesso em detrimento à confiabilidade dos dados (STRAUCH, 2011).
Um dos vários tipos de aplicações que podem se beneficiar da utilização
dos BDs NoSQL são aquelas ligadas à Internet das Coisas (IoT – Internet of Things).
Geralmente, essas aplicações necessitam de grande velocidade no acesso aos
dados, bem como para a gravação destes. No campo da IoT, há uma grande
quantidade de dados de múltiplas fontes sendo trafegados e gravados no BD,
necessitando-se, assim, de uma arquitetura de BD que disponha de alto
desempenho e escalabilidade (PORTO; ZIVIANI; OGASAWARA, 2015).
Entende-se que os BDs não relacionais são de grande ajuda quando se
planeja o desenvolvimento de sistemas no contexto de IoT por garantirem todas as
necessidades demandadas por esses sistemas de forma satisfatória. No entanto,
como constatado por Diana e Gerosa (2010), as tecnologias abordadas neste
trabalho são recentes, existem poucas recomendações sobre como usar cada
alternativa em diferentes contextos. Sobremaneira, existem poucos estudos
comparativos e de avaliação do desempenho e escalabilidade destes tipos de
bancos de dados.
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A partir do exposto, percebe-se a necessidade de mais trabalhos que
possam verificar os resultados alcançados quando na utilização de BDs não
relacionais no contexto de IoT. Para isso, este projeto objetiva identificar dados
comumente utilizados em aplicações de IoT e povoar BDs NoSQL com esses dados
para que, posteriormente, sejam realizadas análises focadas no desempenho,
escalabilidade e integridade quando no acesso dos dados nos bancos, e se possa
traçar um comparativo. Finalmente, pretende-se ter uma súmula dos testes que
possa servir como um guia de informações sobre o uso de BDs do tipo NoSQL para
aplicações de IoT.
1.1

Motivação
A busca pela melhoria no desempenho de aplicações é um processo

constante. Um dos principais gargalos quando se analisa o desempenho de
aplicações computacionais está justamente na manipulação de dados, que se torna
um processo custoso quando não se têm uma boa implementação de um BD.
Atualmente, uma das áreas de maior avanço tecnológico perceptível tem sido a de
aplicações que ligam objetos do mundo real ao meio tecnológico, conhecida como
IoT. Segundo Porto, Ziviani e Ogasawara (2015), as aplicações de IoT utilizam
grande tráfego de dados, mesmo que individualmente pequenos, oriundos de
diversos sensores ligados a diversos objetos.
Portanto, para se garantir que haja um bom desempenho no processo de
armazenamento destes dados, bem como quando esses são consultados por
aplicações que funcionam em tempo real para monitoramento de diversos objetos e
ambientes, como no caso da IoT, é necessário que se tenha um BD estável e que
comporte o tráfego previsto, de forma a não prejudicar o funcionamento geral da
solução.
1.2

Justificativa
O crescente desenvolvimento e uso de aplicações de IoT, que coletam

dados heterogêneos de diversas fontes, tem demandado a utilização de BDs que
proporcionem um alto desempenho nas transações com esses dados. Dessa
maneira, muitas dessas soluções optam por utilizar-se de BDs não relacionais, por
estes terem uma maior flexibilidade no armazenamento e manipulação de dados
(SADALAGE; FOWLER, 2013).
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A partir da análise de trabalhos produzidos com foco nesta temática,
percebe-se que não há uma coesão entre os pesquisadores sobre quais arquiteturas
de BDs ou mesmo Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs)
específicos são recomendados para aplicações de IoT. De forma que, quando no
desenvolvimento de uma dessas soluções, o desenvolvedor deve realizar a sua
análise para tentar inferir qual o melhor modelo de SGBD a ser utilizado.
Com o intuito de indicar a utilização mais adequada de um determinado
SGBD para diferentes contextos de aplicações de IoT, visando aumentar os seus
níveis de desempenho, bem como dar um maior grau de confiança ao
desenvolvedor, quando na escolha de um BD não relacional para uma aplicação de
IoT, propõe-se a realização de um estudo comparativo entre os BDs NoSQL,
aplicado ao contexto de IoT. De forma que seus resultados possam servir como guia
para aplicação dessa tecnologia, contribuindo como referência quando na escolha
de um BD NoSQL, em virtude de seu desempenho esperado para aplicações de IoT.
1.3

Problema
Existe relação entre os desempenhos dos Sistemas Gerenciadores de

Bancos de Dados não relacionais (NoSQL) quando estes são utilizados em
aplicações de Internet das Coisas?
1.4

Objetivos
A seguir são listados os objetivos geral e específicos a serem atingidos

com o desenvolvimento deste trabalho.
1.4.1 Objetivo Geral
Desenvolver uma análise comparativa entre sistemas gerenciadores de
bancos de dados (SGBD) NoSQL no contexto de Internet das Coisas.
1.4.2 Objetivos Específicos
i.

Desenvolver um levantamento de conteúdo teórico, que venha a
abranger o contexto de SGBD NoSQL e Internet das Coisas, para
a fundamentação do estudo a ser feito;

ii.

Utilizar SGBD NoSQL para armazenamento e recuperação de
informações comumente oriundas de aplicações do contexto de
Internet das Coisas;
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Desenvolver uma aplicação capaz de realizar procedimentos de
inserção e leituras de dados em SGBD NoSQL, a fim de obter
métricas que possam medir o seu desempenho;

iv.

Realizar testes utilizando diferentes métodos de análise nos
SGBGs NoSQL escolhidos, visando verificar seu desempenho
quanto à vazão, tempo de resposta, taxa de erros, consumo de
processamento, consumo de memória RAM e consumo de
memória de armazenamento em disco;

v.

Desenvolver um relatório com os resultados observados, que
possa servir de guia ao uso de SGBD NoSQL em soluções de
Internet das Coisas.

1.5

Hipótese
Um determinado SGBD NoSQL tem maior capacidade de manipulação de

dados oriundos de aplicações de IoT.
1.6

Metodologia

1.6.1 Classificação da Pesquisa
A pesquisa proposta caracteriza-se, segundo os conceitos de Appolinário
(2012), como Predominantemente Quantitativa, em sua natureza, pois busca utilizarse da análise estatística de dados para se entender as variações do fenômeno
estudado e verificar a validade das hipóteses levantadas. Quanto à sua finalidade,
pode-se classificar esta pesquisa como Básica, por ater-se à produção de
conhecimento que possa ser útil para o avanço da área em que se aplica.
Segundo Gil (2010), este trabalho pode ser classificado como uma
Pesquisa Descritiva, pois propõe analisar características e, possivelmente, traçar
relações entre as variáveis encontradas. Por fim, como a pesquisa deverá ser
realizada em ambiente controlado, pode-se classificá-la quanto à sua estratégia de
coleta de dados como Pesquisa de Laboratório, segundo os conceitos definidos por
Appolinário (2012).
1.6.2 Procedimentos Metodológicos
A realização da pesquisa se dividiu em etapas. Inicialmente, foi realizado
um levantamento de trabalhos relacionados ao tema, de forma que se possa
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verificar o estado atual das pesquisas na área e o foco onde poderá ser dispensada
atenção especial, visando melhorar as contribuições da pesquisa para o meio
científico. Os parâmetros para a realização do estudo foram delineados, definindo-se
as tecnologias, dados, ferramentas e softwares a serem utilizados no procedimento
experimental em laboratório.
Após a definição do escopo do experimento, foram realizadas múltiplas
operações de manipulação dos SGBDs definidos, com o uso de uma base de dados
do mundo real, de uma aplicação de IoT. As operações realizadas foram
monitoradas, de forma que uma quantidade razoável de dados foi extraída, vindo a
ser analisado, posteriormente.
A partir da análise estatística dos dados observados durante a etapa
experimental, foi possível demonstrar resultados que corroboraram a hipótese
levantada, sendo possível relacionar as variáveis observadas com os diferentes
SGBDs utilizados. As relações observadas poderão servir de base ou referência
para guiar a escolha de SGBDs do tipo NoSQL em aplicações, a partir da análise
dos tipos de dados que essas deverão manipular.
1.7

Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado em seis capítulos, incluindo o capítulo

introdutório, sendo os demais distribuídos na seguinte ordem: Capítulo 2: é
apresentada uma revisão das características das principais tecnologias e conceitos
chave para o entendimento deste trabalho. Capítulo 3: são discutidos alguns
trabalhos relacionados ao tema proposto neste projeto. Capítulo 4: as definições do
ambiente de execução dos testes são descritas, bem como a ferramenta para
benchmarking e a base de dados utilizada. Capítulo 5: são descritos os resultados
alcançados com o experimento, bem como as conclusões tomadas a partir da
análise dos dados. Por fim, no Capítulo 6: são apresentadas as conclusões e
propostos os trabalhos futuros para a continuação do projeto.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O desenvolvimento deste trabalho se baseou, inicialmente, no estudo de

conceitos e características das tecnologias utilizadas para a realização do
experimento. Portanto, as seções a seguir tratarão individualmente de tais conceitos,
de forma que seja possível entendê-los dentro do contexto trabalhado. Para isso, na
Seção 2.1 é contemplada a definição de Bancos de Dados, sendo seguida pela
Seção 2.2 que trata de BDs Relacionais. Na Seção 2.3 são abordados aspectos da
linguagem SQL. Na Seção 2.4 são introduzidos os conceitos de BDs do tipo NoSQL.
Na Seção 2.5, o conceito de Internet das Coisas é abordado. Por fim, na Seção 2.6
são apresentados os Testes de Desempenho, enquanto na Seção 2.7 são descritas
algumas Ferramentas de Benchmarking
2.1

Bancos de Dados
Os BDs estão presentes nas mais diversas aplicações e soluções

computacionais existentes. A utilização desses é justificada pela necessidade do
armazenamento dos dados que compõem uma aplicação em questão, bem como os
demais dados necessários ao seu funcionamento de forma correta.
Segundo Date (2003, p. 3), um sistema de banco de dados (SBD) é “um
sistema computadorizado de manutenção de registros [...] ele é um repositório ou
recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados”. Assim, o
usuário pode realizar operações e manipular os dados ou arquivos para que estes
sirvam ao propósito da organização ou aplicação que os utiliza. Um SBD traz
eficiência e segurança às aplicações, por armazenar de forma correta e de fácil
acesso os dados para eventuais consultas e atualizações posteriores.
Uma das partes componentes de um SBD é o Sistema de Gerenciamento
de Bancos de Dados (SGBD). O SGBD é a interface de comunicação entre o
usuário e o BD de fato. Elmasri e Navathe (2011, p. 3) definem o SGBD como “um
sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção,
manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e
aplicações”. É por meio de um SGBD que os dados do banco serão manipulados.
Existem diversos tipos de BDs que são implementados utilizando
estruturas distintas, sejam orientadas a tabelas, arquivos, árvores, entre outros,
seguindo modelos relacionais ou não-relacionais. A maioria das organizações utiliza
SGBDs relacionais para lidar com seus dados (STONEBRAKER, 2010), sendo este

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica

22

modelo a principal referência e objeto de estudo desde a sua introdução nos anos de
1969 e 1970. Por este motivo, convém a discussão do modelo relacional de
representação de dados para um posterior entendimento do modelo não-relacional,
foco deste trabalho.
2.2

Bancos de Dados Relacionais
Algumas necessidades para o bom funcionamento de um SBD em

conjunto com uma aplicação são ligadas à sua capacidade de permitir a
concorrência no acesso aos dados, de forma segura e controlada, e à integração
entre o banco de dados e vários outros aplicativos do ecossistema da organização.
Segundo Sadalage e Fowler (2013), o sucesso dos BDs relacionais se deve à
adoção das necessidades citadas como um padrão. Ainda, isto permitiu que os
desenvolvedores pudessem aprender o modelo relacional e utilizá-lo em vários
projetos, já que as diferenças entre os BDs relacionais e suas linguagens de
manipulação são mínimas.
Os BDs relacionais podem ser descritos por meio de três aspectos:
estrutural, de integridade e manipulador. O aspecto estrutural descreve a
visualização do banco de dados pelo usuário, sendo esta na forma de tabelas. No
entanto, esta visualização é apenas a estrutura lógica do banco de dados, de forma
que sua estrutura física não tem um padrão para o armazenamento, tendo o sistema
a liberdade de escolha na forma de armazenamento em disco dos arquivos. Date
(2003, p. 53) afirma que “as tabelas representam uma abstração do modo como os
dados estão armazenados fisicamente – uma abstração na qual diversos detalhes
do nível de armazenamento [...] estão todos ocultos do usuário”.
O aspecto de integridade garante que estas tabelas satisfaçam restrições
que venham a garantir sua integridade. Estas restrições geralmente correspondem à
situação do mundo real ao qual o banco de dados se relaciona. Assim, garante-se
que os dados gravados não sejam inválidos. Um exemplo claro de restrição num
banco de dados é a definição de valores de identificação que deverão ser únicos.
Por fim, o aspecto manipulador diz respeito aos operadores de
manipulação das tabelas, para o acesso aos dados. Estes operadores utilizam as
tabelas para gerar novas tabelas que tragam apenas os dados solicitados na sua
consulta realizada.
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Os BDs relacionais podem ser empregados na maioria das aplicações
desenvolvidas, tendo muitas vantagens em sua utilização. No entanto, um dos
motivos de maior frustração aos desenvolvedores de aplicações é a chamada
incompatibilidade

de

impedância.

Segundo

Sadalage

e

Fowler

(2013),

a

incompatibilidade de impedância ocorre quando há uma diferença entre o modelo de
dados relacional e as estruturas dos dados na memória. Um exemplo claro é a
impossibilidade de se ter, no modelo relacional, estruturas de dados complexas em
um registro, sendo necessário converter uma estrutura de dados em uma
representação relacional para que os dados possam ser gravados.
Para

sanar

estes

problemas,

novos

modelos

de

BDs

foram

implementados, geralmente orientados a objetos, replicando as estruturas de dados
da memória no armazenamento. Ainda assim, os BDs relacionais continuaram
sendo utilizados, principalmente por seus benefícios e pelo seu papel de integração,
suportado pela linguagem padrão de manipulação de dados, SQL (Structured Query
Language).
2.3

SQL
A linguagem padrão para a manipulação de dados em BDs relacionais é a

SQL, nascida nos laboratórios IBM Research, na década de 1970, sendo atualmente
aceita por quase todos os produtos existentes no mercado (DATE, 2003).
Apesar de ser definida como uma linguagem de consulta, a SQL tem
muitos outros recursos para manipulação do BD e dos dados armazenados nele,
bem como de criação de mecanismos de segurança. Dentre as diversas partes que
compõem a SQL, Silberschatz, Korth, e Sudarshan (1999) destacam:
 Linguagem de definição de dados: A DDL (Data-Definition
Language) é um conjunto de comandos de definição de dados,
como a criação, manipulação e exclusão de esquemas de
relações, criação de índices, dentre outros;
 Linguagem de manipulação de dados: A DML (Data-Manipulation
Language) é um conjunto de comandos destinados à consulta de
dados baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional, além
de permitir a manipulação dos dados;
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 Incorporação DML: É uma forma de comandos projetados para a
manipulação do BD por meio de linguagens de programação como
Cobol, Pascal, C, dentre outras;
 Definição de visões: Possibilidade de criação de diferentes visões;
 Autorização: Possibilidade de garantia de direitos de acesso a
relações e visões;
 Integridade: Comandos para definição de regras de integridade que
os dados armazenados deverão satisfazer, sendo desprezadas as
atualizações que violarem estas regras; e
 Controle de transações: Comandos para controle de início e fim de
transações (ou controle de concorrência, em algumas versões), de
forma a garantir a integridade dos dados.
Tais características fazem com que esta linguagem seja amplamente
adotada pelos desenvolvedores de BDs relacionais, sendo todas as implementações
muito próximas umas das outras, de forma que a migração de um BD relacional para
outro ocorra de forma simples e sem muitos prejuízos ao desenvolvedor.
2.4

Bancos de Dados NoSQL
Os sistemas de bancos de dados (SBDs) relacionais são, atualmente,

predominantemente utilizados no armazenamento de dados estruturados na Internet
e em aplicações comerciais (STRAUCH, 2011). Segundo Elmasri e Navathe (2011),
para se assegurar a integridade dos dados, os SBDs relacionais devem prezar pelas
propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Isto
garante que as transações realizadas no banco sejam realizadas corretamente, em
sua totalidade, que haja consistência no BD após a execução de uma transação,
que as transações não interfiram umas nas outras e que os dados estejam
persistidos no BD integralmente. No entanto, com a evolução das soluções
computacionais, novas aplicações surgiram, utilizando novos tipos de dados,
geralmente não estruturados e, assim, requerendo novas estratégias para
armazená-los. Entre essas estratégias, pode-se citar o desenvolvimento e a
utilização de BDs não relacionais.
Como observado em Sadalage e Fowler (2013), o termo NoSQL teve sua
primeira aparição em 1990, como nome de um banco de dados relacional e de
código aberto. No entanto, somente em junho de 2009, o termo NoSQL passou a ter
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o significado que têm hoje, quando foi utilizado para batizar uma reunião que
buscava discutir formas de armazenamento de dados com BDs não relacionais,
distribuídos e de código aberto. É interessante salientar que o termo não é
exatamente uma negação à linguagem SQL, anteriormente abordada. Hoje, o termo
NoSQL é aceito como uma sigla para “Não Somente SQL” (Not Only SQL).
2.4.1 Características
Estes sistemas de banco de dados são mais adequados a aplicações e
sistemas que utilizam dados não estruturados e que necessitam de grande
desempenho em escalabilidade e no acesso aos dados. Neste modelo, os bancos
são desenvolvidos com base nas propriedades BASE: Basicamente disponível
(Basically Available), Estado leve (Soft-State) e Consistência eventual (Eventually
Consistency). Estas propriedades definem que a disponibilidade dos dados deve ser
garantida, tendo, no entanto uma consistência não tão rígida destes. Isto pode não
ser recomendado a sistemas nos quais os dados são de extrema importância
(sistemas bancários, por exemplo), mas é de grande ajuda quando um sistema
realiza muitas inserções e consultas no banco, geralmente em tempo real.
Apesar de serem bastante estudados e contarem com grande adesão, os
BDs NoSQL não têm uma definição concreta. Sadalage e Fowler (2013) nos dizem
que:
Os bancos de dados NoSQL atuam sem um esquema, permitindo que
sejam adicionados, livremente, campos aos registros do banco de dados,
sem ter de definir primeiro quaisquer mudanças na estrutura. Isso é
especialmente útil ao lidar com dados não uniformes e campos
personalizados, os quais faziam que os bancos de dados relacionais
utilizassem nomes como [...] (campoPersonalizado6) ou tabelas de campos
personalizados, que são difíceis de processar e entender (SADALAGE;
FOWLER, 2013, p. 36).

Vieira et al. (2012) resumem as características dos BDs NoSQL em quatro
propriedades básicas:
(i) dados na ordem de dezenas ou centenas de Terabytes; (ii) poder de
crescimento elástico horizontal; (iii) fácil distribuição dos dados e/ou
processamento; e (iv) tipos de dados variados, complexos e/ou
semiestruturados (VIEIRA et al., 2012, p. 3).

Estas características tornam os BDs não relacionais uma melhor escolha
quando necessita-se de alto poder de processamento de dados não estruturados e
de grande disponibilidade. Um dos cenários onde pode-se verificar estas condições
é quando se trabalha com Internet das Coisas.
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Strauch (2011) descreve algumas razões para que os BDs NoSQL sejam
utilizados, das quais destacam-se:
 Evitar complexidade desnecessária de bancos relacionais;
 Dispor de grandes taxas de transferência;
 Possibilitar escalabilidade horizontal (aumento do desempenho por
meio da inserção de mais máquinas na rede de processamento) e
a utilização da técnica de Commodity Hardware;
 Evitar um mapeamento objeto-relacional custoso;
 Evitar a complexidade e o custo de desenvolver clusters de BDs;
 Garantir melhor desempenho, quando a confiabilidade não é um
ponto crítico;
 Possibilitar o uso de novos frameworks e linguagens de
programação;
 Facilitar o trabalho com computação na nuvem;
 Garantir que no futuro as necessidades de armazenamento e
desempenho ainda sejam cumpridas.
2.4.2 Tipos de Bancos de Dados NoSQL
Os BDs NoSQL, por serem flexíveis quanto à sua arquitetura, são
implementados de diversas formas, podendo se adequar a várias maneiras de
aplicações e de abordagens. Sadalage e Fowler (2013) trazem como exemplo as
seguintes classes de BDs NoSQL, sendo estas as mais comuns:
BDs de chave-valor: São formados utilizando uma tabela simples,
composta por apenas duas colunas, uma para a chave identificadora do registro e
outra para o conteúdo do mesmo. Os dados armazenados em cada linha não são
importantes para o SGBD, de forma que a responsabilidade sobre esse conteúdo ou
o seu formato fica a cargo da aplicação que consome o BD. Algumas
implementações permitem que sejam armazenados, também, estruturas complexas
de dados (SADALAGE; FOWLER, 2013).
Segundo Sadalage e Fowler (2013), esta implementação é considerada a
de mais fácil utilização, pois a manipulação do BD é feita somente por meio da
obtenção, inserção ou remoção de dados para uma determinada chave. Além disso,
por ter o acesso aos dados somente por suas chaves de referência, os BDs de
chave-valor são facilmente escaláveis e dispõem de grande desempenho. Na Figura
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1 é possível visualizar o modelo de implementação dos BDs de chave-valor. Alguns
exemplos de SGBDs chave-valor mais populares podem ser identificados no Quadro
1.
Figura 1: Esquema de implementação chave-valor.

Fonte: Próprio Autor.
Quadro 1: SGBDs de chave-valor.
Banco
Desenvolvedor Ano

Website

SOs Compatíveis

Licença

Berkeley DB

Oracle

1994

http://goo.gl/6nxYHF

AIX, Android,
FreeBSD, iOS,
Linux, OS X,
Solaris, VxWorks,
Windows

Mem.cached
DB

Danga
Interactive

2003

http://memcachedb.org

FreeBSD, Linux,
OS X, Unix,
Windows

Open
Source

Redis

Salvatore
Sanfilippo

2009

http://redis.io

BSD, Linux, OS X,
Windows

Open
Source

Riak

Basho
Technologies

2009

http://basho.com/produ
cts/riak-kv

Linux, OS X

Open
Source

2009

http://www.projectvoldemort.com/voldem
ort

-

Open
Source

2012

https://aws.amazon.co
m/pt/dynamodb

-

Comercial

Project
Voldemort

-

Amazon
Amazon
DynamoDB
Fonte: Próprio Autor.

Open
Source

BDs de documentos: Pode-se imaginar um BD de documentos como um
BD do modelo chave-valor, onde cada chave é a referência de um objeto (que pode
ser do tipo XML, JSON, BSON, entre outros) que pode ser examinado (SADALAGE;
FOWLER, 2013). Assim, a grande diferença entre este modelo e o chave-valor está
na possibilidade de se realizar consultas utilizando parâmetros dos objetos
armazenados para a busca. Na Figura 2 é possível verificar um exemplo da
implementação de um BD de documentos. No Quadro 2 destacam alguns SGBDs de
documentos mais populares.
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Figura 2: Esquema de implementação orientada a documentos.

Fonte: Próprio Autor.
Quadro 2: SGBDs de documentos.
Banco
Desenvolvedor Ano

Website

SOs Compatíveis

Licença

Couchbase

Couchbase, Inc.

2012

https://www.couchbase.
com/

Ubuntu, RedHat,
Windows, Mac,
Debian, SuSE,
Oracle Linux, iOS,
Android

MongoDB

MongoDB, Inc

2009

https://www.mongodb.co
m

Linux, OS X,
Solaris, Windows

Open
Source

RavenDB

Hibernating
Rhinos

2010

https://ravendb.net

Windows

Open
Source

2012

https://aws.amazon.com
/pt/dynamodb

Amazon
Amazon
DynamoDB
Fonte: Próprio Autor.

-

Open
Source

Comercial

Famílias de colunas: O armazenamento de dados neste modelo é feito
por meio da utilização de várias colunas de dados associados a uma única chave de
linha. Dessa forma, se pode ter para a mesma linha de um registro, colunas diversas
com seus atributos e valores para cada um. As colunas dispostas podem diferir de
uma linha para outra, de forma que cada linha tenha armazenado os dados que
forem necessários, mesmo que não sejam os mesmos que as demais linhas, sendo
possível adicionar novas colunas a qualquer linha e a qualquer tempo. O conjunto de
linhas e suas colunas forma uma família de colunas. A utilização de um mapa de
colunas dentro de uma coluna constitui uma supercoluna, onde o dado associado à
chave da linha é um mapa de colunas (SADALAGE; FOWLER, 2013). Na Figura 3 é
representada a implementação de um BD por família de colunas.
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Figura 3: Esquema de implementação de família de colunas.

Fonte: Próprio Autor.

Os BDs com implementação de família de colunas são, geralmente, de
fácil

crescimento

escalar

e

dispõem

de

grande

velocidade.

Entre

tais

implementações, destacam-se os SGBDs visualizados no Quadro 3.
Quadro 3: SGBDs de família de colunas.
Banco
Desenvolvedor Ano

Website

SOs Compatíveis

Licença

Cassandra

Apache
Software
Foundation

2008

http://cassandra.apach
e.org/

BSD, Linux, OS X,
Windows

Open
Source

HBase

Apache
Software
Foundation

2008

https://hbase.apache.o
rg/

Linux, Unix,
Windows

Open
Source

Hypertable

Hypertable Inc.

2009

http://www.hypertable.
com/

Linux, OS X,
Windows

Open
Source

2015

http://cloud.google.co
m/-bigtable

Google
Cloud
Google
Bigtable
Fonte: Próprio Autor.

BDs

de

grafos:

Neste

modelo,

-

armazenam-se

Comercial

entidades

e

relacionamentos (também conhecidos como arestas). As entidades podem ser vistas
como objetos, que têm diversas propriedades, e as arestas indicam como as
entidades se relacionam, de forma direcionada, a partir do seu tipo e de suas
propriedades. Dessa maneira, os BDs de grafos permitem que sejam realizadas
consultas do tipo “quais os usuários que trabalham para a empresa X e são amigos
do usuário Y” de forma simplificada, uma vez que os relacionamentos entre
entidades são persistidos em vez de calculados a cada consulta (SADALAGE;
FOWLER, 2013).
Algumas possibilidades na utilização de BDs de grafos estão em
mecanismos de recomendação, serviços baseados em localização, redes sociais ou
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outras plataformas de dados conectados, dentre outras. Alguns dos SGBDs mais
populares nesta implementação podem ser encontrados no Quadro 4. Na Figura 4 é
possível visualizar um exemplo de um BD de grafos que guarda informações de
relacionamento entre pessoas e cidades.
Quadro 4: SGBDs de grafos.
Banco
Desenvolvedor

Ano

Website

SOs Compatíveis

-

https://github.com/twitter/flo
ckdb

-

FlockDB

Twitter

Neo4J

Neo Technology

2007

https://neo4j.com

OrientDB

Orient
Technologies
LTD

2010

http://orientdb.com/orientdb

Titan

DataStax

2012

http://thinkaurelius.github.c
om/-titan

Linux, OS X,
Windows
Linux, OS X, Unix,
Windows

Licença
Open
Source
Open
Source
Open
Source
Open
Source

Fonte: Próprio Autor.
Figura 4: Esquema de implementação de BD de grafos.

Fonte: Próprio Autor.

2.5

Internet das Coisas
O conceito de Internet das Coisas surgiu no Instituto de Tecnologia de

Massachussets (Massachusetts Institute of Technology - MIT), quando um grupo
trabalhava com sensoriamento e utilizava radiofrequência para a identificação de
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objetos (EVANS, 2011). O conceito evoluiu, havendo hoje inúmeras aplicações na
área. Segundo Almeida (2015), a IoT,
[...] refere-se à integração de objetos físicos e virtuais em redes conectadas
à Internet, permitindo que “coisas” coletem, troquem e armazenem uma
enorme quantidade de dados numa nuvem, em que uma vez processados e
analisados esses dados, gerem informações e serviços em escala
inimaginável (ALMEIDA, 2015, p. 7).

Percebe-se uma tendência de crescimento na geração e tráfego de dados
na Internet, por meio da utilização de sensores acoplados a objetos do nosso
cotidiano. Esta convergência também é citada por McEwen e Cassimaly (2013), que
informam que a ideia de Internet das Coisas sugere que, em vez de ter poucos
dispositivos com grande poder de processamento (computadores, smartphones,
tablets, dentre outros), haverá muitos dispositivos com poder de processamento
menor, como guarda-chuvas, pulseiras, espelhos, dentre outros.
Gubbi et al. (2013) também evidenciam o crescimento do impacto do uso
de aplicações de Internet das Coisas em vários segmentos, divididos em quatro
domínios: pessoal e residencial, empresarial, de utilidades e móveis. Assim, estes
domínios abrangem todas as esferas de grupos sociais, desde aplicações pessoais,
até aplicações para fins corporativos, sociais ou governamentais. Tudo isso
corrobora a ideia de que a Internet das Coisas já se faz presente entre os mais
diversos meios e se mostra uma boa área para estudo e expansão do
conhecimento.
Sobre os dados das aplicações de Internet das Coisas, Li et al. (2012)
evidenciam que estas aplicações têm seus dados como ativos de valor. Tendo estes
as seguintes características: (i) provém de várias fontes e são heterogêneos; (ii) têm
grande escala; (iii) têm correlação temporal e espacial; (iv) necessitam de
interoperabilidade; e (v) são de multidimensionalidade. Resumidamente, estas
características mostram que os dados destas aplicações surgem de forma contínua
e expansiva de diversas fontes (sensores, câmeras, leitores, dentre outros),
precisam de referências de tempo, já que as suas informações podem e são,
geralmente, tratadas em tempo real e ainda, devem trabalhar independentemente de
plataformas e com seus dados sendo acessados por diferentes aplicações.
2.6

Testes de Desempenho
Uma das fases mais importantes do desenvolvimento de soluções

computacionais é a etapa de testes. Com a evolução destes sistemas, muitas
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brechas de segurança surgiram, bem como falhas que não são identificadas durante
o processo de codificação. Assim, os testes garantem a qualidade e a confiabilidade
de tais sistemas, prevenindo-os de falharem.
Dada a sua importância, existem diversos tipos de testes, automatizados
ou não e, dentre eles, destacam-se os testes de desempenho e estresse, que são
foco do estudo realizado. Segundo Santos e Neto (2008), os testes de desempenho
verificam em um sistema:
 Latência: tempo entre a requisição, processamento e resposta;
 Vazão: número de operações possíveis em um período de tempo;
 Escalabilidade: quantidade de usuários simultâneos suportada;
 Uso de recursos de máquina: uso de memória, processamento,
espaço em disco, entre outros.
Os testes de estresse, por sua vez, verificam como o sistema responde
em situações adversas, quando é submetido a cargas acima do esperado ou quando
as entradas de dados não correspondem com o previsto, dentre outras. Nestas
situações críticas, erros inesperados podem ser encontrados (SANTOS; NETO,
2008).
Para a realização de diversos tipos de testes, comumente são utilizadas
várias ferramentas, sendo, cada uma delas, focada ou especializada em uma
característica específica a ser testada em um sistema computacional. Tais
ferramentas são conhecidas como ferramentas de benchmarking.
2.7

Ferramentas de Benchmarking
Na área de computação, percebe-se que a evolução de técnicas,

ferramentas, tecnologias e tudo que a envolve é constante. A todo o momento,
estudos são realizados, visando ultrapassar barreiras que limitam as mais diversas
soluções. Nesse contexto, a evolução dos BDs se deu de acordo com as mudanças
nas necessidades das aplicações que os utilizam, incentivando melhorias em
desempenho, segurança, consistência de dados, dentre outras características.
Para se poder coletar dados e entender as características citadas,
visando sua melhoria, é necessário analisar sistematicamente como estas
aplicações se comportam quando submetidas às suas cargas máximas de trabalho.
Muitas vezes, para se proceder com esta ação de análise, são utilizadas
ferramentas automatizadas, conhecidas como ferramentas de benchmarking. O
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termo benchmarking é, originalmente, ligado às definições de gestão, no campo da
administração. Stapenhurst (2009) define a técnica como um método de medir e
melhorar o desempenho organizacional, comparando a organização em questão
com as melhores, tendo como objetivos garantir um retorno sobre o investimento,
identificar pontos a serem melhorados e trazer novas ideias, práticas, informações
que agreguem ao negócio.
No campo da computação, a técnica tem como objetivo avaliar softwares,
SGBDs, elementos de hardware, dentre outros ativos, para verificar a sua
capacidade de suporte a alguma necessidade e, para esse fim, existem diversas
ferramentas disponíveis. No entanto, como citado por Gray (1993), nenhuma das
ferramentas poderia testar o desempenho de um sistema por completo, havendo a
necessidade, então, de se testar um sistema utilizando ferramentas adequadas ao
seu domínio de aplicação. Assim, este projeto utiliza ferramentas de benchmarking
aplicáveis a BDs de modelo não relacional, tais como as demonstradas no Quadro 5.
Quadro 5: Ferramentas de Benchmarking.
Ferramenta
Desenvolvedor

Website

Ano

Licença

YCSB (Yahoo!
Cloud Serving
Benchmark)

Yahoo!

https://github.com/brianfrankcooper/YCSB

2017

Apache
License 2.0

HammerDB

HammerDB

http://www.hammerdb.com/

2017

Open
Source

STS Soft

https://github.com/STSSoft/DatabaseBenc
hmark

2016

GNU
General
Public
License V.2

http://jmeter.apache.org

2017

Apache
License 2.0

STSSoft
Database
benchmark

Apache
Software
Foundation
Fonte: Próprio Autor.
Apache
JMeter

Como a proposta deve ser focada na manipulação de dados relativos a
aplicações de IoT, a ferramenta escolhida deverá suportar a inserção de dados
coletados em uma base de dados prévia que se adeque a esta proposta. Como
nenhuma das possíveis ferramentas analisadas se mostrou completamente
compatível com a proposta deste experimento, procedeu-se o desenvolvimento de
uma ferramenta de benchmarking simples e específica para a finalidade deste
trabalho.
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TRABALHOS CORRELATOS
A análise de SGBDs é uma prática muito difundida, utilizada para se

medir a aplicabilidade de um SGBD a um caso específico ou para se medir o
desempenho entre diversos SGBDs, para um determinado propósito. Apesar de
existirem alguns trabalhos que enfoquem a utilização de SGBDs NoSQL no contexto
de IoT, não foram encontrados trabalhos que tratassem da análise do desempenho
desses. Sobre a análise de SGBDs do tipo NoSQL em outros contextos, alguns
trabalhos descrevem análises comparativas entre os modelos mais utilizados,
comparando-os entre si, ou mesmo com modelos de BDs relacionais. Alguns
trabalhos relevantes com esta abordagem são descritos nas seções a seguir: os
trabalhos envolvendo SGBDs NoSQL e SGBDs Relacionais são apresentados na
Seção 3.1 e os trabalhos que envolvem apenas SGBDs do tipo NoSQL são descritos
na Seção 3.2.
3.1

NoSQL x Relacional
Carniel et al. (2012): Os autores compararam alguns BDs NoSQL de

modelos orientado a colunas e de documentos, com o BD relacional PostgreSQL, no
contexto de processamento de consultas sobre Data Warehouse. Para tanto,
utilizou-se a ferramenta Star Schema Benchmark e duas bases de dados de Data
Warehouse, contendo 1 milhão e 60 milhões de registros. As consultas utilizadas
para a análise foram divididas em quatro grupos, de acordo com sua complexidade.
Os

parâmetros

analisados

no

experimento

foram

relativos

ao

processamento de consultas, como o seu tempo médio e espaço em disco utilizado,
e uso de memória e CPU por cada ferramenta. Finalmente, os experimentos levaram
à conclusão que, para o contexto aplicado, de consultas de Data Warehouse, é
preferível a utilização de BDs NoSQL orientados a colunas, por ter mostrado
desempenho superior aos demais modelos estudados.
Ferreira, Filipe Jr. e Oliveira (2014): Atendo-se ao contexto de
armazenamento de dados científicos, os autores compararam o BD NoSQL
Cassandra com o BD relacional PostgreSQL. A motivação para a verificação do
comportamento de um BD NoSQL no armazenamento de dados científicos se dá
pela percepção da necessidade de maior desempenho no processamento destes
dados, que, como constatado, crescem cada vez mais, uma vez que atualmente são
utilizados BDs relacionais para tal fim.
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Para a realização do experimento, optou-se por utilizar uma ferramenta
que procede a execução de uma varredura de parâmetros em um conjunto de
sequências de DNA, RNA ou aminoácidos, gerando árvores filogenéticas que
mostram a semelhança entre organismos evolutivamente. Os resultados obtidos
apontam para uma superioridade do BD NoSQL utilizado. Apesar disso, há
necessidade de mais estudos que corroborem estes resultados, para que haja um
melhor entendimento do comportamento destes BDs em diferentes tipos de análises
de dados científicos.
Souza e Santos (2015): Os autores evidenciaram que o modelo relacional
tende a ser de complicada manipulação quando há um aumento no fluxo de dados,
por não terem sido projetados para trabalhar em ambientes distribuídos. Dada essa
conclusão, perceberam a necessidade de se trabalhar com BDs não relacionais,
principalmente a partir do crescimento exponencial de dados causado pelo Big Data.
A partir deste contexto, os autores realizaram uma comparação entre três SGBDs,
sendo eles: Redis e Cassandra, como modelo não relacional, e MySQL, como
modelo relacional.
Um ponto importante no trabalho em questão é o objetivo dos autores de
não somente realizar a comparação entre os BDs, mas também verificar o nível de
maturidade das tecnologias recentes. Para tanto, foram realizados testes com a
ferramenta YCSB, escolhida, principalmente, por sua capacidade de adaptação às
necessidades do experimento. Os testes ocorreram com cinco cargas de trabalho
diferentes, utilizando múltiplas operações de manipulação dos dados. Sobre a
avaliação qualitativa de maturidade dos BDs NoSQL, foram analisados itens como a
sua documentação disponibilizada na Internet, recursos de ajuda ao usuário, suporte
da comunidade que utiliza a tecnologia e artigos acadêmicos relacionados.
O estudo revelou que o BD relacional testado conta com melhor
qualificação quanto à sua maturidade, por ter uma melhor documentação disponível,
melhor suporte e atividade da comunidade, fatores que podem ser explicados pelo
tempo em que o MySQL está disponível no mercado. Quanto aos testes de
desempenho, o Redis se mostrou muito eficiente, sendo superior aos demais BDs.
Este resultado pode ser creditado à sua arquitetura que mantém os dados em
memória, para acesso mais veloz.
Martins Filho (2015): O autor realizou uma análise comparativa do
desempenho entre um BD relacional (PostgreSQL) e um BD NoSQL (MongoDB),
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utilizando uma grande carga de dados. Para a realização dos testes, optou-se pela
utilização da ferramenta Apache JMeter, por sua capacidade de configurar aspectos
específicos nos testes. Nesta abordagem, se utilizou de uma base de dados real,
com diversos dados de jogadores de futebol. A base de dados foi disponibilizada em
formato .XML, contendo cerca de 72.343 registros.
Como o objetivo foi de comparar dois tipos diferentes de BDs, se fez
necessária a modelagem para cada um dos BDs que deveriam implementar a base
de dados. A partir de então, foi possível realizar as consultas aos BDs, com diversos
grupos de usuários simultâneos, em quantidades crescentes.
Os resultados obtidos nos experimentos são demonstrados por meio de
gráficos, que possibilitam uma melhor compreensão do comportamento dos BDs
utilizados, de acordo com as requisições realizadas. Fica constatada a superioridade
do MongoDB nos três modelos de experimento realizados, tendo este BD um
desempenho muito superior ao de modelo relacional.
3.2

NoSQL x NoSQL
Diana e Gerosa (2010): Entendendo que, por serem tecnologias recentes,

não existem muitos estudos que indiquem em que contextos utilizar um BD NoSQL
específico, os autores propuseram uma análise comparativa entre os BDs,
verificando seu desempenho e escalabilidade, visando gerar recomendações ao seu
uso. É importante citar que a proposta do trabalho é focada no contexto da Web 2.0,
de modo que os autores buscaram entender como os BDs se comportam ao
manipular os dados a ela relacionados.
O trabalho em questão apenas propôs a realização dos experimentos que
possam comparar os BDs NoSQL entre si. Para uma posterior realização dos testes
propostos, os autores pretendem criar diferentes cenários típicos de aplicações da
Web 2.0 e realizar testes com os diferentes tipos de BDs NoSQL a estes contextos.
Após os resultados iniciais, é proposta a realização de testes em BDs distribuídos
geograficamente, simulando uma escala global.
Bruhn (2011): O autor comparou as tecnologias usadas para prover
escalabilidade aos usuários em BDs NoSQL. Um total de oito BDs são comparados,
apenas por suas características gerais, como linguagem de programação, tipo de
licença, modelos de replicação, fragmentação e categoria, dados que são discutidos

Capítulo 3 - Trabalhos Correlatos

37

um a um, como forma de melhor fundamentar os pontos positivos e negativos de
cada abordagem.
As contribuições principais do trabalho estão relacionadas com a
possibilidade de ajudar na escolha de um BD NoSQL para um contexto específico e,
sugeriu-se, como trabalhos futuros, a realização de estudos que verifiquem o
desempenho dos BDs, de acordo com as classes definidas no trabalho, vantagens e
desvantagens de cada modelagem de dados, bem como a inclusão de novos BDs
no estudo.
Tauro, Patil e Prashanth (2013): Os autores compararam diversos BDs
NoSQL e os classificaram de acordo com seu modelo de dados. As comparações
foram realizadas de acordo com as características de seus modelos de dados, de
consultas, de replicação, de persistência e de consistência. Além da análise de
modelos, foram citados pontos importantes a se considerar sobre o desempenho e a
escalabilidade dos BDs pesquisados.
Apesar de não realizar um experimento que comparasse o desempenho
dos BDs envolvidos, o estudo traz como contribuições uma revisão detalhada dos
tipos e modelos de BDs NoSQL, que pode ajudar desenvolvedores e pesquisadores
na escolha de uma destas tecnologias, para diferentes contextos.
Pinto et al. (2013): Os autores realizaram um comparativo entre os BDs
NoSQL MongoDB e DB4O, buscando compreender o comportamento desses
quando submetidos a grandes demandas de inserção de dados. Para a realização
do experimento, foi utilizada uma aplicação desenvolvida especificamente para este
experimento, sendo possível definir a quantidade de registros a serem inseridos no
BD e obter os horários inicial e final da realização de todas as inserções.
Os resultados obtidos com o experimento foram discutidos por meio de
gráficos que demonstram a variação de tempo do processamento em relação às
cargas de trabalho de quantidade crescente. Nos resultados apurados, verificou-se
uma superioridade no DB4O, por este realizar a inserção de dados de forma nativa.
Quanto ao uso de memória, reconheceu-se que o MongoDB obteve resultados que
apontam para um menor consumo. Sobre o uso de CPU para o processamento das
transações, ambos os BDs estudados demonstraram resultados muito similares.
Os autores observaram que a superioridade do DB4O no tempo de
realização de transações pode ser um benefício quando se pretende utilizar um BD
NoSQL em aplicações embarcadas. No entanto, caso a aplicação em questão não
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disponha de muita memória, é recomendável a utilização do MongoDB. Finalmente,
a realização de testes que verifiquem o desempenho em relação à consultas,
exclusões e atualizações de dados nos BDs foi recomendada como trabalhos
futuros.
Prasad e Gohil (2014): Para uma melhor compreensão das características
dos nove BDs analisados, os autores realizaram uma definição de conceitos e
características que envolvem os BDs NoSQL. Além disso, compararam brevemente
algumas características entre BDs de modelo relacional e não relacional. O estudo
comparativo foco do trabalho foi realizado por meio de uma análise minuciosa das
características de cada um dos BDs estudados, tais como: modelo de replicação e
fragmentação, sua consistência e seu tratamento para falhas. A análise também se
utilizou de várias tabelas comparativas para verificação de outras características,
que incluem casos de uso, modelo de armazenamento, recomendações de uso,
dentre outras. Apesar de ter realizado uma comparação abrangente de muitas
características dos BDs estudados, o trabalho não realizou experimentos de forma a
verificar o desempenho desses.
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4

EXPERIMENTO
Para

a

realização

do

experimento

foram

analisadas

diversas

características de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs) e
ferramentas para testes, com o intuito de realizar uma simulação tão próxima quanto
possível da realidade, quanto ao uso de aplicações de IoT integradas a SGBDs do
tipo NoSQL. Este capítulo trata sobre a realização do experimento, de forma
detalhada. Para tanto, o ambiente de teste é caracterizado na Seção 4.1 e a
aplicação utilizada para os testes é descrita na Seção 4.2. Na Seção 4.3
apresentam-se informações sobre os SGBDs utilizados no experimento e, na Seção
4.4, os dados utilizados para simular um ambiente real de aplicações de IoT são
identificados. Por fim, na Seção 4.5 são definidos os planos de testes utilizados.
4.1

Ambiente de Teste
Com o intuito de prezar ao máximo pelo correto funcionamento dos

SGBDs durante a realização dos testes, bem como garantir que todos os SGBDs
testados estivessem sob o mesmo ambiente, com a mínima variação possível,
optou-se pela utilização de uma partição de disco do computador (com 17,7 GB de
capacidade), com um Sistema Operacional (SO) dedicado apenas aos testes.
O computador utilizado na realização dos testes foi um Notebook da
marca Acer, modelo Aspire V5 – 472-6_BR826, contando com 8 GB de memória
RAM, 500 GB de armazenamento de disco rígido e processador da marca Intel,
modelo i3-3217U, que dispõe de 2 núcleos físicos e 4 threads, frequência base de
1,8 GHz.
O SO utilizado foi o Ubuntu1 na sua versão 16.04.1. Tal escolha se deu
por ter este SO livre disponibilidade, por ser compatível com todos os SGBDs
testados e por sua grande comunidade, que auxilia na resolução de problemas.
Durante a realização dos testes, optou-se pelo uso do SO apenas via linha de
comando, de modo a economizar recursos que seriam utilizados por sua interface
gráfica.
Durante a realização dos testes, buscou-se utilizar a versão mais recente
de cada SGBD. Sendo assim, o MongoDB foi utilizado em sua versão 3.2.12, o
Couchbase em sua versão 4.6.0 e o Redis em sua versão 3.2.8. É importante

1

Ubuntu: https://www.ubuntu.com/
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salientar que, em todos os SGBDs, não foram utilizadas técnicas de replicação.
Sendo assim, os resultados alcançados são baseados no desempenho relativo a
apenas uma instância de cada SGBD. Na Figura 5 é mostrado o ambiente de
realização dos testes.
Figura 5: Diagrama de representação do ambiente de Testes.

Fonte: Próprio Autor.

4.2

Ferramenta de Teste
Como discutido na Seção 2.7, o uso de ferramentas para a realização de

testes, ou ferramentas de benchmarking, se dá pela necessidade da automatização
da tarefa de submeter objeto testado a diversas cargas e condições de testes. Após
a análise das ferramentas elencadas com tal finalidade, percebeu-se uma
dificuldade em utilizá-las para um contexto específico, neste caso, o de IoT. Isso se
dá porque as ferramentas disponíveis não permitem que sejam adicionados de
forma livre bases de dados como entrada do teste.
Como solução para este problema, optou-se pelo desenvolvimento de
uma nova ferramenta que fosse específica para o foco deste trabalho e moldada de
forma que seja o mais simples e eficiente possível. Para o desenvolvimento,
escolheu-se a linguagem de programação Java, uma vez que existem, em Java,
diversas bibliotecas de acesso aos SGBDs testados que poderiam ser utilizadas,
também por ser esta a linguagem de mais fácil desenvolvimento e domínio do
desenvolvedor. Especificamente, tratando-se de outras linguagens de programação
de mais baixo nível, o processo de desenvolvimento de um software para
benchmarking com o propósito especificado poderia trazer complicações quanto à
implementação de múltiplas threads, que simulam a ação de usuários. O outro
problema seria a necessidade de implementação de vários serviços que são
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disponibilizados na plataforma Java (e. g., HTTP, JDBC), além de funções para
gerenciar a memória utilizada, o que o Java dispõe nativamente, por meio de seu
garbage collector.
O uso de Java no desenvolvimento da aplicação tem como ponto negativo
a necessidade de utilização de uma máquina virtual do Java, que realiza a execução
do software, assim, existe uma camada a mais na execução, que virá a consumir
recursos computacionais. No entanto, a viabilidade do uso de Java neste trabalho é
corroborada a partir da análise de demais ferramentas, e. g., JMeter (SANTOS;
NETO, 2008), que são desenvolvidas utilizando a mesma linguagem.
O software desenvolvido se chama Inobench, uma referência à sua
atividade fim (IoT-NoSQL-Benchmarking), e está disponível para livre utilização de
forma gratuita sob a licença GNU General Public License V.3 em seu repositório na
Internet2. O Inobench não dispõe de interface gráfica, uma vez que os testes são
realizados por meio de linha de comando, reduzindo, assim, o consumo de recursos.
Sendo assim, todas as configurações para testes são definidas, bem como os
resultados são obtidos por meio de arquivos na extensão .csv, que são manipulados
pela aplicação. A codificação completa do software Inobench encontra-se disponível
no APÊNDICE A – Codificação do Software Inobench.
Quanto ao funcionamento da ferramenta e sua arquitetura, é possível
visualizá-la por meio de módulos, sendo estes os módulos: core, CSVReader, files,
além de um módulo específico para cada um dos SGBDs abrangidos pela solução,
como exibido no diagrama genérico que pode ser visualizado na Figura 6. As
responsabilidades de cada módulo são listadas a seguir.
Figura 6: Diagrama genérico de módulos da aplicação.

Fonte: Próprio Autor.
2

Inobench: https://github.com/allexandresampaio/inobench
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Core: neste módulo são implementadas as classes responsáveis pelo
gerenciamento dos demais módulos e classes, bem como do funcionamento da
aplicação como um todo. Para tanto, neste módulo está a classe Parameters, de
controle dos parâmetros para testes, a classe Errors, que contabiliza os erros
ocorridos nos testes, a classe Tester, que é classe principal, chamada no início da
execução do programa, que tem a função de iniciar os testes, e a classe Inobench,
que é o coração da aplicação, onde ocorre o controle de todos os parâmetros dos
testes, do ambiente de testes, da realização dos testes pelos demais módulos, bem
como do processamento ao fim do teste.
CSVReader: neste módulo estão as classes CSVReader, que são
responsáveis por manipular todos os arquivos utilizados pela aplicação, seja na
leitura de arquivos para a coleta de parâmetros de testes ou dos dados que
compõem a base de dados que será utilizada, bem como na escrita dos resultados
obtidos em um novo arquivo.
Files: este módulo contém os arquivos utilizados pela aplicação, tal como
o arquivo de definição de parâmetros e o arquivo da base de dados a ser utilizada.
Módulo específico de cada SGBD: a descrição deste módulo é a
generalização dos módulos específicos utilizados por cada um dos SGBDs testados,
uma vez que as funções do módulo e as classes dentro dele serão as mesmas
independentemente do SGBD em questão. O módulo é composto pelas classes:
Facade, responsável pelas operações de comunicação com o SGBD para proceder
a realização das transações; InsertThread, que é uma implementação de Thread,
responsável pela execução das inserções de dados no SGBD; ReadThread, que
também é uma implementação de Thread, com a responsabilidade de realizar as
leituras de dados no SGBD; e Test, que é a classe responsável por disparar e
controlar as múltiplas Threads implementadas nas demais classes do módulo.
Para o desenvolvimento da aplicação, definiu-se que todos os recursos
externos a serem utilizados deveriam ser totalmente compatíveis com os SGBDs
testados. Sendo assim, quando na necessidade de uso de bibliotecas, clientes ou
APIs para conexão com os SGBDs, tais recursos foram obtidos em fontes
recomendadas oficialmente na página do respectivo SGBD.
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SGBDs Utilizados
Os SGBDs NoSQL têm características que os fazem ser recomendados a

diversas aplicações que dependem de um bom desempenho. Assim, ao se pensar
em utilizar-se destes tipos de SGBDs integrados a aplicações de IoT, e imaginandose que os dados para a realização dos testes estariam armazenados na arquitetura
de SGBDs do tipo relacional, procurou-se identificar os modelos de SGBDs NoSQL
que permitissem uma conversão de dados do modelo relacional para o não
relacional de forma mais simples. Além disso, foram analisados os tipos de dados
mais comuns em aplicações de IoT, sendo estes geralmente compostos por diversas
instâncias

de

dados

pequenos,

que

demandam

de

pouco

espaço

de

armazenamento.
A partir da análise da arquitetura dos modelos de BDs, observou-se a
impossibilidade ou não recomendação de BDs de famílias de colunas e de grafos
para o contexto de IoT. Isto porque os BDs de famílias de colunas tornariam o
armazenamento de dados pequenos, mesmo que em grande quantidade, um
processo complexo e sem perspectiva de resultados positivos. Já os BDs de grafos
não foram escolhidos por terem como sua principal característica a possibilidade de
relacionamento entre diversos registros. Por serem dados únicos e relativos a um
instante no tempo, não foram verificados benefícios na armazenagem de dados de
IoT neste modelo de BD.
Os tipos de BDs utilizados no experimento foram de documentos e de
chave-valor. Tal escolha se deu pelo entendimento de que estes modelos de BDs
permitem uma manipulação mais simples dos dados em questão, tornando seu
armazenamento mais fácil. Foram escolhidos três SGBDs, sendo utilizados o
MongoDB e o Couchbase para os testes com BDs de documentos. Para os testes
com BDs de chave-valor, optou-se pela utilização do Redis. Os critérios que levaram
à escolha dos três SGBDs mencionados foram: sua compatibilidade com o ambiente
de teste, a possibilidade de sua utilização de forma gratuita, sua adequação à
proposta deste trabalho e a sua facilidade de uso a partir da experiência do agente
realizador do experimento. A seguir, serão abordadas as características principais
que definem cada um dos SGBDs selecionados para a realização dos testes.
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4.3.1 MongoDB
O MongoDB3 é um SGBD orientado a documentos que pode armazenar
dados sem necessariamente dispor de uma estrutura definida. Foi desenvolvido
utilizando a linguagem C++ e tem como características principais sua alta
escalabilidade e velocidade. Ao se inserir um documento, do tipo BSON (Binary
JSON), no MongoDB, este recebe um identificador único gerado pelo SGBD, sob a
referência de “_id”. Uma vez que não há a definição de um identificador por parte do
usuário, as consultas realizadas no MongoDB são baseadas no conteúdo dos
documentos armazenados. O MongoDB permite ainda sua replicação e conta com
mecanismos para garantir sua consistência e recuperação de falhas quando
replicado (PRASAD; GOHIL, 2014).
Desde sua versão de lançamento (release 0.9), em 2009, o MongoDB
passou por diversas melhorias e está disponível para uso gratuito, em seu release
de número 3.4.2, sob a licença GNU AGPL v3.0.
Para que a aplicação Inobench pudesse se conectar e realizar as
transações desejadas com o MongoDB, optou-se pelo uso da biblioteca “mongojava-driver”, em sua versão 3.0.0. Outra biblioteca utilizada foi a “bson”, na versão
3.0.0, que realiza a conversão dos objetos a serem envidados ao MongoDB.
O método que realiza a inserção de um documento no MongoDB é o
“insert”. Este método recebe como parâmetros o endereço de acesso ao banco (host
e porta), o nome do banco de dados e o documento a ser armazenado. A partir de
então, o método utiliza os parâmetros recebidos, exceto o documento, para
conectar-se com o MongoDB e retorna a coleção onde o documento será
armazenado. Então, a partir da coleção retornada, é chamado o método “insertOne”,
implementado pela biblioteca utilizada, que recebe como parâmetro o documento
para armazenamento. Este método realizará a inserção do documento passado no
MongoDB.
Para a busca de um documento, o método utilizado é o “read”, que recebe
como parâmetros o endereço de acesso ao banco (host e porta), o nome do banco
de dados e os dados que devem ser buscados no banco, neste caso, referências de
data e hora. O método cria um objeto do tipo “BasicDBObject” e armazena nele os
dados para a busca recebidos. Após isso, realiza-se uma conexão com o MongoDB,

3

MongoDB: https://www.mongodb.com/
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tal como realizado no método de inserção e, a partir da instância do banco
retornada, chama-se o método “find”, que recebe como parâmetro o objeto com os
dados para a busca, ligado ao método “first”, para que seja retornado o primeiro
objeto encontrado na busca.
O código de implementação dos métodos de inserção e consulta no
MongoDB pode ser visualizado na Figura 7.
Figura 7: Codificação dos métodos de escrita e leitura no MongoDB.

Fonte: Próprio Autor.

4.3.2 Couchbase
O Couchbase4 é um SGBD não relacional do tipo orientado a
documentos, podendo armazenar documentos do tipo JSON. Assim como o
MongoDB, não exige uma arquitetura específica para os documentos armazenados,
sendo possível guardar qualquer tipo de documento. Dispõe de funcionalidades que
garantem o seu bom desempenho em ambientes com muitos clientes, sendo
possível replicar-se e trabalhar em arquitetura de cluster. As transações no
Couchbase são realizadas com o uso da sua linguagem específica, chamada N1QL,
que manipula os arquivos JSON utilizando comandos semelhantes aos da
linguagem SQL dos SGBDs tradicionais.
O Couchbase foi desenvolvido por alguns membros do projeto
Memcached5 e, por isso, conta com algumas funcionalidades específicas deste outro
SGBD de tipo não relacional. Em 2012 foi lançada a primeira versão deste SGBD,
que passou por diversas evoluções e hoje dispõe, inclusive, de uma versão
dedicada a plataformas móveis, o Couchbase Lite.

4
5

Couchbase: https://www.couchbase.com/
Memcached: https://memcached.org/
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O uso do SGBD Couchbase pela aplicação Inobench foi possível a partir
da biblioteca “Couchbase-Java-Client”, em sua versão 2.4.2. As dependências
requeridas por esta biblioteca foram as bibliotecas “couchbase-core-io-1.4.2” e
“rxjava-1.2.3”.
O método de inserção de documentos no Couchbase é o “insert”. Este
método recebe como parâmetro o documento a ser armazenado. A partir de então, o
método realiza uma chamada ao método que retorna um Bucket do Couchbase.
Sobre este Bucket, é chamado o método da biblioteca utilizada “upsert”, que recebe
como parâmetro um objeto do tipo JSON, contendo uma chave e os dados do
documento a ser armazenado.
Para a busca de um documento, o método utilizado é o “read”, que não
utiliza parâmetros para busca, uma vez que, neste caso, será utilizada a chave
criada no método “insert” para proceder a busca pelo documento. O método de
busca chama novamente um Bucket do BD e, sobre ele, realiza o método “get”, que
recebe como parâmetro a chave para a busca.
O código de implementação dos métodos de inserção e consulta no
Couchbase pode ser visualizado na Figura 8.
Figura 8: Codificação dos métodos de escrita e leitura no Couchbase.

Fonte: Próprio Autor.

4.3.3 Redis
Redis6 é um SGBD do tipo chave valor, escrito em ANSI C. Permite o
armazenamento de diversas estruturas de dados, como strings, hases, lists, sets,
dentre outros. Por manter os dados na memória RAM, dispõe de grande velocidade
nas transações, e tem configurações especiais para controlar a persistência destes
6

Redis: https://redis.io/
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dados. Além disso, tem capacidade de replicação e garante alta disponibilidade, por
meio de suas sentinelas e auto particionamento, com Redis cluster, além dos
mecanismos de replicação (REDISLABS, 2017).
Dada a sua velocidade, além do armazenamento de dados comuns, o
Redis também pode ser utilizado como servidor de cache para algumas aplicações.
O acesso aos dados armazenados é feito por meio da consulta da chave de cada
dado. Atualmente disponível em sua versão 3.2, pode ser usado livremente, sob os
termos da sua licença, do tipo BSD.
Para que fosse possível utilizar o Redis na aplicação Inobench, foi preciso
adotar a biblioteca “jedis”, em sua versão 2.9.0, que tem como dependência a
biblioteca “commons-pool2”, na versão 2.4.2, que permite o uso de pools para
controlar o acesso simultâneo ao SGBD. Para a utilização de pools da forma correta,
orientações disponíveis na página oficial de documentação do Redis foram
seguidas. Assim, a cada vez que há uma chamada a instância do SGBD, na verdade
o retorno trará um objeto Jedis, que está dentro da pool. Ao fim da execução de
todas as transações, a pool é destruída, utilizando-se o método “destroy”.
O método que realiza a inserção de dados no Redis é o “insert”. Este
método recebe como parâmetro um documento para ser armazenado. O método
então define uma chave e converte o documento recebido em uma string, não
havendo perda de dados, uma vez que a string lista os mesmos dados organizados
no documento. Em seguida, o método busca uma instância do Redis na pool e, com
o recurso recebido, chama o método “set”, que recebe como parâmetros a chave
criada e a string de dados para armazenamento. Após a inserção, o recurso
recebido da pool é devolvido, com o método “close”.
Na busca de um valor, o método utilizado é o “read”, que recebe como
parâmetro a chave relacionada ao valor buscado. O método de busca solicita uma
instância do Redis na pool e, sobre o recurso recebido, utiliza o método “get”, que
recebe como parâmetro a chave buscada. Após a transação, o recurso recebido da
pool é devolvido, com o método “close”. O código de implementação dos métodos
de inserção e consulta no Redis pode ser visualizado na Figura 9.
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Figura 9: Codificação dos métodos de escrita e leitura no Redis.

Fonte: Próprio Autor.

4.4

Base de Dados
Para que o experimento proposto simulasse de forma fiel o ambiente real,

optou-se pela utilização de uma base de dados com informações colhidas de
aplicações de IoT. Assim, optou-se pela utilização da base de dados Air Quality Data
Set, disponibilizada publicamente7 no repositório de aprendizagem de máquina da
Universidade da Califórnia, Irvine (University of California, Irvine - UCI).
A base de dados em questão contém 9.358 instâncias de dados colhidos
de diversos sensores que medem quimicamente a qualidade do ar. Cada instância
corresponde à média dos dados colhidos dentro de uma hora, durante um ano (entre
2004 e 2005). Os sensores foram instalados em ambientes de grande concentração
de poluição em uma cidade na Itália. Mais informações sobre a base de dados em
questão podem ser obtidas no trabalho desenvolvido por De Vito et al. (2008).
Cada instância da base de dados escolhida contém 15 dados diferentes.
Os dados são relativos a: data da coleta, hora da coleta, concentração de monóxido
de carbono, concentração de dióxido de estanho, concentração de benzeno,
temperatura, umidade, dentre outros.
A base de dados foi disponibilizada em forma de planilha, por meio de um
documento do tipo .xlsx e .csv. Assim sendo, para a realização do experimento,
7

Air Quality Data Set: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Air+Quality
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cada um dos registros foi transformado em um objeto do tipo JSON para popular os
BDs de documentos. Um exemplo da conversão de tais dados pode ser visualizado
na Figura 10.
Figura 10: Esquema de conversão dos dados.

Fonte: Próprio Autor.

Para uma melhor realização do estudo proposto, optou-se pela utilização
de uma amostra que pudesse representar a população de dados disponível.
Portanto, a partir dos conceitos definidos por Fonseca e Martins (2010), foi definida
uma quantidade de 965 itens que deveriam compor uma amostra, considerando-se
uma população de 9.358 conjuntos de dados, uma confiança de 95,5% e admitindose um erro amostral de 5%. Para a retirada da amostra, foi utilizada a opção de
geração de números aleatórios disponível nos principais softwares para edição de
planilhas como o LibreOffice Calc8 ou o Microsoft Excel9, considerando-se valores
entre 1 e 9.358, onde cada número retornado corresponde a uma linha da base de
dados original.
4.5

Plano de Teste
Para que houvesse um bom desenvolvimento nos testes e a garantia de

que estes seriam executados em conformidade com o experimento proposto, foram
definidas algumas regras para a sua realização. Sendo assim, construiu-se um plano
de teste aplicável a cada um dos SGBDs a serem testados. O plano de teste
contribui com o controle de atividades a serem realizadas e a padronização entre os
testes, uma vez que estes são executados isoladamente.
No que tange à metodologia de teste empregada, foram realizadas
múltiplas operações de inserção e consulta, utilizando-se de um número crescente
8
9

LibreOffice Calc: https://pt-br.libreoffice.org/descubra/calc/
Microsoft Excel: https://products.office.com/pt-br/excel
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de usuários, com o intuito de verificar os limites máximos de operação de cada um
dos SGBDs. Cada ciclo de teste foi iniciado com 1 usuário realizando 100.000
operações, subindo ao nível de 10 usuários simultâneos realizando 10.000
operações, 100 usuários realizando 5.000 operações, 500 usuários realizando 1.000
operações e finalizando-se com 750 usuários realizando 100 operações. A
quantidade máxima foi definida após a observação de limites que garantissem a
confiabilidade dos resultados, visto que, em um cenário com cerca de 1.000
usuários, os resultados foram comprometidos pela sobrecarga. Nos ciclos de teste,
avaliou-se:
 Tempo de resposta para a realização do teste;
 Vazão;
 Taxa de erros;
 Consumo de CPU;
 Consumo de memória;
 Espaço de armazenamento utilizado (para operações de inserção).
Na Figura 11 é demonstrada a organização predefinida para a realização
dos testes, com as cargas de trabalho a serem aplicadas e as respectivas variáveis
colhidas para posterior análise.
Figura 11: Tabulação do plano de teste.

Fonte: Próprio Autor.
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Na Figura 12 é ilustrado o experimento de uma forma geral, evidenciando
a inserção de dados de atuadores de IoT nos SGBDs testados, por meio do
Inobench.
Figura 12: Resumo do experimento.

Fonte: Próprio Autor.
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5

RESULTADOS
Para a verificação dos resultados obtidos a partir da realização dos testes

nos SGBDs escolhidos, nas Seções 5.1 a 5.6 serão apresentados cada uma das
variáveis analisadas, individualmente. Na Seção 5.7 será realizada a análise dos
resultados apresentados. A descrição detalhada dos resultados alcançados poderá
ser encontrada no APÊNDICE B – Detalhamento dos Resultados de Testes. Para
facilitar a visualização dos resultados, foram desenvolvidos gráficos ilustrativos, de
forma que seja possível demonstrar de forma visual os resultados aferidos nos
testes para cada uma das métricas analisadas.
5.1

Vazão
A quantidade de operações realizadas em um determinado espaço de

tempo pode ser determinada como a taxa de transferência ou vazão de um sistema.
Assim sendo, a análise da vazão das operações nos SGBDs testados é de crucial
importância para identificar o quão rápido estes podem processar o armazenamento
ou a busca de dados.
No Gráfico 1 são exibidos os resultados referentes à vazão quando na
inserção de dados nos SGBDs. Para todos os SGBDs analisados, é possível
perceber que há uma queda acentuada na vazão quando se aumenta o número de
usuários simultâneos. No entanto, o Redis obteve um melhor desempenho em todos
os cenários, enquanto os demais SGBDs alternaram suas posições dentre os
cenários analisados.
A taxa máxima de vazão alcançada foi a de 2.560,29 operações por
segundo alcançada pelo Redis no cenário onde 10 usuários realizam 10.000
operações de inserção no SGBD. A taxa mínima de vazão, por sua vez, foi a obtida
pelo MongoDB, no cenário onde 750 usuários simultâneos realizam 100 operações,
sendo esta taxa a de 810,77 operações por segundo.
No que diz respeito à vazão nas operações de consulta aos dados
armazenados, no Gráfico 2 é demonstrado que houve uma superioridade do
Couchbase neste quesito. Enquanto os demais SGBDs obtiveram resultados abaixo
das 150 operações por segundo, o Couchbase teve como vazão máxima o valor de
668,95 operações por segundo, no cenário que simula 10 usuários simultâneos
realizando 10.000 operações de leitura no SGBD. Uma observação importante é
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que, para todos os cenários, o MongoDB teve as menores taxas de vazão, mesmo
que próximas das taxas obtidas pelo Redis.
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Gráfico 1: Vazão de Inserções.
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Fonte: Próprio Autor.
Gráfico 2: Vazão de leituras.
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5.2

Tempo de Resposta
O tempo de resposta para as requisições está diretamente relacionado

com a vazão, sendo demonstrado neste trabalho pelo tempo total (em segundos)
para a execução das operações definidas por cada cenário. No Gráfico 3 é
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demonstrado o tempo levado por cada um dos SGBDs para completar as operações
em cada cenário. É possível verificar que os resultados alcançados foram bastante
equiparados, com uma leve vantagem do Redis, que obteve o menor tempo em 4
dos 5 cenários analisados.
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Gráfico 3: Tempo de Resposta de Inserções.
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No Gráfico 4 são exibidos os resultados alcançados durante a leitura de
dados. Verifica-se que o tempo levado para a leitura de dados é consideravelmente
maior que o de inserção de dados. No entanto, neste quesito há uma superioridade
do Couchbase em todos os cenários, enquanto o MongoDB detém uma maior
demora na realização dos testes. O melhor tempo foi registrado pelo Couchbase no
cenário definido por 750 usuários simultâneos realizando 100 operações cada,
levando apenas 147,92 segundos para finalizar o teste. Já o pior resultado foi
alcançado pelo MongoDB, que levou 6.136,96 segundos para finalizar os testes com
500 usuários simultâneos realizando 1.000 leituras.
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Gráfico 4: Tempo de Resposta de Leituras.
7.000,00

5.000,00

4.324

4.721

Segundos

6.000,00

4.000,00

706

148

779

765

749

149

924

1.173

699

1.000,00

163

2.000,00

896

3.000,00

0,00
1 x 100000

10 x 10000

100 x 5000

500 x 1000

750 x 100

Usuários x Operações

MongoDB

Couchbase

Redis

Fonte: Próprio Autor.

5.3

Taxa de Erros
A taxa de erros durante os testes foi definida a partir da verificação de

erros contabilizados pela própria aplicação. Para os casos de inserção no SGBD,
foram ainda verificadas as quantidades de registros armazenados no SGBD, visando
quantificar a quantidade de perdas.
No Gráfico 5 é demonstrado de forma clara que há uma superioridade do
MongoDB quanto ao armazenamento dos dados corretamente. O referido SGBD
obteve taxa zero de erros nos 4 primeiros cenários dos 5 definidos, resistindo até a
quantidade de 500 usuários simultâneos realizando 1.000 inserções no SGBD. Os
demais SGBDs testados começaram a apresentar falhas a partir do segundo
cenário, com a inclusão de usuários simultâneos, tendo o Couchbase obtido as
maiores taxas de erros nos cenários onde havia um maior número de usuários
simultâneos. As maiores taxas de erros foram verificadas no cenário onde 500
usuários simultâneos realizam 1.000 operações de inserção cada, tendo o Redis
registrado 13.892 erros, enquanto o Couchbase registrou 15.261, o que equivale a
2,77% e 3,05% das operações de inserção realizadas, respectivamente.
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Gráfico 5: Taxa de Erros de Inserções.
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No que diz respeito aos erros na leitura de dados, estes ocorreram em
menor quantidade, quando comparados aos erros de inserção. Como observado no
Gráfico 6, nos três primeiros cenários testados, todos os SGBDs obtiveram taxa zero
de erros em leitura. No entanto, ao chegar-se ao patamar de 500 usuários
simultâneos, o Couchbase começou a falhar, registrando índices de cerca de 1.496
erros, neste cenário e 1.758 erros para 750 usuários simultâneos. Tais valores
correspondem a 0,3% e 2% das operações.
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Gráfico 6: Taxa de Erros de Leituras.
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5.4

Consumo de CPU
A análise do consumo de processamento (ou CPU) busca verificar a

quantidade de recursos computacionais utilizada para realizar as operações no
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SGBD analisado. No ambiente Linux, plataforma de realização do experimento, é
possível verificar o consumo de CPU a partir do comando top, acessado pelo
terminal do SO. Assim, foi possível verificar o consumo médio de processamento
para cada um dos cenários testados.
Como pode-se visualizar no Gráfico 7, com o aumento no número de
usuários, o MongoDB passou a ter um consumo de recursos acima do apresentado
pelos demais SGBDs, que tiveram comportamento parecido, alternando posições na
classificação do consumo. O índice de consumo mais elevado foi registrado durante
as inserções no MongoDB, com 39,25% de consumo, durante os testes com 10
usuários simultâneos procedendo 10.000 operações. O Redis, por sua vez, registrou
no cenário com 750 usuários e 100 operações o menor índice de consumo, com
uma taxa de 9,37%.

39

Gráfico 7: Consumo de CPU em Inserções.
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No que diz respeito às taxas de consumo de CPU durante as operações
de leitura, os resultados se mostraram bastante parecidos aos observados durante
as inserções. Novamente, como visualiza-se no Gráfico 8, o MongoDB registrou as
maiores taxas de consumo, porém com uma maior diferença em relação aos demais
SGBDs, que se comportaram de forma similar e com o consumo abaixo dos 15%.
Em contrapartida, o Couchbase registrou as menores taxas de consumo para todos
os cenários. Durante os testes, a maior taxa de consumo foi de 72,25%, registrada
pelo Redis no cenário com 100 usuários e 5.000 operações. Já a menor taxa, foi
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registrada pelo Couchbase no cenário com 1 usuário e 100.000 leituras, sendo de
3,9%.
Gráfico 8: Consumo de CPU em Leituras.
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5.5

Consumo de Memória
Assim como na análise do consumo de CPU, a análise do consumo de

memória RAM demonstra a quantidade de recursos computacionais, neste caso a
quantidade de memória volátil alocada pelos SGBDs durante as operações. Estes
dados foram obtidos a partir do comando top, que monitora o consumo de
aplicações no SO.
Como visualiza-se no Gráfico 9, o Redis obteve os melhores resultados
de consumo de RAM para todos os cenários, com valores abaixo de 2%. Os
menores valores de consumo foram registrados nos cenários com 1 usuário e
100.000 operações e 750 usuários simultâneos com 100 operações, sendo o
consumo de 0,4% de memória. No que se refere às maiores taxas, estas foram
registradas pelo Couchbase em todos os cenários, chegando a um valor máximo de
8,3% de consumo, durante os testes com 100 usuários e 5.000 inserções.
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Gráfico 9: Consumo de RAM em Inserções.
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Os resultados de testes de leitura nos SGBDs demonstram, como
visualiza-se no Gráfico 10, uma situação parecida com a alcançada durante as
inserções. Novamente o Redis obteve os melhores resultados de consumo de RAM,
registrando um consumo mínimo de 0,4% durante os testes com 1 usuário e 100.000
leituras no SGBD. Já os maiores resultados de consumo foram obtidos pelo
Couchbase, em todos os cenários, com um pico de consumo de RAM de 7,8% no
cenário com 10 usuários simultâneos realizando 10.000 operações.
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Gráfico 10: Consumo de RAM em Leituras.
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5.6

Espaço em Armazenamento
A análise de espaço de armazenamento tem como objetivo verificar a

quantidade de espaço em disco alocada por cada um dos SGBDs para guardar os
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dados fornecidos durante a etapa de inserção. Esta análise busca verificar qual
SGBD utiliza-se de menos espaço em disco para guardar os mesmos dados
fornecidos pelo ambiente de IoT.
Durante os testes, os melhores resultados em armazenamento foram
registrados pelo MongoDB que, como visto no Gráfico 11, demonstrou superioridade
em todos os cenários, tendo registrado valores muito abaixo dos demais SGBDs
testados. Os maiores valores em consumo de espaço para armazenamento foram
registrados pelo Couchbase, em todos os cenários, sendo acompanhado por um
consumo relativamente parecido do Redis. A maior diferença entre o consumo de
espaço para armazenamento foi registrada no cenário com 500 usuários
simultâneos e 1.000 operações, totalizando a inserção de 500.000 registros no
SGBD. Neste cenário, enquanto o MongoDB utilizou 17,30 MB para armazenar os
dados, o Redis utilizou um total de 120,13 MB e o Couchbase alocou quase nove
vezes mais espaço que o MongoDB, em um total de 150 MB.
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Gráfico 11: Armazenamento em Disco.
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5.7

Análise dos Resultados
A análise dos resultados obtidos no experimento realizado possibilita

perceber a superioridade de um SGBD no cenário testado, para cada uma das
métricas definidas. Assim sendo, as conclusões tomadas neste trabalho são
baseadas, inicialmente nos fatores individuais que fizeram com que cada um dos
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SGBDs testados se mostrasse superior, fatores que devem, portanto, ser analisados
caso a caso para a escolha de um destes SGBDs para uso em ambiente real de IoT.
As primeiras métricas analisadas, vazão e tempo de resposta são
diretamente relacionadas, uma vez que o cálculo da vazão leva em conta o tempo
de resposta. Sendo assim, os resultados para as duas métricas seguiram a mesma
tendência e demonstraram que todos os SGBDs testados têm resultados parecidos
durante a fase de inserção de registros, tendo o Redis alcançado resultados
levemente superiores que os demais. Dentre o cenário de leitura de dados, os
resultados consagraram o Couchbase como o mais rápido, uma vez que ele teve
resultados muito superiores aos demais, que obtiveram desempenho parecido.
Portanto, compreende-se que, pensando-se em uma aplicação de IoT que
demande de muitas inserções de dados, por diversos sensores, recomenda-se a
utilização do Redis. Os resultados alcançados por este SGBD nas inserções podem
ser explicados por seu mecanismo de gravação de dados que os aloca em memória
volátil inicialmente, o que contribui positivamente para o seu desempenho, visto que
esta memória é muito mais veloz que o armazenamento em disco. Já em casos
onde há maiores taxas de leitura que de gravações de dados, recomenda-se a
utilização do Couchbase, visto sua superioridade dentre os demais. Em um último
caso, imaginando-se um ambiente onde pode ocorrer grandes taxas tanto de
inserções, quanto de consultas, recomenda-se a utilização do Couchbase, visto que,
mesmo no cenário de inserções, onde este não obteve os melhores resultados, o
mesmo teve um desempenho consideravelmente próximo ao Redis.
Ao se analisar as taxas de erros, verifica-se que estes ocorrem com maior
frequência quando se inserem mais usuários simultâneos acessando os SGBDs. No
entanto, geralmente a ocorrência de erros representa valores muito pequenos dentre
o total de operações realizadas. Especificamente, no cenário de inserções de
registros nos SGBDs, observou-se uma superioridade do MongoDB, que manteve
uma baixa taxa de erro mesmo nos cenários com o máximo de usuários testados,
enquanto os demais SGBDs tiveram taxas mais elevadas. Ao se testar as leituras,
tanto o MongoDB quanto o Redis obtiveram resultados excelentes, tendo mantido
baixíssima taxa de erro mesmo nos cenários com maior número de usuários
simultâneos, enquanto o Couchbase obteve uma taxa de erro mais elevada.
Sendo assim, em cenários onde a aplicação de IoT necessita de uma
certa taxa de confiabilidade na gravação e consulta dos dados, recomenda-se
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fortemente a utilização do MongoDB em detrimento aos demais SGBDs testados,
visto que este obteve resultados muito positivos, próximos ou iguais a zero, mesmo
nos casos com maior número de usuários simultâneos, frente aos demais SGBDs.
De forma geral, a análise do consumo de CPU demonstra que, na maioria
dos casos, os SGBDs testados não demandam de muito processamento para
realizar as operações com eficiência, mesmo nas situações onde existem muitos
usuários simultâneos. Ao se analisar o consumo de CPU durante os testes de
inserção de dados, percebe-se que tanto o Couchbase quanto o Redis têm
resultados semelhantes, chegando a alternar posições, mas com uma leve
vantagem do Redis, enquanto o MongoDB demonstra consumir um pouco mais de
recursos. Para os casos de leitura de dados, o Couchbase demonstra consumir
menos processamento que os demais SGBDs, sendo seguido pelo Redis. Neste
cenário, o MongoDB foi, novamente, o SGBD que mais consumiu CPU, tendo
resultados bastante acima dos demais.
Sobre o consumo de memória volátil, verifica-se que, assim como no
consumo de CPU, os SGBDs testados não demandam de muita RAM para realizar
as transações, uma vez que nenhum dos SGBDs, em nenhum dos cenários chegou
a usar sequer 10% do total de memória RAM disponível. Para os casos de inserção
de registros, observou-se uma leve superioridade do Redis em relação aos demais
SGBDs. O Couchbase, por sua vez, demonstrou utilizar uma quantidade maior de
RAM. Nos cenários de leitura de dados, os resultados foram muito similares aos
obtidos nas inserções de dados. Novamente o Redis mostrou melhores resultados,
tendo consumido muito menos recursos que os demais, que demandaram de mais
memória, mas com maior consumo do Couchbase.
A análise do consumo de recursos computacionais, CPU e RAM, deixa
claro que os SGBDs NoSQL testados não dependem de muitos recursos
computacionais para serem utilizados mesmo nos casos mais críticos, onde há um
tráfego severo de dados, seja em transações ou consultas. No entanto, percebe-se
que há uma superioridade do Redis, principalmente nos casos de leitura de dados.
Portanto, caso imagine-se utilizar, no contexto de IoT, um SGBD do tipo NoSQL e o
consumo de recursos seja um fator crítico, recomenda-se o uso deste SGBD.
Todavia, é necessário frisar que os demais SGBDs testados obtiveram resultados
muito positivos e poderiam ser utilizados sem grandes problemas mesmo em
cenários onde se deve ter cuidado sobre o consumo de recursos.

Capítulo 5 - Resultados

No

que

63

diz

respeito

ao

consumo

de

memória

física

para

o

armazenamento dos dados inseridos nos SGBDs, tal fator é muito importante a ser
analisado, visto que, no ambiente de IoT, a quantidade de dados armazenados é
consideravelmente grande e crescente. Assim, deve-se imaginar o impacto que o
uso de um determinado SGBD para o armazenamento de dados trará a longo prazo.
Os testes evidenciaram uma superioridade do MongoDB, tendo os demais SGBDs
consumido várias vezes mais espaço do que o utilizado pelo MongoDB. Portanto,
em aplicações onde há altas taxas de coleta e armazenamento de dados, bem como
quando há uma preocupação com o consumo de espaço em disco, recomenda-se o
uso do MongoDB, dentre os SGBDs testados.
No Gráfico 12 é exibido, em formato de radar, a adequação dos SGBDs
testados às métricas avaliadas. Cada vértice das linhas que representam os SGBDs
está alocado em uma posição que, do centro para fora do gráfico, vai de zero a cem.
Portanto, os valores usados como referência foram transformados utilizando a regra
de três simples para estarem todos na faixa de zero a cem. O valor referente ao
vértice “Velocidade” considera os resultados obtidos para a vazão e o tempo de
resposta. Por sua vez, o vértice “Economia de Recursos” abriga os resultados de
consumo de processamento e memória RAM combinados. O uso deste gráfico tem
como objetivo demonstrar visualmente qual dos SGBDs testados mostra-se mais
recomendado ao uso de acordo com apenas uma ou por combinação de métricas.
Desta forma, é fácil perceber e possível inferir que:
 O MongoDB é recomendado para aplicações onde há restrições de
confiabilidade e de espaço para armazenamento em disco, além de
ter um resultado mediano nas demais métricas;
 O Couchbase é recomendado para aplicações que demandam de
alta velocidade, mas fica abaixo dos demais SGBDs testados em
relação às demais métricas avaliadas;
 O Redis é recomendado para aplicações onde há restrições de
consumo

de

processamento,

tendo

também

satisfatório dentre as demais métricas avaliadas.

um

resultado
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Gráfico 12: Radar de métricas avaliadas.
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Fonte: Próprio Autor.

Sobre a realização dos testes, faz-se necessário frisar que, como a
aplicação utilizada foi desenvolvida em Java, houve um consumo de recursos pela
máquina virtual da aplicação, que pode ter influenciado nos resultados, seja no
consumo de recursos computacionais registrado ou nas taxas de vazão. No entanto,
considera-se que os resultados obtidos são válidos, uma vez que a possível
influência

da

aplicação

ocorreu

para

todos

os

testes,

igualmente,

independentemente do SGBD utilizado ou cenário testado. Com o intuito de mitigar
tal interferência, optou-se pela realização de testes em um ambiente de rede, onde o
servidor de BD e a aplicação cliente estariam isolados. No entanto, os primeiros
resultados dos testes realizados demonstraram que as perdas ocorridas com o uso
da topologia de rede resultavam em um desempenho inferior ao demonstrado nos
testes locais.
Outro fator importante durante este estudo foi a tentativa de incluir um
SGBD NoSQL do tipo time-series nos testes. Tais SGBDs têm como característica
sua vocação para o uso em aplicações onde há uma referência direta ao momento
em que os dados foram colhidos ou armazenados, o que os faz serem
recomendados para aplicações de IoT. No entanto, foram encontradas diversas
dificuldades nas tentativas de utilização destes SGBDs, principalmente quando nos
testes com mais de algumas dezenas de usuário simultâneos. Após a tentativa de
resolução destes erros, com o apoio da comunidade (contatada por meio de
listagens de e-mails) de desenvolvedores e utilizadores desses SGBDs, optou-se
pela não utilização destes na realização de testes.
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CONCLUSÃO
O objetivo proposto por este trabalho foi de desenvolver uma análise

comparativa entre sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) de tipo não
relacional, quando inseridos no contexto da Internet das Coisas (IoT). Para tanto, foi
realizado um estudo teórico sobre o tema, bem como sobre o estado da arte no que
diz respeito à técnica de benchmarking de SGBDs relacionais e não-relacionais.
Além disso, procedeu-se o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de realizar
testes em SGBDs NoSQL utilizando-se de bases de dados pré-definidas, sendo
possível testar estes SGBDs no contexto da IoT. Durante tais testes, as principais
variáveis que definem o bom desempenho ou não de um determinado SGBD foram
colhidas, sendo possível, ao fim do estudo, identificar a superioridade de um
determinado SGBD em situações específicas, no ambiente da IoT.
Sendo assim, o experimento corroborou a hipótese levantada neste
trabalho, sendo possível afirmar que um determinado SGBD do tipo NoSQL tem
maior capacidade de manipulação de dados oriundos de aplicações de IoT. No
entanto, observou-se que esta superioridade é condicionada ao contexto da
aplicação que fará uso do SGBD, devendo ser avaliadas as necessidades da
aplicação e escolhido o SGBD que melhor se adapte a elas.
Apesar de existirem diversos trabalhos correlatos que buscam comparar,
de forma experimental ou analítica, SGBDs relacionais ou não-relacionais, observase que este trabalho tem como diferencial a possibilidade da realização de
benchmarking aplicado experimentalmente, por meio de testes de desempenho,
bem como mediar tais testes por um contexto específico. Tais possibilidades foram
identificadas individualmente em alguns trabalhos correlatos, mas não compondo
uma mesma aplicação.
Pode-se destacar como principais contribuições deste estudo o
desenvolvimento de um software voltado para o benchmarking de SGBDs NoSQL,
sendo possível contextualizar tais testes a partir da utilização de uma base de dados
específica. Além disso, considera-se de grande contribuição os resultados obtidos
no experimento, podendo ser utilizados como guia de referência para a análise da
utilização de um dos SGBDs NoSQL testados em uma aplicação no contexto da IoT.
Por fim, o presente trabalho deixa muitas possibilidades para pesquisas
futuras, visando aprimorar ainda mais os testes ou mesmo verificar novas
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possibilidades de uso. Portanto, recomenda-se a realização de testes utilizando-se
da possibilidade de escalabilidade que os SGBDs NoSQL possuem, para verificar o
seu comportamento em tais ambientes. Outra recomendação de testes possível é a
utilização de SGBDs NoSQL do tipo time-series, visando verificar sua eficiência
frente aos SGBDs já testados ou outros quaisquer a serem comparados, sejam
SGBDs de tipo NoSQL ou SQL.
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APÊNDICE A – Codificação do Software Inobench
Neste apêndice é mostrado o código fonte do software Inobench, também
disponível para download em https://github.com/allexandresampaio/inobench.
public class CSVReaderToDocument {
ArrayList<Document> documentos = new ArrayList<>();
private void criaDocumentos() throws IOException {
InputStream is =
CSVReaderToDocument.class.getResourceAsStream("/files/AirQualityUCI.csv");
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
String line = "";
while ((line = br.readLine()) != null) {
String[] linha = line.split(";");
this.insereDocumento(linha);
}
br.close();
is.close();
}
private void insereDocumento(String[] linha) {
Document documento = new Document();
documento.append("date", linha[0]).
append("time", linha[1]).
append("s1", linha[2]).
append("s2", linha[3]).
append("s3", linha[4]).
append("s4", linha[5]).
append("s5", linha[6]).
append("s6", linha[7]).
append("s7", linha[8]).
append("s8", linha[9]).
append("s9", linha[10]).
append("s10", linha[11]).
append("s11", linha[12]).
append("s12", linha[13]).
append("s13", linha[14]);
documentos.add(documento);
}
public ArrayList<Document> getDocumentos() throws IOException {
this.criaDocumentos();
return documentos;
}
public Parameters getParametros() throws IOException {
InputStream is =
CSVReaderToDocument.class.getResourceAsStream("/files/Parameters.csv");
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
String line = "";
line = br.readLine();
String[] linha = line.split(";");
int banco = Integer.parseInt(linha[0]);
int tipo = Integer.parseInt(linha[1]);
int qtdUsers = Integer.parseInt(linha[2]);
int qtdTransacoes = Integer.parseInt(linha[3]);
String endereco = linha[4];
Parameters parametros = new Parameters();
parametros.setParametros(banco, tipo, qtdUsers, qtdTransacoes,
endereco);
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return parametros;
}
public void gravarResultados(int banco, int qtdUsers, int qtdTransacoes,
int tipo, long tempoInicial, long tempoFinal, double duracao, double vazao,
int erros) {
String conteudo = banco+";"+qtdUsers+";"+qtdTransacoes+";"+tipo+";"+
tempoInicial+";"+tempoFinal+";"+duracao+";"+vazao+";"+erros+";";
try { // o true significa q o arquivo será constante
File arquivo = new File("Results.csv");
FileWriter x = new FileWriter(arquivo, true);
conteudo += "\n"; // criando nova linha e recuo no arquivo
x.append(conteudo); // armazena o texto no objeto x, que aponta para
o arquivo
x.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public class CSVReaderToJSon {
ArrayList<JsonObject> documentos = new ArrayList<>();
private void criaDocumentos() throws IOException {
InputStream is =
CSVReaderToJSon.class.getResourceAsStream("/files/AirQualityUCI.csv");
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
String line = "";
while ((line = br.readLine()) != null) {
String[] linha = line.split(";");
this.insereDocumento(linha);
}
br.close();
is.close();
}
private void insereDocumento(String[] linha) {
JsonObject doc = JsonObject.empty()
.put("date", linha[0])
.put("time", linha[1])
.put("s1", linha[2])
.put("s2", linha[3])
.put("s3", linha[4])
.put("s4", linha[5])
.put("s5", linha[6])
.put("s6", linha[7])
.put("s7", linha[8])
.put("s8", linha[9])
.put("s9", linha[10])
.put("s10", linha[11])
.put("s11", linha[12])
.put("s12", linha[13])
.put("s13", linha[14]);
documentos.add(doc);
}
public ArrayList<JsonObject> getDocumentos() throws IOException {
this.criaDocumentos();
return documentos;
}
public Parameters getParametros() throws IOException {
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InputStream is =
CSVReaderToJSon.class.getResourceAsStream("/files/Parameters.csv");
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
String line = "";
line = br.readLine();
String[] linha = line.split(";");
int banco = Integer.parseInt(linha[0]);
int tipo = Integer.parseInt(linha[1]);
int qtdUsers = Integer.parseInt(linha[2]);
int qtdTransacoes = Integer.parseInt(linha[3]);
String endereco = linha[4];
Parameters parametros = new Parameters();
parametros.setParametros(banco, tipo, qtdUsers, qtdTransacoes,
endereco);
return parametros;
}
public void gravarResultados(int banco, int qtdUsers, int qtdTransacoes,
int tipo, long tempoInicial, long tempoFinal, double duracao, double vazao,
int erros) {
String conteudo = banco+";"+qtdUsers+";"+qtdTransacoes+";"+tipo+";"+
tempoInicial+";"+tempoFinal+";"+duracao+";"+vazao+";"+erros+";";
try { // o true significa q o arquivo será constante
File arquivo = new File("Results.csv");
FileWriter x = new FileWriter(arquivo, true);
conteudo += "\n"; // criando nova linha e recuo no arquivo
x.append(conteudo); // armazena o texto no objeto x, que aponta para
o arquivo
x.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public class Errors {
private int erros;
private static Errors instancia = null;
private Errors(){
}
public static Errors getInstancia() {
if (instancia == null) {
instancia = new Errors();
}
return instancia;
}
public void marcaErro(){
this.erros++;
}
public int getErros(){
return this.erros;
}
public void setErro(int i){
this.erros = i;
}
}
public class Tester {
public static void main(String[] args) throws IOException,
InterruptedException {
Inobench tester = new Inobench();
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tester.preTeste();
tester.testar();
tester.posTeste();
System.out.println("Início: " + tester.getTempoInicial());
System.out.println("Final: " + tester.getTempoFinal());
System.out.println("Tempo: " + tester.getDuracao() + " segundos.");
System.out.println("Vazão: " + tester.getVazao() + " inserções por
segundo.");
System.out.println("Erros: " + tester.getErros());
System.exit(0);
}
}
public class Parameters {
//tipo 1 mongo, 2 couch, 3 redis, 4 riakts
private int banco = 0;
//tipo 1 insercao, tipo 2 consulta
private int tipo = 0;
private int qtdUsers = 0;
private int qtdTransacoes = 0;
private String endereco;
public String getEndereco() {
return endereco;
}
public void setEndereco(String endereco) {
this.endereco = endereco;
}
public int getBanco() {
return banco;
}
public int getTipo() {
return tipo;
}
public int getQtdUsers() {
return qtdUsers;
}
public int getQtdTransacoes() {
return qtdTransacoes;
}
public void setParametros(int banco, int tipo, int qtdUsers, int
qtdTransacoes, String endereco) {
this.banco = banco;
this.tipo = tipo;
this.qtdUsers = qtdUsers;
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.endereco = endereco;
}
}
public class Inobench {
//banco 1 mongo, 2 couch, 3 redis
private int banco = 0;
//tipo 1 insercao, tipo 2 consulta
private int tipo = 0;
//quantidade de usuários simultâneos
private int qtdUsers = 0;
//quantidade de transações para cada usuário
private int qtdTransacoes = 0;
//endereço do host do banco de dados
private String endereco;
private long tempoInicial;
private long tempoFinal;
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private double duracao;
private double vazao;
private int erros;
public String getEndereco() {
return endereco;
}
public void setEndereco(String endereco) {
this.endereco = endereco;
}
public double getDuracao() {
return duracao;
}
public void setDuracao(double duracao) {
this.duracao = duracao;
}
public int getErros() {
return erros;
}
public void setErros(int erros) {
this.erros = erros;
}
public double getVazao() {
return vazao;
}
//calcula vazão média de todas as operações
public void setVazao() {
if (this.duracao > 0) {
this.vazao = (this.qtdUsers * this.qtdTransacoes) / this.duracao;
} else {
this.vazao = this.qtdUsers * this.qtdTransacoes;
}
}
public int getQtdUsers() {
return qtdUsers;
}
public void setQtdUsers(int qtdUsers) {
this.qtdUsers = qtdUsers;
}
public int getQtdTransacoes() {
return qtdTransacoes;
}
public void setQtdTransacoes(int qtdTransacoes) {
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
}
public long getTempoInicial() {
return tempoInicial;
}
public void setTempoInicial(long tempoInicial) {
this.tempoInicial = tempoInicial;
}
public long getTempoFinal() {
return tempoFinal;
}
public void setTempoFinal(long tempoFinal) {
this.tempoFinal = tempoFinal;
}
//seta no objeto os parâmetros recebidos
private void configurarPrametros(int banco, int tipo, int qtdUser, int
qtdTransacoes, String endereco) {
this.banco = banco;
this.tipo = tipo;
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this.qtdUsers = qtdUser;
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.endereco = endereco;
}
//pré-processamento: zera a ocorrência de erros e grava o tempo inicial
da execução
public void preTeste() {
Errors.getInstancia().setErro(0);
this.setTempoInicial(System.currentTimeMillis());
}
//pós-processamento: grava o tempo final da execução,
//seta a quantidade de erros,
//calcula a duração da execução
//calcula vazão média
//grava todos os resultados no arquivo de resultados
public void posTeste() {
this.setTempoFinal(System.currentTimeMillis());
this.setErros(Errors.getInstancia().getErros());
this.setDuracao((this.getTempoFinal() - this.getTempoInicial()) /
1000.0);
this.setVazao();
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
leitor.gravarResultados(this.banco, this.qtdUsers, this.qtdTransacoes,
this.tipo, this.tempoInicial, this.tempoFinal, this.duracao, this.vazao,
this.erros);
}
//controla todos os testes
public void testar() throws IOException, InterruptedException {
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
Parameters p = leitor.getParametros();
configurarPrametros(p.getBanco(), p.getTipo(), p.getQtdUsers(),
p.getQtdTransacoes(), p.getEndereco());
switch (banco) {
case 1:
MongoTest mongo = new MongoTest();
mongo.setQtdUser(qtdUsers);
mongo.setQtdTransacoes(qtdTransacoes);
mongo.setEndereco(endereco);
if (tipo == 1) {
mongo.testarInsercao();
} else {
mongo.testarConsulta();
}
break;
case 2:
CouchbaseTest couch = new CouchbaseTest();
couch.setQtdUser(qtdUsers);
couch.setQtdTransacoes(qtdTransacoes);
couch.setEndereco(endereco);
if (tipo == 1) {
couch.testarInsercao();
} else {
couch.testarConsulta();
}
break;
case 3:
RedisTest redis = new RedisTest();
redis.setQtdUser(qtdUsers);
redis.setQtdTransacoes(qtdTransacoes);
redis.setEndereco(endereco);
if (tipo == 1) {
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redis.testarInsercao();
} else {
redis.testarConsulta();
}
break;
default:
break;
}
}
}
-- ARQUIVO DE PARÂMETROS PARA INICIAR A APLICAÇÃO -4;2;1;10;localhost
# Preencher na primeira linha as informações referentes ao teste na ordem
especificada a seguir:
Banco;Tipo de Teste;Qtd Usuários;Qtd Transações;Endereco do host
Banco:
1: MongoDB
2: Couchbase
3: Redis
4: RiakTS
Tipo de Teste:
1: Inserção
2: Consulta
3: Deletar registros (exclusivo para RiakTS)
Qtd Usuários: livre
Qtd Transações: livre
Endereço do host do banco de dados
public class MongoFacade {
private static MongoFacade instancia = null;
int port = 27017;
private String dbName = "teste";
MongoClient mongoClient;
MongoDatabase db;
private String host;
private MongoFacade(String host) {
this.host = host;
}
//retorna a instância da fachada em execução
public static MongoFacade getInstancia(String host) {
if (instancia == null) {
instancia = new MongoFacade(host);
}
return instancia;
}
//retorna um cliente para uso
public MongoDatabase getDB() {
if (mongoClient == null) {
mongoClient = new MongoClient(host, port);
}
db = mongoClient.getDatabase(dbName);
return db;
}
//retorna a coleção atual
public MongoCollection getColecao(String colecao) {
MongoCollection col =
MongoFacade.getInstancia(host).getDB().getCollection(colecao);
return col;
}
//insere dados no BD
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public void insert(Document documento) {
this.getColecao("documentos").insertOne(documento);
}
//lê dados no BD
public void read(String date, String time) {
BasicDBObject includeKeys = new BasicDBObject();
includeKeys.append("date", date);
includeKeys.append("time", time);
Object doc = this.getColecao("documentos").find(includeKeys).first();
System.out.println(doc);
}
}
class MongoInsertThread extends Thread {
private String host;
MongoFacade fachada;
ArrayList<Document> documentos;
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
String nome;
int qtdTransacoes;
/**
* Construtor da classe.
*/
public MongoInsertThread(String nome, int qtdTransacoes, String endereco)
{
/* chamando o construtor de Thread passando o nome da thread como
parâmetro */
super(nome);
this.fachada = MongoFacade.getInstancia(endereco);
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.nome = nome;
}
public void CriarArray() {
try {
documentos = leitor.getDocumentos();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(MongoTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
}
public void TestarInsercao() throws InterruptedException {
int i = 0;
for (int x = 0; x < qtdTransacoes; x++) {
Document documento = documentos.get(i);
if (documento.containsKey("_id")) documento.remove("_id");
try {
fachada.insert(documento);
} catch (Exception e) {
Errors.getInstancia().marcaErro();
System.out.println(e);
}
System.out.println("Thread: " + this.nome + ". Inserindo: " + x);
//verifica se i chegou no fim da amostra
if (i < documentos.size()-1) {
i++;
} else {
i = 0;
}
}
}
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/**
* Método run da thread
*/
public void run() {
this.CriarArray();
try {
this.TestarInsercao();
} catch (InterruptedException ex) {
Logger.getLogger(MongoInsertThread.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
}
}
class MongoReadThread extends Thread {
private String host;
MongoFacade fachada;
String nome;
int qtdTransacoes;
ArrayList<Document> documentos;
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
/**
* Construtor da classe.
*/
public MongoReadThread(String nome, int qtdTransacoes, String endereco) {
/* chamando o construtor de Thread passando o nome da thread como
parâmetro */
super(nome);
this.fachada = MongoFacade.getInstancia(endereco);
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.nome = nome;
}
public void CriarArray() {
try {
documentos = leitor.getDocumentos();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(MongoTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
}
public void TestarConsulta() {
int i = 0;
for (int x = 0; x < qtdTransacoes; x++) {
Document documento = documentos.get(i);
try {
fachada.read(documento.getString("date"),
documento.getString("time"));
} catch (Exception e) {
Errors.getInstancia().marcaErro();
System.out.println(e);
}
System.out.println("Thread: " + this.nome + ". Lendo: " + x);
//verifica se i chegou no fim da amostra
if (i < documentos.size()-1) {
i++;
} else {
i = 0;
}
}
}
/**
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* Método run da thread
*/
public void run() {
this.CriarArray();
try {
this.TestarConsulta();
} catch (Exception e) {
Logger.getLogger(MongoReadThread.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
e);
}
}
}
public class MongoTest {
private int qtdUser;
private int qtdTransacoes;
private String endereco;
public String getEndereco() {
return endereco;
}
public void setEndereco(String endereco) {
this.endereco = endereco;
}
public int getQtdUser() {
return qtdUser;
}
public void setQtdUser(int qtdUser) {
this.qtdUser = qtdUser;
}
public int getQtdTransacoes() {
return qtdTransacoes;
}
public void setQtdTransacoes(int qtdTransacoes) {
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
}
//controla a thread de inserção de dados
public void testarInsercao() throws InterruptedException {
List threads = new ArrayList();//lista para guardar threads em execução
for (int i = 0; i < qtdUser; i++) {
MongoInsertThread thread = new MongoInsertThread("user_" + i,
qtdTransacoes, endereco);
thread.start();
threads.add(thread);
}
//esperando por todas as threads finalizarem pra dar continuidade
for (Object thread : threads) {
((Thread) thread).join();
}
}
//controla a thread de leitura de dados
public void testarConsulta() throws InterruptedException {
List threads = new ArrayList();//lista para guardar threads em execução
for (int i = 0; i < qtdUser; i++) {
MongoReadThread thread = new MongoReadThread("user_" + i,
qtdTransacoes, endereco);
thread.start();
threads.add(thread);
}
//esperando por todas as threads finalizarem pra dar continuidade
for (Object thread : threads) {
((Thread) thread).join();
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}
}
}
public class RedisFacade {
private static RedisFacade instancia = null;
// Initialize the Connection
final JedisPoolConfig poolConfig = buildPoolConfig();
JedisPool pool = null;
Jedis jedis;
int i = 0;
///elementos de configuração da pool
private JedisPoolConfig buildPoolConfig() {
final JedisPoolConfig poolConfig = new JedisPoolConfig();
poolConfig.setMaxTotal(1100);
poolConfig.setMaxIdle(16);
poolConfig.setMinIdle(16);
poolConfig.setTestOnBorrow(true);
poolConfig.setTestOnReturn(true);
poolConfig.setTestWhileIdle(true);
poolConfig.setMinEvictableIdleTimeMillis(Duration.ofSeconds(60).toMillis())
;
poolConfig.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(Duration.ofSeconds(30).toMillis
());
poolConfig.setNumTestsPerEvictionRun(3);
poolConfig.setBlockWhenExhausted(true);
return poolConfig;
}
private RedisFacade(String host) {
pool = new JedisPool(poolConfig, host);
}
//retorna a instância da fachada em execução
public static RedisFacade getInstancia(String host){
if (instancia == null) {
instancia = new RedisFacade(host);
}
return instancia;
}
// retorna um cliente jedis da pool
public Jedis getDB() {
jedis = pool.getResource();
return jedis;
}
//cria um _id pra ser usado novamente quando for buscar os documentos
//insere os dados no BD
public void insert(Document d) {
String key = "key" + i;
String value = d.toString();
Jedis jedis = this.getDB();
jedis.set(key, value);
jedis.close();
i++;
}
//busca dados no BDpelo _id
public void read() {
Jedis jedis = this.getDB();
Object doc = jedis.get("key" + i);
jedis.close();
i++;
System.out.println(doc);
}
//fecha a pool
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public void destroyPool() {
this.pool.destroy();
}
}
class RedisInsertThread extends Thread {
RedisFacade fachada;
ArrayList<Document> documentos;
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
String nome;
int qtdTransacoes;
/**
* Construtor da classe.
*/
public RedisInsertThread(String nome, int qtdTransacoes, String endereco)
{
/* chamando o construtor de Thread passando o nome da thread como
parâmetro */
super(nome);
this.fachada = RedisFacade.getInstancia(endereco);
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.nome = nome;
}
public void CriarArray() {
try {
documentos = leitor.getDocumentos();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(RedisTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
}
public void TestarInsercao() throws InterruptedException {
int i = 0;
for (int x = 0; x < qtdTransacoes; x++) {
Document documento = documentos.get(i);
if (documento.containsKey("_id")) documento.remove("_id");
try {
fachada.insert(documento);
} catch (Exception e) {
Errors.getInstancia().marcaErro();
System.out.println(e);
}
System.out.println("Thread: " + this.nome + ". Inserindo: " + x);
//verifica se i chegou no fim da amostra
if (i < documentos.size()-1) {
i++;
} else {
i = 0;
}
}
}
/**
* Método run da thread
*/
public void run() {
this.CriarArray();
try {
this.TestarInsercao();
} catch (InterruptedException ex) {
Logger.getLogger(RedisInsertThread.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
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}
}
}
class RedisReadThread extends Thread {
RedisFacade fachada;
String nome;
int qtdTransacoes;
ArrayList<Document> documentos;
CSVReaderToDocument leitor = new CSVReaderToDocument();
/**
* Construtor da classe.
*/
public RedisReadThread(String nome, int qtdTransacoes, String endereco) {
/* chama construtor de Thread pelo nome da thread como parâmetro */
super(nome);
this.fachada = RedisFacade.getInstancia(endereco);
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
this.nome = nome;
}
public void CriarArray() {
try {
documentos = leitor.getDocumentos();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(RedisTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
}
public void TestarConsulta() {
int i = 0;
for (int x = 0; x < qtdTransacoes; x++) {
try {
fachada.read();
} catch (Exception e) {
Errors.getInstancia().marcaErro();
System.out.println(e);
}
System.out.println("Thread: " + this.nome + ". Lendo: " + x);
//verifica se i chegou no fim da amostra
if (i < documentos.size()-1) {
i++;
} else {
i = 0;
}
}
}
/**
* Método run da thread
*/
public void run() {
this.CriarArray();
try {
this.TestarConsulta();
} catch (Exception e) {
Logger.getLogger(RedisReadThread.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
e);
}
}
}
public class RedisTest {
private int qtdUser;
private int qtdTransacoes;
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private String endereco;
public String getEndereco() {
return endereco;
}
public void setEndereco(String endereco) {
this.endereco = endereco;
}
public int getQtdUser() {
return qtdUser;
}
public void setQtdUser(int qtdUser) {
this.qtdUser = qtdUser;
}
public int getQtdTransacoes() {
return qtdTransacoes;
}
public void setQtdTransacoes(int qtdTransacoes) {
this.qtdTransacoes = qtdTransacoes;
}
//controla a thread de inserção de dados
public void testarInsercao() throws InterruptedException {
List threads = new ArrayList();//guarda threads em execução
for (int i = 0; i < qtdUser; i++) {
RedisInsertThread thread = new RedisInsertThread("user_" + i,
qtdTransacoes, endereco);
thread.start();
threads.add(thread);
}
//esperando por todas as threads finalizarem pra dar continuidade
for (Object thread : threads) {
((Thread) thread).join();
}
RedisFacade.getInstancia(endereco).destroyPool();
}
//controla a thread de leitura de dados
public void testarConsulta() throws InterruptedException {
List threads = new ArrayList();//lista para guardar threads em execução
for (int i = 0; i < qtdUser; i++) {
RedisReadThread thread = new RedisReadThread("user_" + i,
qtdTransacoes, endereco);
thread.start();
threads.add(thread);
}
//esperando por todas as threads finalizarem pra dar continuidade
for (Object thread : threads) {
((Thread) thread).join();
}
RedisFacade.getInstancia(endereco).destroyPool();
}
}
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APÊNDICE B – Detalhamento dos Resultados de Testes
Neste apêndice são descritos os resultados obtidos durante a realização
dos testes em sua totalidade. Na Tabela 1 são exibidos os dados referentes aos
testes realizados no MongoDB, na Tabela 2 contém os dados dos testes realizados
com o Couchbase e, por fim, na Tabela 3 são abrigados os dados obtidos nos testes
com o Redis.
Tabela 1: Resultados de testes no MongoDB.
Inserção

MongoDB

Usuários Registros

Vazão

Tempo (s) Erros

Consumo
% de CPU

Consumo %
de RAM

Consumo de
Disco (MB)

1

100000

1.923,85

51,98

0

9,725

1,4

10,248192

10

10000

2.335,25

42,82

0

39,25

1,7

9,91232

100

5000

2.093,18

238,87

0

35,575

4,2

34,361344

500

1000

2.022,48

247,22

0

31,575

5,3

17,289216

750

100

810,77

92,51

497

20,775

5,6

2,596864

Consumo
% de CPU

Consumo %
de RAM

Consulta
Usuários Registros

Vazão

Tempo (s) Erros

1

100000

111,62

895,89

0

19,75

5,2

10

10000

85,26

1.172,84

0

46,425

5,2

100

5000

83,44

5.992,66

0

72,25

5,2

500

1000

81,47

6.136,96

0

69,275

5,2

750
100
Fonte: Próprio Autor.

96,31

778,76

1

37,05

5,2

APÊNDICE B – Detalhamento dos Resultados de Testes

85

Tabela 2: Resultados de testes no Couchbase.
Inserção

Couchbase

Usuários Registros

Vazão

Tempo (s)

Erros

Consumo
% de CPU

Consumo
% de RAM

Consumo de
Disco (MB)

1

100000

2.275,00

43,96

0

13,125

7

34,6

10

10000

2.275,57

43,95

316

14,9

7,7

31,8

100

5000

2.153,81

232,15

3958

20,675

8,3

151

500

1000

2.003,78

249,53

15261

17,175

7,7

150

750

100

1.104,18

67,92

7259

15,075

6,9

25,5

Consulta
Usuários Registros

Vazão

Tempo (s)

Erros

Consumo
% de CPU

Consumo
% de RAM

1

100000

111,62

895,89

0

19,75

5,2

10

10000

85,26

1.172,84

0

46,425

5,2

100

5000

83,44

5.992,66

0

72,25

5,2

500

1000

81,47

6.136,96

0

69,275

5,2

750
100
Fonte: Próprio Autor.

96,31

778,76

1

37,05

5,2

Tabela 3: Resultados de testes no Redis.
Inserção

Redis

Usuários Registros

Vazão

Tempo (s)

Erros

Consumo
% de CPU

Consumo
% de RAM

Consumo de
Disco (MB)

1

100000

2.545,70

39,28

0

13,25

0,4

25,538336

10

10000

2.560,29

39,06

899

21,7

0,5

25,321168

100

5000

2.273,72

219,90

4873

17,2

1,7

122,230632

500

1000

1.980,53

252,46

13892

17,45

1,7

120,135216

750

100

1.247,05

60,14

1764

9,375

0,4

19,308464

Consulta
Usuários Registros

Vazão

Tempo (s)

Erros

Consumo
% de CPU

Consumo
% de RAM

1

100000

142,97

699,43

0

10,675

0,4

10

10000

108,27

923,64

0

13,125

0,5

100

5000

105,92

4.720,68

0

14,275

1,8

500

1000

115,63

4.324,10

2

14,325

1,9

750
100
Fonte: Próprio Autor.

106,17

706,41

1

8,875

1,4

