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2. Bases de Dades Distribuïdes (BDDs) 
 
2.1. Conceptes Fonamentals 
 
En BDD tenim dos possibles enfocs : 
 
• BDD Clàssiques  à  Enfoc Descendent 
• BDD Interoperables  à Enfoc Ascendent 
 
 
Les BDD Clàssiques són les que veurem més extensament. Tenen com a característiques : 
 

- El disseny de la BD és descendent. A partir dels requeriments d’informació s’arriba a la 
implementació local. 

 
- Tots els SGBDs locals són del mateix tipus : Homogenis. 

 
 
El disseny de les BDD Clàssiques podem descomposar-lo en : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En el Disseny de Distribució es decideix : 
 

- Com dividir la BD à Fragments 
 
- On ubicar cada part  à Instal.lacions 
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- A partir d’aquí, es dissenya una sèrie d’esquemes conceptuals per a cada part de la BD. Són els 
Esquemes Locals. Cada Esquema Local tidrà el seu corresponent Esquema Intern i un SGBD que ho 
gestionarà. 
 
- La BD distribuïda, a nivell conceptual, és el mateix que si no estigués distribuïda. És més tard que es 
decideix com es distribueix físicament. Podem dir doncs : 
 
 

Lògicament  à Centralitzada 
Físicament  à Distribuïda 
Transparència  à Usuaris la veuen com 1 sola BD. 
 
 

- El SGBD té una part dedicada a la gestió de les tasques i funcions distrbibuïdes à Capa distribuïda o 
SGBDD. 
 
- Tots els SGBD locals són iguals, Homogenis. 
 
 
 
En les BD Interoperables el que tenim és a l’inversa. Disposem de les dades i SGBDS que les gestionen 
que poden no ser iguals à Heterogenis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El que es preten és partir d’una situació on tenim diferents SI i integrar-los com si es tractés d’un sol SI 
amb una interfície comuna a tots però, alhora, matenir la seva independència. 
 
Les BDs locals i els seus SGBDs han de poder treballar de manera autònoma sense veure modificada la 
seva funcionalitat pel fet de la interoperabilitat. 
 
Definicions : 
 
• Site (Instal.lació) : Conjunt de Hw i Sw relacionat per un S.O. 
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• Sistema Distribuït : Conjunt de sites que són capaços d’operar interconnectats. 
• Punt d’emmagatzemament : site que guarda alguna part de la BD. 
• Punt d’accés : site des del qual es pot accedir a la BD. 
• SGBDD : Sistema que permet la gestió unificada d’una BDD. 
• Accés local : Accés que es fa a la part de la BD guardada localment. 
• Accés remot : Accés que es fa la part de la BD guardada a una altra site. 
• Procés local : Un procés és local quan únicament fa accéssos locals. 
• Procés global: Un procés és global quan necessita accesos remots. 
 
 
2.1.A. Arquitectura d’esquemes en BDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punts d’Accés   Punts d’Emmagatzemament 
 
 

Partint de la mateixa arquitectura d’esquemes d’una BD no distribuïda, tenim un Esquema Conceptual 
que en aquest cas anomenem Esquema Conceptual Global. D’aquests, podem tenir diversos 
Esquemes Externs que representen les diverses visions que tenen els usuaris de l’esquema conceptual. 
Per a cada distribució tindrem un Esquema Conceptual Local on tenim la part de l’ECGlobal que 
representa. Cada ECL té el seu Esquema Intern on tenim la implementació i els accésos físics al SGBD 
local. 
 
Un accés d’un usuari pot dividir-se en vàries instruccions que han de fer diversos accessos a difrents 
punts d’emmagatzemament. 
 
 
2.1.B. Avantatges i Desavantatges de les BDD : 
 
Anem a veure-ho quantificant-ho en un exemple : 
A)       B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 1 : 
 
A cada site :  4.000 accessos a dades pròpies 
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  1.000 accessos a dades alienes 
 
 
Anem a valorar la disponibilitat i el cost (dels accessos remots) 
 
Disponibilitat : 
 
(A) Fallada a la site central à Ningú no pot accedir. 
(B) Fallada a qualsevol site à Els altres treballaran com a mínim al 80% (4000/5000) 
 
 
Cost : 
 
(A) 5000 accessos x 3 sites x 2 mis = 30.000 missatges / dia 
 

Tots els accessos seràn remots.  Calen 2 mis = Emissió + Recepció. 
 
(B) 1000 accessos x 4 sites x 2 mis  = 8.000 missatges / dia 
 
 
La opció (B) és clarament la que té menys cost i més disponibilitat. 
 
 
Exemple 2 : 
 
 
3 sites :  4000 accessos a dades pròpies 
  1000 accessos a dades alienes 
 
1 site :  80000 accessos a dades pròpies 
  20000 accessos a dades alienes 
 
Cost : 
 
(A) 3 sites x 5000 = 15.000 accessos remots 

1 site x 100.000  = 100.000 accessos locals 
 
(B) 3 sites x 1.000 + 20.000 = 23.000 accessos remots 

3 sites x 4.000 + 80.000 = 92.000 accessos locals 
 
 
En aquest cas veiem que és millor la opció A) 
 
 
Exemple 3 : 
 
Tenim la mateixa estructura que abans però a més C) on tenim una BDR. 
 
 
Site 4000 consultes  3000 consultes a dades pròpies 
    1000 consultes a dades alienes 
 
 100 actualitzacions (només a dades pròpies) 
 
 
 
(A) 3 sites x 4.000 = 12.000 consultes remotes 

3 x 100 = 300 actualitzacions remotes 
 
  12000 x 2 = 24.000 
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  300 x 4 = 1.200   25.200 missatges 
 

(B) 4 x 1000 = 4.000 consultes remotes 8.000 missatges 
0 actualitzacions remotes perquè les actualitzacions són sobre dades pròpies 

(C) 0 consultes remotes 
4 x 3 x 100 = 1.200 actualitzacions remotes  4.800 missatges 
 suposem que cada node té replicada la BD. 

 
 
La opció C) és la menys costosa. 
 
 
 
Avantatges de les BDD : 
 

- Adaptació a la distribució geogràfica de l’empresa. Es col.loquen les dades allà on són 
necessàries (Localització de les dades), això permet reduir costos de comunicacions. 

- Compartició (BD Interoperables) 
- Millor rendiment degut al paral.lelisme inherent del model. Podem tenir queries executant-se 

en paral.lel (inter-query parallelism) o parts d’un mateix query (subqueries) executant-se 
alhora en diferents sites (inter-query parallelism). 

- Flexibilitat. Podem redistribuir les dades en qualsevol moment. 
- Disminució dels costos de transmissió. 
- Expansió. És més fàcil afegir nous equips que millorin el sistema. 

 
Desavantatges de les BDD : 
 

- Complexitat 
- Increment de costos de Hw à Cal + xarxa comunicacions, + personal mant. BD, +discs,… 
- Més gran ocupació d’espai de disc. 
- Seguretat. Vulnerabilitat de la xarxa, dels discs… 
- Increment dels costos d’actualització (en el cas de BDR) 
- Dificultat en el canvi. És difícil la migració d’un sistema centralitzat a distribuït. 

 
 
Punts Crítics a tenir en compte en una BDD : 
 
• Disseny Distribuït de la BD 
 

Tenim dues alternatives de localització de les dades :  
 
Particionades (o No-Replicades) : Es tracta de tenir l’esquema de la BD dividit en una sèrie de 

particions disjuntes entre sí on cadascuna es troba localitzada en un site diferent. 
 
Replicació : Es pot tenir tota la BD replicada a cada site (replicació completa) o tenir replicades 

algunes parts de la BD però no a totes les instal.lacions. 
 

 Des del punt de vista del disseny de la BD, tenim bàsicament dos factors a tenir en compte :  
 
  Fragmentació : La separació de la BD en els anomenats fragments. 
  Distribució : La distribució óptima dels fragments. 
 

Pels amants de la Teoria de la Calculabilitat, aquest problema és NP i per tant, hem de basar-nos en solucions cal determinar-
les amb tècniques heurístiques.  
  
• Processament Distribuït de les Consultes. 
 

Es tracta de com es resol i s’executa les consultes contra la BDD. Es dividirà la consulta en un 
conjunt d’accions per les quals caldrà determinar l’estratègia d’execució per aconseguir l’execució el 
més eficient possible. Els factors a tenir en compte seran la distribució de les dades, els costos de 
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comunicació, la manca de la suficient informació local. L’objectiu és utilitzar el paral.lelisme inherent 
del sistema per tal d’optimitzar l’execució de les consultes. 
 
El problema és també NP. 
 

• Gestió Distribuïda del Catàleg 
 

La informació d’on es troba la informació de la BDD es troba al catàleg. Cal consultar el catàleg a 
l’hora de resoldre les consultes. El problema de la gestió del catàleg són els mateixos que quan 
parlem de la BDD en general. Podem tenir un catàleg global per tota la BDD o un de local per a cada 
instal.lació; podem tenir-ne un de centralitzat a una instal.lació o distribuït sobre diferents 
instal.lacions; podem tenir una còpia única o múltiples còpies. 

 
• Control de Concurrència Distribuïda. 
 

El control de la concurrència té a veure amb la sincronització necessària entre els accessos a la BDD 
per tal de mantenir en tot moment la integritat de la BDD. La problemàtica és similar a la que tenim en 
les BDs no distribuïdes però porta més problemes degut a la possible replicació de parts de la BD. 
 
Les solucions disponibles són diverses i podem englobar-les en dos grans blocs: les pessimistes on 
s’intenta la sincronització de les peticions de l’usuari abans de començar l’execució i, les optimistes 
que passen a executar les peticions i més tard comproven si s’ha mantingut la integritat i coherència 
de la BD. Tenim dos mecanismes bàsics per adoptar tant en una classe com a l’altra : els bloquejos o 
reserves la qual es basa en l’exclusió mútua a l’accés a dades i, el timestamping, on les transaccions 
s’executen en un determinat ordre. 
 

• Gestió de les Abraçades Mortals Distribuïdes. 
 
• Integritat i Disponibilitat del SGBDD. 
 

Com en tot sistema distribuït, és un dels factors en què cal incidir ja que es considera un dels 
avantatges que permet la distribució de la informació. Cal adoptar tècniques per, en cas de fallada 
d’alguna instal.lació, poder solventar el problema tot assegurant sempre la integritat i coherència de la 
BDD. 

 
• Suport del Sistema Operatiu. 
 

Cal disposar d’un suport del S.O. a l’hora de la implementació del SGBDD. 
 

• Bases de Dades Heterogènees. 
 

Quan es dóna el cas en que les BDs de les diferents instal.lacions no són homogènies, des del punt 
de vista de com està estructurada la informació (model de dades) o dels mecanismes disponibles per 
accedir-hi (llenguatge de dades), és necessari proveir un mecanisme de traducció entre els diferents 
SGBDS. Aquesta traducció implica usualment l’adopció d’un model canònic per facilitar la traducció. 
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Esquema de les relacions entre els Punts Crítics d’un SGBDD : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.C. Fragmentació 
 
 
- Anem a veure de quines maneres podem particionar la BD. 
 
 

     
  Fragmentació 

     
    

 
Tipus de fragmentació : 
 

- Fragmentació Horitzontal :  Per tuples  Selecció o SemiJoin Unió 
- Fragmentació Vertical :   Per columnes  Projecció   Join 
- Fragmentació Mixta  : Segons esquema de fragmentació 

 
La fragmentació s’aconsegueix aplicant una expressió en algun llenguatge relacional sobre la BD. 
 
Correctesa de la fragmentació : 
 
Completesa : Totes les dades de les relacions globals han de quedar en algun fragment. 

  
 La fragmentació és completa quan el conjunt de qualificadors és complet. 

 
Disjuntivitat : Els fragments han de ser disjunts. Ho tindrem si els qualificadors són també disjunts. 
 
  És molt important ja que el control de rèpliques a la BD és a nivell de fragment. 
 
Reconstrucció:La relació global ha de poder ser reconstruïda a partir dels seus fragments. 
 
  La operació d’unió serveix per a la reconstrucció. 
 

BD, Relacions Globals Fragments 

Gestió Catàleg 

Procés Consultes Disseny Distribuït Integritat 

Control Concurrència 

Gestió Abraçades 
Mortals 
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Fragmentació Horitzontal 
 
Particiona el conjunt de tuples de la relació global en subconjunts horitzontals. 
 
S’utilitza la operació selecció o restricció. 
 
 
Ex : PROVEÏDORS ( PR#, NOM, CD ) 
 
 PROV_SF = PROVEÏDORS ( CD = ‘SF’ ) Proveïdors de San Francisco 
 PROV_LA = PROVEÏDORS ( CD = ‘LA’ ) Proveïdors de Los Angeles 
 
 
Comprovació correctesa : 
 
Completesa : El conjunt de qualificadors és complet. Només tenim SF i LA com a ciutats. 
Disjuntivitat: Tot proveïdor és únicament d’una ciutat. 
Reconstrucció: Amb la unió dels fragments podem tenir la relació global. 
 
 
Fragmentació Horitzontal Derivada 
 
És basa en el mateix que la Horitzontal però sense prendre cap dels atributs de la relació com a criteri de 
fragmentació. 
 
La operació  utilitzada és el semijoin. 
 
Ex: COMANDES ( PROV, ART, QTAT ) à  Volem tenir les comandes fragmentades  

per ciutat, però ciutat no és cap atribut. 
 
Busquem una altra fragmentació horitzontal existent i la que volem la derivem d’aquella : 
 
Ex : Comandes de NY i LA 
 
 COMANDES, NY = COMANDES ∝ PROVEÏDORS, NY 
 COMANDES, LA = COMANDES ∝ PROVEÏDORS, LA 
  
 On  A ∝ B = A ∞ B [atributs A] 
 
 Si no disposem de PROVEÏDORS, NY, podem obtenir-lo : 

PROVEIDORS ∝ PROVEÏDORS ( CD = ‘NY’) 
 
Comprovació correctesa : 
 
Completesa :  
Disjuntivitat:  No són fàcils de comprovar a menys que hi hagi integritat referencial  ( Podem tenir 
comnandes amb un proveïdor que no s’hagi donat d’alta a proveïdors) 
Reconstrucció: És senzilla de comprovar : Unió. 
Fragmentació Vertical 
 
 
Conjunt d’atributs de la relació global en subconjunts verticals, de columnes o atributs. 
 
La operació és la Projecció. 
 
Ex: TREB ( SS#, NOM, TEL, ADR, SOU, CTE, DEPT ) 
 
 Al departament de Personal li interessa : TREB1 = ( SS#, NOM, TEL, ADR, DEPT ) 
 Al departament de Comptabilitat : TREB2 = (SS#, SOU, CTE ) 
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Comprovació correctesa : 
 
Completesa : Si el conjunt d’atributs projectats és complet. 
Disjuntivitat:  En principi no al 100% perquè en cada fragment necessitem els atributs de la clau primària. 
Reconstrucció: Join    TREB = TREB1 ∞ TREB2 
 
 
 
Fragmentació Mixta 
 
Combinació de la horitzontal i la vertical. 
 
Degut a la possible complexitat de la fragmentació, es defineix  un arbre o esquema de fragmentació que 
ens indica com particionar la relació. Ens dóna el mapping entre la Rel.Global i els fragments. 
 
Ex:  EMP ( SS#, NOM, SOU, TAX, CAP, DEPT ) 
 
Esquema de Fragmentació: 
 
EMP1 = EMP (DEPT  < 10 ) [ SS#, NOM, SOU, TAX ] 
EMP2 = EMP (DEPT  < 10 ) [ SS#, CAP, DEPT ] 
EMP3 = EMP (DEPT  >= 10 ) [ SS#, NOM, DEPT ] 
EMP4 = EMP (DEPT  >= 10 ) [ SS#, SOU, TAX, CAP ] 
 
           Horitzontal         Vertical 
 
En forma d’arbre :    EMP 
 
           Dept < 10     H   Dept >= 10 
       V       V  
 
   EMP1  EMP2  EMP3  EMP4 
 
Comprovació correctesa : 
 
Completesa :  Sempre que cada fragment ho sigui. 
Disjuntivitat:  Si cada fragment ho és exceptuant les claus. 
Reconstrucció:  Aplicar els operadors convenientment recorrent l’arbre començant per les fulles fins  

l’arrel. Ex:  EMP = ( EMP1 ∞ EMP2 ) U ( EMP3 ∞ EMP4 ) 
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2.2. Nivells de Transparència 
 
L’estructura física de la BDD no ha de reflectir-se en les aplicacions de l’usuari, cal que es mantingui la 
Independència de Dades. 
 
Els usuaris no han de saber res de : 
 

- Com està dividida la BD. 
- On es troba cada part. 

 
Hi ha diferents nivells de transparència en funció dell que l’usuari volem que vegi: 
 
Aquests nivells ens determinen quin ha de ser el nivell de detall en el coneixement que tenim de la BD. 
 
Anem a veure amb un esquema de referència quins són els possibles nivells de transparència que ens 
podem trobar. 
 
 
Transp. Fragmentació: L’usuari no té coneixement de que la relació estigui fragmentada ni replicada. Té 

el mateix coneixement que li dóna l’Esquema Conceptual Global. 
 
Transp. Replicació: L’usuari desconeix l’existència de rèpliques, tot i que n’hi ha. Té el mateix 
   coneixement que l’Esquema Conceptual Global. 
 
Transp. Ubicació: L’usuari coneix els fragments però no coneix on són. Quan accedeix cal indicar 
   a quin fragment es refereix. Té el mateix coneixement que l’Esquema de  
   Fragmentació. 
 
Transp. Mapping Local:L’usuari coneix els fragments i on es troben, incloses les possibles rèpliques. 

Té el mateix coneixement que l’esquema d’Ubicació. Quan accedeix a la relació 
cal indicar el fragment i el site on es troba, però no els mecanismes d’accés. 

 
No Transparència : L’usuari té tot el coneixement de les dades de la relació. Ha de coneixer  
   l’Esquema de Maping Local del site on es troba cada fragment de la relació  
   global. Quan accedeix ha d’indicar fragment, site i mecanismes d’accés. 
 
La transparència veiem que va disminuint de dalt a baix. En el cas de la No transparència, el cas és més 
greu en les BD Interoperables, on podem tenir diferents SGBDS locals. L’usuari ha de conèixer els 
diferents mètodes d’accés de cada particular SGBD. 
 
Transp. Fragmentació   
 
 
 
Transp. Ubicació 
 
 
 
Transp. Mapping Local 
 
 
 
No Transparència 
 
 
 

E.Conceptual 

E.Fragmentació 

E.Ubicació 

E.Mapping Local E.Mapping Local 

Relacions 

Fragments 

Fragments 
i Sites 
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Com  afecta la transparència : 
 
Consultes: 
 
Ex: Com afecta la transparència en la resolució d’una consulta 
 
 
Transp. Fragmentació 
 
Select Nom into $Nom 
from PROV1  
Where PR# = $PR# 
 
 
Transp. d’Ubicació 
 
Select Nom into $Nom 
from PROV1  
Where PR# = $PR# 
 
if not #found then 

Select Nom into $Nom 
from PROV2 
Where PR# = $PR# 

 
 
Transp. Mapping Local 
 
Select Nom into $Nom 
from PROV1 at site 1 
Where PR# = $PR# 
 
if not #found then 

Select Nom into $Nom 
from PROV2 at site 3 
Where PR# = $PR# 

 
 
 
Actualitzacions : 
 
Tenim més possibles problemes : 
 
- Rèpliques :  Cal matenir la consistència de les rèpliques. Expandir les actualitzacions a totes. 
 
- Efectes laterals: Actualització de l’atribut del criteri de fragmentació. 

Pot provocar la migració de tuples d’un fragment a un altre. 
La migració consisteix en :  - reconstruir la tupla. 

- Traslladar-la on calgui. 
 
Els sistemes actuals no arriben al nivell de transparència de fragmentació, com a màxim es queden a la 
transparència d’ubicació. 
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Prov2 

Prov2 
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2.3. Funcions Bàsiques d’un SGBDD 
 
2.3.A. Catàleg en BDD 
 
Conté, igualment que en les BD Centralitzades, tota la informació necessària per tal de que el SGBD 
pugui treballar. 
 
Ús : 

- Traduir les aplicacions. 
- Optimitzar les aplicacions. 
- Executar les aplicacions. 

 
Contingut : 
 

- Esquema Global 
- Esquema de Fragmentació. 
- Esquema d’Ubicació. 
- Esquema de Mapping Local. 
- Mètodes d’accés a cada instal.lació. 
- Estadístiques, auditoria. 

 
El catàleg és indispensable per poder executar les transaccions sobre la BD. 
 
 
On es troba el catàleg ? --> En BDD, el catàleg és també una BDD 
 
Alternatives possibles : 
 

- Catàleg Centralitzat : Desavantatges de la centralització --> Si el site que conté el 
catàleg falla --> BD cau. 

 
- Replicació : Accessos al catàleg són sempre locals. Cost de manteniment de les 

rèpliques és alt. 
 

- Catàlegs locals :  A cada instal.lació hi tenim una part del catàleg que es refereix 
a les dades d’aquella instal.lació. 

 
- Alternatives intermitges : 

 
- Catàleg local i centralitzat : Busquem al catàleg local, si no hi és busquem en el 

centralitzat. 
 

- EG, EF i EU replicats a cada instal.lació. EML, mètodes d’accés i estadístiques 
locals 

 
- Caching d’informació no local + Catàleg local : Utilitza un mecanisme de caching per 
obtenir informació d’altres instal.lacions i estalviar-se accessos remots. 
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2.3.B. Arquitectura d’un SGBD 
 
Seguint la opció de catàleg distribuït EG, EF i EU replicats a cada site i EML i mètodes d’accés locals 
tenim: 
 
    Usuari 

 
 

 
Punt d’Accés  User Interface Handler 

External Schema 
Semantic Data Controller 

Global Conceptual Schema 
Global Query Optimizer 

Global Data Dictionary (E.F, E.U) 
Global Execution Monitor 

 
 
 
Punt Emmagat.  Local Query Processor   Local Conceptual Schema 

Local Internal Schema 
Gestor de Reserves 

 
Gestor de Dades   Dietari 

 
 
 
 
 
 
 
Aquests són els blocs d’un SGBDD. Alguns han de trobar-se dins dels P.Accés i d’altres en els 
P.d’emmagatzemament. 
 
Veurem com funciona cada part amb un exemple : 
 
 
 
 
 
 Usuari 
 
Instal. 
Primària 
 
 
 
 
 
 
Instal.lació Primària : Site que agafa la consulta i l’envia al User Interface Handler. Lloc des d’on 

l’usuari treballa. 
 
1. El UIH analiza sintàcticament i lèxicament la consulta accedint a l’esquema extern si cal. 
2. El SDC es mira la consulta des del punt de vista semàntic. 

 
- Mira el Mapping de les relacions de l’esq. Conceptual i les de l’esq. Extern i comprova que les 
dades que apareixen a la consulta existeixen (nom atributs, relacions,...) 

BD Local 

1 

2

5

3

4 

 
XARXA 
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- També controla les restriccions d’integritat, sobretot en les actualitzacions. Si es viola una de les 
restriccions, es denega l’accés. 

 
3. El GQO és un optimitzador que descomposa la consulta en diferents subconsultes destinades a 

les diferents BD locals. 
 
- Accedeix a l’esquema conceptual i al catàleg o Diccionari de Dades Global (GDD) on hi ha 
l’esquema de fragmentació i ubicació. 

 
- Tindrà en compte si les dades estan replicades o no, si les dades ja es troben a la mateixa 
instal.lació primària. 

 
En definitiva, produeix un PLA D’EXECUCIÓ que consta de : 

 
- Subconsultes i on es fan 
- Ordre relatiu de les subconsultes. 

 
4. El GEM és qui comença l’execució, fins ara només hem fet una espècie de compilació o 

traducció.  
 

- Envia les subconsultes a les instal.lacions corresponents. 
 
5. Dins el punt d’emmagatzemament, el LPQ rep la consulta que li ha enviat el GEM. 
 

- Consulta l’E.Conceptual i l’E.Intern local per tal d’obtenir els mètodes d’accés a les 
dades i triar-ne l’òptim. En alguns sistemes això ja ho fa el GQO. 

- En tot cas, completa la optimització per accedir a les dades : PLA D’ACCÉS 
 
 
6. El GR, que és propi del SGBD local, controla el sincronisme de les transaccions evitant les 

interferències i assegurant la concurrència de les consultes (sub) 
 
7. El GD, que conté el Gestor de Recuperació ( mecanismes per recuperació d’informació) i el 

Gestor de Buffers (controlador de buffers d’accés ràpid a les dades) accedeix a les dades. 
 
8. El GD amb les dades obtingudes les envia al GEM que és qui va fent la monitorització de 

l’execució de totes les subconsultes, rebent els resultats i controlant l’ordre d’execució. 
 
9. Si tot va bé, el GEM, un cop acabades les subconsultes envia els resultats a l’UIH. Aquest mostra 

els resultats a l’usuari.  
 

Però podria passar que una transacció fallés i no es pogués portar a terme (error de comunicació, 
lectura,…) Això és controlat pel GEM i en aquest cas ha de prendre una decisió : Què passa amb 
la consulta ? 
 
Conceptes: 
 
Transacció : Una consulta. Des del punt de vista del sistema és una transacció. 
Atomicitat:  Es vol que una transacció s’executi totalment o no s’executi. 
Subtransacció: Divisió d’una transacció a executar a cada instal.lació local. 
 
Si una transaccció no pot executar-se, cal que CAP subtransacció no s’executi. Volem que si hi 
ha un problema, la transacció s’anul.li i quedi com si aquella tx no s’hagués executat mai. Cal 
desfer els passos que ja havia fet. 
 
El GEM és qui pren la decisió d’anul.lar totes les subtxs, enviant a tots els punts locals l’ordre 
d’anul.lació. Això es pot fer perquè cada instal.lació té el seu Gestor de Recuperació que permet 
realitzar marxa enrera. 
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De Localización de datos para aplicaciones distribuidas Manuel Costa Romero de Tejada 
(mcosta@ibm.net) Carme Quer i Bosor (cquer@lsi.upc.es). NOVATICA Jul/Ago 1996 nº122, pàg38-47. 
 
 
2.5 Localització de dades 
 
El disseny de sistemes distribuïts és bastant més complexe que el disseny tradicional dels sistemes 
centralitzats. Es plantegen problemes addicionals sobretot deguts a l’existència de la xarxa de 
comunicacions. Un dels problemes més evidents i d’importància cabdal en el disseny dels sistemes 
distrbuïts és la localització de les dades. Cal que el dissenyador decideixi on es situaran, en quins nodes, i 
com s’accediran les dades que necessita el sistema. 
 
2.5.A. Plataformes per sistemes distribuïts. 
 
Fins a mitjans dels anys 80, les plataformes centralitzades eren les d’ús més corrent. Les plataformes 
batch i OLTP (On Line Transaction Processing) eren les més habituals en les organitzacions. De mica en 
mica, s’anaren incorporant PCs per realitzar tasques específiques, especialment d’ofimàtica. Les 
plataformes de temps compartit i d’estacions de treball (WorkStations) eren i són principalment utilitzades 
en desenvolupament i investigació a les Universitats i empreses d’enginyeria, però també en empreses 
petites o intermitges. 
 
 
(Veure fig.1 Diagrama d’evolució de les plataformes) 
 
Les xarxes jeràrquiques apareixeren a les organitzacions amb la connexió dels PCs a les xarxes. Aquests 
canvis es produeixen en les xarxes anomenades de 2 nivells (en angles, two-tier nets) amb 2 tendències 
diferents : una utilitzant els PCs com a emuladors de terminals d’un host treballant en OLTP o en temps 
compartit (models escritori-host). Aquesta emulació del PC com a terminal evoluciona fent que es 
descarreguin (normalment per raons de rendiment)  part de les aplicacions als PCs (downsizing). La 
segona tendència consisteix en connectar els PCs entre si en una xarxa d’àrea local (LAN). Quan un o 
més d’aquests PCs connectats es diferencien de la resta per donar serveis comuns a tots els usuaris, es 
converteixen també en xarxes de dos nivells, amb nodes client (privats) i servidors 
(compartits).Inicialment aquesta compartició era de recursos com impressores i fitxers, però han anat 
evolucionant a compartir també Bases de Dades i codi d’aplicació. Moltes d’aquestes xarxes 
client/servidor són ara utilitzades per aplicacions de producció que han extès el downsizing fins al punt 
d’eliminar el host en aplicacions poc voluminoses o crítiques. En algunes ocasions, s’ha implantat 
sistemes amb aquesta filosofia client/servidor i degut al volum de l’aplicació ha calgut passar a utilitzar 
hosts amb entorns escriptori-host (upsizing).  
 
L’evolució d’aquestes xarxes jeràrquiques ha portat a la connexió entre elles formant xarxes de 3 estrats 
(client/servidor/host) quan s’afegeix un pont (gateway) entre els nodes servidors i el host.  El desglòs de  
les aplicacions aprofitant els avantatges de cada nivell s’ha anomenat rightsizing. En aquest darrer cas és 
on la localització de dades té més importància degut als diferents costos i avantatges de situar les dades 
en un dels tres nivells. És aquest model el que considerarem per exposar i dissenyar els nostres sistemes 
de BD. 
 
D’altra banda, en els entorns de desenvolupament i universitaris, es va començar a connectar els PCs i 
les estacions de treball en les anomenades xarxes iterparells o internes. Amb l’objectiu d’intercanviar 
informació entre les organitzacions, aquestes xarxes es connecten entre sí formant INTERNET, la qual ha 
crescut a nivell internacional incorporant els particulars a la xarxa de xarxes. 
 
Actualment, les organitzacions disposen de diferents xarxes segons els seus departaments i ubicacions i 
desitgen tenir una intercomunicació entre totes elles. Això dóna lloc a les anomenades xarxes de xarxes 
corporatives. 
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El futur, encara sembla que llunyà, és la Xarxa de xarxes Global. Es tracta de que qualsevol node es 
pugui connectar amb qualsevol altre node del món per consultar i compartir informació. Caldrà que 
evolucionin més les infraestructures per arribar a una xarxa de tant gran abast. 
 
 
 
2.5.B. Responsabilitat de la localització de les dades. 
 
Quan parlem de localització de les dades, el primer que hem de valorar és qui és el responsable de 
prendre les decisions d’on situar les dades (el dissenyador, el programador, l’administrador del sistema, 
l’usuari,...). La resposta depèn del grau d’independència entre l’aplicació i la plataforma. L’ideal és que 
siguin totalment independents, la qual cosa permet la distribució de les dades en qualsevol topologia de 
xarxa. En aquest cas diem que l’aplicació és oberta i parlem que a més de ser distribuïda és distribuible. 
En aquesta situació teòrica él dissenyador no es preocupa de localitzar les dades i és l’instal.lador de 
l’aplicació qui se n’ocupa, permetent a l’administrador del sistema o inclòs l’usuaricanviar-ho 
dinàmicament. Fins i tot es pot arribar a fer que sigui la pròpia aplicació qui decideixi automàticament en 
funció de les necessitats on situar les diferents dades per millorar el seu rendiment. 
 
A la pràctica aquests avantatges són molt difícils d’aconseguir i és el mateix dissenyador qui ha de 
prendre les decisions com a part del disseny de l’aplicació. En la plataforma de 3 nivells, cada nivell 
(client, servidor, host) té característiques pròpies que fan difícil la transparència de localització. 
 
 2.5.C. Objectius de disseny 
 
El disseny d’una aplicació és divideix en l’estudi de diferents components: dades, procediments, events, 
vistes,... Els principals objectius de disseny, independentment dels components que s’estigui dissenyant, 
són : 
 

- Donar un servei adequat als usuaris de l’aplicació. En quant a la localització de les dades, 
facilitar i agilitzar l’accés dels usuaris a les dades assegurant la integritat i seguretat de les 
mateixes. 

 
- Minimitzar els costos per consum de recursos de la xarxa. En la localització de les dades, els 
costos a valorar són : el cost de la transmissió per la xarxa i el cost de l’emmagatzemament de 
les dades en els nodes. Els costos de transmissió solen ser els que tenen més pes, especialment 
en xarxes de tipus WAN. 

 
 
2.5.D. Solucions a la localització de les dades. 
 
Donada una aplicació amb un conjunt de components distribuïts entre diferents nodes i donat un conjunt 
de dades a emmagatzemar i a utilitzar per l’aplicació, podem considerar diferents alternatives en 
l’emmagatzemament de les dades : 
 
- Centralitzat : Tenim totes les dades en un mateix node. És la solució més senzilla ja que totes les 
modificacions a les dades cal efectuar-les en un únic node. El cost d’emmagatzemament és mínim ja que 
en tenir les dades en un sol lloc únicament cal guardar-les (gravar-les) un sol cop. Una altra avantatge és 
que no provoca problemes de disseny difícils. Com a contrapartida pot generar molt de tràfic per la xarxa. 
En tenir les dades en un sol lloc, tots els processos dels altres nodes les requeriran i hauran de viatjar per 
la xarxa fins al seu destí. 
 
- Particionat: Tenim el conjunt de dades particionat en diferents nodes de la xarxa. Podem tenir 3 tipus de 
particions : horitzontals, verticals o híbrides. 
 

- Horitzontals: Cada node guarda un subconjunt de les ocurrències del conjunt de dades a,b tots 
els seus atributs. Els subconjunts d’ocurrències de tots els nodes seràn disjunts entre si (amb 
intersecció el conjunt buit). 
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(Veure Fig. Emmagatzemament Particionat Horitzontal) 
 

Per exemple, una partició de dades dels treballadors d’una cadena de supermercats permet tenir 
a cada node els treballadors que treballen en aquell lloc. 

 
 

- Verticals : Cada node guarda totes les ocurrències del conjunt de dades per un subconjunt dels 
seus atributs. Els subconjunts d’atributs dels diferents nodes tindran com a intersecció els atributs 
clau del conjunt de dades (atributs identificadors). 

 
(Veure Fig. Emmagatzemament Particionat Vertical) 

 
Un exemple seria el conjunt de dades d’una facultat. Dos nodes possibles serien : la secretaria o 
gestió acadèmica i la biblioteca. Cada node està interessat en una part de les dades dels 
alumnes. La única informació que cal tenir replicada són els atributs identificadors dels alumnes. 

 
- Híbrides : Es tracta d’una combinació de les dues anteriors.  

 
(Veure Fig. Emmagatzemament Particionat Híbrid) 

 
Si seguim amb l’exemple de la facultat i l’ampliem a n facultats d’una Universitat, podem tenir una 
partició vertical com la que hem descrit pels nodes de gestió acadèmica i biblioteca i una partició 
horitzontal que ens permetrà que cada facultat tingui únicament les ocurrències dels seus 
alumnes. 

 
- Emmagatzemament Replicat : Es tracta de tenir les dades del conjunt de dades replicades en més d’un 
node. És evident que en aquest cas ens caldrà un mecanisme d’actualització de les diferents rèpliques 
per assegurar que es manté la integritat i que totes són consistents. Alguns SGBDs ja ofereixen 
automàticament aquesta actualització, però degut a la seva usual ineficàcia es tendeix a solucionar el 
problema de les rèpliques en el mateix codi de les aplicacions. 
 
Quan tenim rèpliques cal decidir quina serà la rèplica primària. Aquesta serà la que s’actualitzarà en 
primer lloc quan es produeixi una operació. El manteniment de la consistència entre còpies pot 
implementar-se de diferents formes : 
 

- Consistència Immediata : En la mateixa transacció s’actualitza la rèplica primària i totes les 
secundàries. En un mateix instant, l’accés a qualsevol rèplica del conjunt de dades dóna el 
mateix resultat. 

 
- Consistència Diferida : Es tracta de deixar per ‘més tard’ l’actualització de les rèpliques. El 
manteniment en aquest cas es pot fer de dues maneres : 

 
- Propagació automàtica de les actualitzacions : Sempre es dóna la impressió de 
rèpliques sempre consistents, ja que després d’acabar la transacció que actualitza la 
rèplica primària es passa a aplicar-se la mateixa actualització a les secundàries. 

 
- Refresc automàtic en moments prefixats: En aquest cas les rèpliques són únicament 
còpies de la rèplica primària en un instant donat, el que anomenem SnapShot (foto). 
És únicament en aquest instant en què les còpies s’igualen i són exactes. 

 
Serà el tipus d’aplicació el que ens determinarà el tipus de consistència i la manera com actualitzar les 
rèpliques. 
 
- Emmagatzemament Híbrid : Es tracta d’una combinació del Particionat i del Replicat. Podem tenir un 
node amb una rèplica de tot el conjunt de dades i un altre amb una partició vertical o horitzontal del mateix 
conjunt. Per tant, tenim vàries rèpliques però amb la salvetat que algunes no són completes. 
 
En l’exemple dels supermercats, les oficines centrals poden tenir una còpia entera de tote les dades dels 



SI Distribuïts  Apunts Bases de Dades Distribuïdes.doc  

Apunts Bases de Dades Distribuïdes.doc  Pàg. 15/ 21  

clients a crèdit de la cadena. Cada botiga pot tenir una partició horitzontal amb els clients que es van 
enregistrar a aquella botiga. 
 
Hi ha un tipus d’emmagatzemament especial de rèpliques : Data WareHouse. Aquestes rèpliques són 
còpies secundàries de l’estat de les dades en la rèplica primària. S’utilitzen en empreses amb una clara 
divisió entre l’entorn de producció i el sistema decisional. En la part de producció treballen amb 
procediments de gestió transaccional tradicionals pel correcte funcionament de l’empresa. En la part 
deicisional únicament es fan consultes sobre les dades i són els usuaris qui interactivament van 
demanant al que volen utilitzen eines de consulta (4GL, SQL, SAP,...). Les dades amb que treballen 
aquests usuaris són les del Data WareHouse. El Data WareHouse és per tant una rèplica de les dades de 
producció. 
 
En el DW, la organització de les dades no és necessari que sigui la mateixa que la de l’entorn de 
producció. De fet, el més corrent és que siguin diferents. El DW té consistència diferida i l’actualització del 
seu contingut es fa en periodes prefixats. Això pot semblar incoherent però és precisament el que es vol, 
tenir la imatge en un instant de l’estat de l’organització, sense que influexin en les dades processos a mig 
fer, o dades encara no actualitzades completament. És molt freqüent que el DW guardi vàries rèpliques 
de l’estat de les dades de producció en períodes diferents per tal de poder fer comparatives i 
estadístiques d’evolució.  
 
 
2.5.E. Principis i Criteris de Localització de Dades 
 
Els principis es deriven dels objectius de disseny i són els següents : 
 

- Per disminuir els costos de transmissió de dades cal acostar al màxim les dades als usuaris. 
D’aquest principi es desprèn que si hi ha diversos nodes que comparteixen les mateixes dades 
és convenient replicar-los per facilitar-ne el seu accés. 

 
- Per disminuir els costos d’emmagatzemament les dades s’han d’emmagatzemar un sol cop. 
D’aquest principi deduïm que les dades no s’han de replicar. 

 
Els dos principis ja veiem que es contradiuen ja que moltes vegades acostar les dades a on es necessiten 
ens provoca haver de replicar les dades. Per aquesta raó, cal buscar un equilibri que es basi també en 
altres criteris: 
 

- Nivell de compartició de les dades : Pot ser personal, departamental o corporatiu. És el criteri 
més important quan es treballa en xarxes de 3 capes (client-servidor-host). Les dades de nivell 
personal es deixen als clients, les de nivell departamental als servidors i les corporatives al host. 
De totes maneres aquest esquema pot millorar-se evitant molt de tràfic de xarxa replicant dades. 
Les següents característiques ens permeten decidir sobre l’ús de les rèpliques. 

 
- Mida: La mida de les dades a emmagatzemar és molt important. Si la mida és petita serà fàcil 
replicar les dades i si és molt gran no serà tant adequada la replicació, ja que pot arribar a passar 
que alguns nodes no disposin de suficient memòria secundària per guardar la còpia. 

 
- Localitat de referència : La localitat de referència de les dades a les que accedeixen uns 
processos des d’una localitat determinada. Aquesta característica és únicament aplicable si les 
dades a guardar contenen informació en cadascuna de les seves tuples del lloc on caldrà 
guardar-les. Un exemple és un fitxer de clients en una entitat bancària que conté per cada client 
la sucursal on més sovint realitza les seves operacions. Podem medir en quin grau l’accés a la 
informació es fa amb processos que es troben al mateix lloc que les dades. 

 
Aquesta característica ens serveix per valorar la conveniència de replicar les dades que tenen 
alta localitat de referència, guardant una còpia completa central i particionant horitzontalment una 
altra còpia entre les localitats.  L’ús de la rèplica particionada ens pot estalviar molt de tràfic de 
xarxa al host central en les peticions de consulta. En els processos d’actualització no podem 
estalviar res perquè cal accedir al node central per mantenir la rèplica primària. Si la localitat de 
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referència de les dades és del 100% (cas realment difícil de que es doni), llavors podem fer una 
partició horitzontal pura, sense necessitat de còpia central. 

 
 
 

- Estabilitat : L’estabilitat de les dades fa referència a la relació entre els accessos de lectura 
(activitat) i els accessos d’actualització (volatilitat) que es faci a aquestes dades. Una estabilitat 
alta ens indica dades que es llegeixen molts cops però s’actualitzen poc sovint. El criteri que ens 
dóna aquesta característica és que convé replicar aquelles dades que són molt estables ja que 
es podrà fer servir en la majoria de vegades la còpia local i estalviarem accés a una còpia 
remota. A més, tindrem poc tràfic de xarxa ja que actualitzem poc. Aquest criteri és aplicable 
sempre, independentment de la localitat de referència. Però, si aquesta és N.A. llavors 
s’utilitzaran rèpliques completes a cada localitat (normalment en el node servidor) en comptes de 
tenir una sola partició horitzontal. 

 
- Requeriments especials : Es basa en els possibles requeriments especials que han de complir 
les dades. Per exemple que siguin dades privades a una localitat, que sigui molt important 
mantenir la seguretat o que sigui vital mantenir la seva integritat encara que es produeixin 
fallades, avaries o accidents... Quan aquests requeriments es donen, es aconsellable tenir les 
dades més centralitzades, ja que és al host on es poden controlar millor tots aquests casos. Per 
exemple què passa si en una sucursal no han estat estrictes en les còpies de seguretat i cal 
restaurar-ne una perquè han perdut les dades... 

 
 
Tenint en compte els criteris que acabem de donar, anem a plantejar vàries situacions d’exemple en què 
cal escollir una solució de distribució de dades. Sempre ens basarem en una arquitectura de 3 capes. 
 
1er Exemple:  - Conjunt de dades amb nivell de compartició personal. El seu contingut és d’interés pels 

usuaris dels nodes client. 
 

- La mida del conjunt de dades és petit. Podem situar-lo en qualsevol node sense 
problemes d’espai. 

 
- Localitat de referència de les dades a cada node client és del 100% 

 
Millor solució :  - Partició horitzontal a nivell de node client ja que les dades són d’interés 

personal i cada node accedirà únicament a dades locals. 
 

Cas : TPV en una cadena de botigues. Cada botiga guarda la seva pròpia informació. 
 
2on Exemple: - Conjunt de dades amb nivell de compartició departamental. Les dades són d’interés per 

tots els usuaris d’un departament. 
 

- La mida del conjunt de dades és mitjana. 
 

- La localitat de referència de les dades a cada node client és del 100%. Des de cada 
node dins un departament, únicament s’accedeix a les dades del departament. 

 
Millor solució: - Partició horitzontal a nivell de departament, per tant una partició horitzontal en 

els nodes servidors de les LAN. 
 

Cas:  La cadena de botigues pot mantenir en cada servidor de cada botiga informació sobre 
els torns i horaris dels treballadors i no cal replicar aquestes dades a la central ja que es 
consideren pròpies de la organització de cada botiga. 

 
3er Exemple: - Conjunt de dades de nivell corporatiu.  
 

- La mida del conjunt de dades és molt petitat. 
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- Estabilitat de les dades molt alta. 

 
 

- La Localitat de referència és N.A. 
 

Millor solució: - Replicar el conjunt de dades ja que la mida és petita. 
 

Cas:  - Cadascun dels TPVs de la cadena de botigues pot tenir replica el %Iva a aplicar si els 
rebuts han d’indicar l’import d’aquest impost. 

 
4art Exemple :  - Nivell de dades corporatiu. 
 

- Mida del conjunt de dades molt gran. 
 

- Les dades fan referència a un departament però la seva localitat de referència és baixa. 
Des de cada departament s’accedeix amb freqüència a les dades dels altres 
departaments. 

 
- L’estabilitat és baixa. 

 
- Tenim requeriments importants de seguretat i d’integritat de les dades. 

 
Millor solució: - Centralitzar les dades al host. La baixa estabilitat fa poc aconsellable replicar 

les dades. La baixa localitat ens diu que no és bo particionar-les. Els 
requeriments de seguretat i d’integritat afavoreixen la decisió de centralitzar les 
dades. 

 
Cas:  - El fitxer dels saldos dels clients en la cadena de botigues. És gran, poc estable, amb 

freqüents operacions des de qualsevol botiga i amb forts requeriments de seguretat i 
integritat. La cadena voldrà tenir els saldos dels clients a la central tal com fan els bancs 
amb els fitxers de saldos de comptes corrents. 

 
5è Exemple: - Nivell de dades corporatiu. 
 

- Mida del conjunt de dades mitjà. 
 

- Alta localitat de referència de cada departament a les seves dades. 
 

- Alta estabilitat de les dades. 
 

Millor solució:  - L’alta estabilitat afavoreix la replicació de les dades. Però l’alta localitat ens 
indica que és millor tenir una solució híbrida en què cada localitat tingui una 
partició de les seves dades i al host hi hagi una còpia completa. 

 
Cas:  - El fitxer de preus d’articles diferents a cada localitat. Les dades s’utilitzen sempre des 

de cada botiga però també calen als serveis centrals per la gestió de compres i 
comptabilitat. 



SI Distribuïts  Apunts Bases de Dades Distribuïdes.doc  

Apunts Bases de Dades Distribuïdes.doc  Pàg. 18/ 21  

2.5.F. Exemple Pràctic: Cas dels Hipòdroms.  
 
Suposem:  - Tenim una associació de 30 hipòdroms d’un país coordinada per una societat. 

- Cada hipòdrom té una LAN amb un servidor i varis nodes clients utilitzats des de les 
oficines i guixetes de l’hipòdrom. 
- A la Societat hi ha un host que es comunica amb els hipòdroms via xarxa WAN. 
- La plataforma és de 3 estrats (Client-Servidor-Host). 

 
Objectiu: - Aconseguir que els aficionats puguin fer apostes i cobrar els guanys des de qualsevol 

hipòdrom independentment de l’hipòdrom on es faci la cursa a què aposten. 
 
Operacions sobre les dades: - Enregistrar i actualitzar dades de cavalls. 

- Enregistrar i actualitzar dades de persones (propietaris, entrenadors, 
criadors i jockeys). 
- Enregistrar i actualitzar dades de carreres. 
- Enregistrar i actualitzar dades de participació en carreres. 
- Comunicar la no admissió de més apostes a una carrera. 
- Comunicar el resultat d’una carrera : ordre d’arribada dels cavalls. 
- Calcular els resultats d’una carrera : Veure quines són les butlletes 
premiades i calcular el premi en funció de la recaptació (exemple un % 
de la recaptació destinat a premis). 

 
Procediments de Guixeta: - Enregistrar la venda d’una butlleta : Es pot realitzar des de qualsevol 

hipòdrom independentment de l’hipòdrom on es corri la carrera. 
 

- Pagar una butlleta premiada : Es pot fer des de qualsevol hipòdrom i 
pot ser diferent de l’hipòdrom on es corre la carrera i de l’hipòdrom on 
es va comprar la butlleta. Donem un termini màxim de cobrament de 
butlletes premiades de 3 mesos. 

 
Hipòtesis de treball: - El 5% de les butlletes tenen premi. El 10% de les apostes es refereixen a 

carreres que es corren en altres hipòdroms. 
 
 
Després d’una anàlisi de les dades necessàries, del disseny d’un model entitat-relació i una normalització 
de les taules, la informació que ens interessa enregistrar és : 
 
 
PERSONA :  DNI, NomPersona, Adr 
CAVALL : NumReg, NomCavall, DNIPropietari, DNIEntranador, DNICriador 
CARRERA : NumHipodrom, Data, NumCarrera, Descripció, ImportPremis, EstatCarrera 
PARTICIP : NumHipodrom, Data, NumCarreres, NumRegistre, NumDorsal, DNIJockey, Classificació  
GUIXETA : NumHipodrom, NumGuixeta, IdTerminal, NumUltimaButlletaEmesa 
BUTLLETA  
APOSTADA : NumHipodromVendaButlleta, NumGuixetaVendaButlleta, NumButlleta, 

NumHipodromCarreraApostada, DataCarreraApostada, NumCarreraApostada, 
ImportApostat, NumDorsalGuanyador 

BUTLLETA 
PREMIADA : NumHipodromVendaButlleta, NumGuixetaVendaButlleta, NumButlleta, 

NumHipodromCarreraApostada, DataCarreraApostada, NumCarreraApostada, 
NumHipodromPagador, NumGuixetaPagadora, ImportApostat, DataPagament, 
ImportPremi 
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Anem a estudiar cada conjunt de dades per decidir quina és la seva localització més idònia basant-nos en 
els criteris de localització que hem vist abans : 
 
PERSONA Nivell de compartició  Corporatiu 

Mida    3600 
Localitat de referència  NA 
Estabilitat   Alta 
Solució    Rèplica en el host i als servidors de cada LAN. 

Rèplica primària al Host. 
 

Comentaris :  Les dades són corporatives perquè la informació dels propietaris, 
criadors i entrenadors és d’interés per tots els hipòdroms. La seva mida 
és petita. En els seus atributs no hi ha referències a cap hipòdrom, per 
tant la seva Localitat de referència no és aplicable. La informació que 
conté no s’actualitza massa, les persones un cop donades d’alta es 
mantenen molt de temps. L’estabilitat i la mida afavoreixen la replicació 
i en no tenir localitat de referència la solució híbrida és descartable. Per 
aqueta raó triem la rèplica en el host i en els servidors dels hipòdroms. 
La còpia primària és la del host i des dels hipòdroms s’enviarà les 
actualitzacions al host i aquest les propagarà als servidors dels altres 
hipòdroms. 

 
CAVALL Nivell de compartició  Corporatiu 

Mida    12000 
Localitat de referència  NA 
Estabilitat   Alta 
Solució    Rèplica en el host i als servidors de cada LAN. 

Rèplica primària al Host. 
 

Comentaris :  El raonament és el mateix que pels cavalls, tot i que la mida del conjunt 
de dades ha crescut bastant. 

 
CARRERA Nivell de compartició  Corporatiu 

Mida    31500 
Localitat de referència  Alta 
Estabilitat   Mitja-Alta 
Solució    Rèplica al Host i partició horitzontal als servidors de 

cada LAN. 
Rèplica Primària als Hipòdroms. 

 
Comentaris :  Les dades són corporatives ja que des de qualsevol hipòdrom hem de 

poder conèixer totes les carreres per poder-hi fer apostes i pagar els 
seus premis. La seva mida és mitja (guardarem un any de carreres). La 
localitat de referència és alta ja que en els seus atributs hi tenim 
l’hipòdrom on es fa la carrera i la majoria de les vegades s’accedirà a 
les dades de la carrera des de l’hipòdrom on es corre. L’estabilitat de 
les dades podem considerar-la mitja ja que tot i que les carreres no es 
varien gaire, sí cal actualitzar el seu estat. La solució a adoptar és una 
partició horitzontal de les dades a cada hipòdrom mantenint una còpia 
al host. No podem triar una partició horitzontal pura perquè no donen 
bon rendiment en casos en què la localitat de referència és inferior al 
100%. La rèplica primària la guardem al servidor de cada hipòdrom i 
caldrà actualitzar la còpia del host. Per accedir a les carreres d’altres 
hipòdroms es farà via consulta al host. 

 
PARTICIP Nivell de compartició  Corporatiu 

Mida    31500 * 6 = 189000 
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Localitat de referència  Alta 
Estabilitat   Mitja 
Solució    Rèplica al Host i partició horitzontal als servidors de 

cada LAN. 
Rèplica Primària als Hipòdroms. 

 
Comentaris :  Estem en un cas molt semblant al de la CARRERA. Apliquem la 

mateixa solució. 
 
 
GUIXETA Nivell de compartició  Personal 

Mida    3000 
Localitat de referència  100% 
Estabilitat   Baixa 
Solució    Partició horitzontal als PCs de cada guixeta. 

 
Comentaris :  Es tracta de dades de nivell personal ja que interessen únicament a 

cada guixeta. La seva mida és petita. La localitat de referència és del 
100% ja que cada guixeta accedirà únicament a les seves dades. 
L’establitat és baixa ja que hi ha moltes ordres de compra i cobraments 
de premis. La solució idònia és una partició horitzontal pura del conjunt 
de dades a nivell de l’hipòdrom. La baixa estabilitat no ens permet 
pensar en rèpliques. 

 
BUTLLETA Nivell de compartició  Corporatiu 
APOSTADA Mida    3000000 

Localitat de referència  Alta 90%  
Estabilitat   Baixa 
Solució    Dividim el conjunt de dades en BUTLLETA PROPIA i 

BUTLLETA ALIENA. 
BUTLLETA PROPIA : partició horitzontal entre els 
servidors de cada LAN. 
BUTLLETA ALIENA : rèplica al host i partició 

horitzontal als hipòdroms. 
Rèplica primària al servidor 
dels hipòdroms.  

 
Comentaris :  Les dades són corporatives ja que des de qualsevol hipòdrom podem 

comprar butlletes a carreres d’altres hipòdroms. La mida del conjunt de 
dades és gran. La localitat de referència és del 90%, en cada guixeta 
hem dit que hi havia un 10% de compres de butlletes d’altres 
hipòdroms. L’estabilitat és baixa ja que hi haurà moltes altes de 
butlletes. La mida gran del conjunt de dades i la seva baixa estabilitat 
ens fa que no poguem pensar en replicació. La localitat de referència és 
alta i ens suggereix particionar. El problema és de difícil solució si 
matenim l’estructura del conjunt de dades. L’estabilitat baixa i mida gran 
combinat amb una localitat de referència alta ens pot provocar molt 
tràfic de xarxa.  
Una solució seria dividir el conjunt de dades de BUTLLETA APOSTADA 
en BUTLLETA PROPIA amb les butlletes d’apostes a carreres de 
l’hipòdrom i BUTLLETA ALIENA amb les apostes a d’altres hipòdroms. 
En aquest cas, podem adoptar una partició horitzontal pura per 
BUTLLETA PROPIA i per BUTLLETA ALIENA, partició horitzontal a 
cada servidor, còpia al host i rèplica primària a cada LAN. 

 
 
El procediment de càlcul dels resultats d’una carrera es farà també distribuït. Per una banda, cada 
hipòdrom identificarà el subconjunt de butlletes premiades de totes les butlletes apostades des del seu 
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hipòdrom (BUTLLETA PROPIA). En identificar cada butlleta premiada, cal assignar-li l’import del premi. 
Aquest import és funció del dividend. Per calcular el dividend és necessària la informació del conjunt de 
dades BUTLLETA PROPIA i l’import total apostat per a la carrera als altres hipòdroms (informació a 
extreure del conjunt de dades BUTLLETA ALIENA del host). Un cop acabat el procés de càlcul dels 
resultats de la carrera, el subconjunt de butlletes premiades i el dividend s’enviaran al host. Per la seva 
banda, el host completarà el subconjunt de butlletes premiades amb el subconjunt de butlletes premiades 
identificades per la resta d’hipòdroms (BUTLLETA ALIENA). El dividend també s’utilitzarà per a calcular 
l’import dels premis. 
 
 
BUTLLETA Nivell de compartició  Corporatiu 
PREMIADA Mida    562500 

Localitat de referència  Alta 
Estabilitat   Baixa 
Solució    Centralitzat 

 
Comentaris :  Es tracta de dades corporatives perquè des de qualsevol hipòdrom es 

pot voler consultar els resultat d’una butlleta. La seva mida és gran. La 
localitat de referència respecte l’hipòdrom on s’ha fet l’aposta és gran ja 
que la butlleta és compra en un 90% dels casos en el mateix hipòdrom 
on es corre la carrera. L’estabilitat és baixa ja que només guardarem les 
butlletes guanyadores durant 3 mesos i amés cal actualitzar-les a mida 
que es produeixen els pagaments. 

 
La mida no ens aconsella pensar en rèpliques. La localitat de referència 
és alta però no és del 100% i no és adequada una partició horitzontal 
pura. Podem pensar en una solució híbrida, però la seva baixa 
estabilitat no ens ho aconsella. Es decideix centralitzar les dades si 
tenim en compte també raons de seguretat de quines han estat les 
butlletes premiades. 

 
 
 
 
Conclusions: 
 
El trànsit que es genera en una xarxa informàtica per l’ús d’una aplicació distribuïda és gran i depèn en 
gran mesura de la localització de les dades que necessiten els processos. L’ús de conjunts de dades 
replicats o particionats en els diferents nodes ens permet disminuir aquest tràfic amb la disminució de 
costos de transmissió que això implica i sense augmentar excessivament els costos 
d’emmagatzemament de les còpies. 
 
Per decidir la localització de les dades de forma eficient es procura acostar al màxim les dades als 
usuaris o processos que les requereixen, analitzant cinc característiques per cadascun dels conjunts de 
dades implicats : nivell de compartició de les dades (fonamental), mida de les dades, localitat de 
referència dels accessos que els usuaris fan sobre les dades, estabilitat de les dades i requeriments 
especials d’integritat i seguretat. Aquests criteris ens donen les normes per decidir les còpies a mantenir 
cada conjunt de dades, la localització de la còpia primària que s’utilitza per actualitzar les rèpliques i la 
manera més cómoda de realitzar aquesta actualització de rèpliques. 
 
La plataforma d’explotació ha d’incloure l’ús de gestors de cues o fluxes com a complement dels habituals 
gestors de dades i de comunicacions per facilitat el manteniment automàtic de les rèpliques. 


