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Περίληψη 
        

 Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση µερικών εκ 
των πιο διαδεδοµένων συστηµάτων µη σχεσιακών βάσεων δεδοµένων τύπου κλειδιού-τιµής 
ανοιχτού κώδικα. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η καταγραφή και σύγκριση του τρόπου µε τον 
οποίο τα διαφορετικά συστήµατα συµπεριφέρονται ανάλογα µε τη διάταξή τους, αν δηλαδή  
βρίσκονται σε κατάσταση µονού κόµβου η σε σύµπλεγµα, ανάλογα µε το φόρτο εργασίας που τους 
υποβάλλεται προς εκτέλεση, ανάλογα µε την παραµετροποίησή τους και ανάλογα µε το περιβάλλον 
που εκτελείται το κάθε σύστηµα. Η  γενικότερη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η ανάλυση 
των διαφορετικών αυτών συστηµάτων αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο, µε βάση τις προδιαγραφές και 
τις λεπτοµέρειες της υλοποίησής τους προκειµένου να µπορούν να τεκµηριωθούν επιστηµονικά τα 
ευρήµατα της πειραµατικής αξιολόγησης, η οποία ακολούθησε. Συγκεκριµένα, κάθε σύστηµα 
αξιολογήθηκε µε το εργαλείο YCSB, µε τη βοήθεια του οποίου µετρήθηκαν και καταγράφηκαν οι 
επιδόσεις του, τόσο σε  εικονικό περιβάλλον (virtual machines) όσο και σε πραγµατικό περιβάλλον 
(bare metal).  Επίσης, µετρήθηκε η χρησιµοποίηση των υπολογιστικών πόρων (επεξεργαστικής 
ισχύος και κύριας µνήµης). Οι παραπάνω µετρήσεις παρουσιάζονται εκτενώς και σχολιάζονται, µε 
σκοπό την αντικειµενική σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων 
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του καθενός από αυτά. 

Λέξεις Κλειδιά: <<YCSB, Redis, Aerospike, ArangoDB, βάσεις δεδοµένων κλειδιού-τιµής, 

διεκπεραιωτική ικανότητα, χρόνος καθυστέρησης εκτέλεσης εντολών, εγγραφή, φόρτος 

εργασίας, ευρετήρια, νήµα εκτέλεσης, πίνακας κατακερµατισµού, κόµβος, σύµπλεγµα>> 





Abstract 

The purpose of this dissertation is the comparative evaluation of some of the most 
known open source key-value relational databases. The goal of the evaluation is to record 
and compare the way in which the different systems behave according to their arrangement, 
ie whether they are in a standalone state or being a node of a cluster, depending on the 
workload submitted to them, depending on the configuration and depending on the 
environment in which each system runs. The general methodology used is the analysis of 
these different systems initially at a theoretical level, based on the specifications and details 
of their implementation in order to be able to scientifically substantiate the findings of the 
experimental evaluation that followed. In particular, each system was evaluated with the 
YCSB tool, with the help of which its performance was measured and recorded, both in a 
virtual environment (virtual machines) and in a real environment (bare metal machine). 
Also, the use of computing resources (processing power and main power) was measured. 
The above measurements are presented in detail and commented, in order to objectively 
compare the systems and draw conclusions about the advantages and disadvantages of each 
of them. 

Keywords: <<YCSB, Redis, Aerospike, ArangoDB, key-value store database, throughput, 
latency, record, workload, index, threads, hash table, node, cluster>> 

7



8



Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη, για την 
εµπιστοσύνη που µου έδειξε µε την ανάθεση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας καθώς 
και τον υποψήφιο διδάκτορα Νίκο Χαλβαντζή για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιµη 
καθοδήγηση που µου παρείχε κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

Από καρδίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου, Αριστοτέλη και Μαρίνα, για την 
αγάπη, την αφοσίωση, την υποµονή και τη συµπαράστασή τους σε κάθε βήµα της ζωής µου. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τις αδερφές µου, Έλενα, Βίκυ και Κατερίνα για τη στήριξη και την 
αγάπη τους. 

Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους µου, για τη συντροφιά, την υποστήριξη και τη 
συνεργασία τους σε όλα τα στάδια της ζωής µου. 

 Ιωάννης Α. Γρηγοράκος, 
Αθήνα, 14η Οκτωβρίου 2020 

9



Πίνακας περιεχοµένων 
Ευχαριστίες 9 ...............................................................................................................................................

1. Εισαγωγή 16 ............................................................................................................................................

1.1 Γενική παρουσίαση key-value stores 16 ..............................................................................
1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής 17 ..............................................................................................

1.2.1 Συνεισφορά 17 ...............................................................................................................

1.3 Οργάνωση Κειµένου 18 .......................................................................................................
2. Σχετικές Εργασίες 19 ..............................................................................................................................

3. Παρουσίαση συστηµάτων - Θεωρητικό Υπόβαθρο 20 ........................................................................

3.1 Redis 20 ................................................................................................................................
3.2 Aerospike 31 .........................................................................................................................
3.3 ArangoDB 40 .......................................................................................................................
3.4 Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 50 ..........................................................................................

4. Μεθοδολογία Πειραµάτων 51 ................................................................................................................

4.1 Benchmarking Suite - YCSB 51 ..........................................................................................
4.2 Περιγραφή µεθοδολογίας 54 ................................................................................................

4.2.1 Workload A - Update Heavy Workload 56 .....................................................................

4.2.2 Workload B - Read Mostly Benchmark 56 .....................................................................

4.2.3 Workload C - Read Only Benchmark 56 ........................................................................

4.2.4 Workload D - Read Latest Benchmark 57 .....................................................................

4.2.5 Workload F - Read-Modify-Write 57 .............................................................................

5. Yλοποίηση - Πειραµατικά Δεδοµένα 58 ................................................................................................

5.1 Λεπτοµέρειες υλοποίησης 58 ...............................................................................................
5.1.1 Πραγµατικό Περιβάλλον - Bare Metal Machine 58 .......................................................

5.1.2 Εικονικό Περιβάλλον - Cloud Machines 67 ..................................................................

5.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 70 ...........................................................................................
5.2.1 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - Throughput-Latency 70 ......

5.2.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - CPU & RAM Usage 93 ......

5.2.3 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - In Memory Redis VS Redis with 
Persistence 108 .......................................................................................................................

5.2.4 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Εικονικό Περιβάλλον - Throughput-Latency 113 .........

6.  Επίλογος 120 ...........................................................................................................................................

6.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 120 ...........................................................................................
6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 123 ...............................................................................................

7. Βιβλιογραφία 124....................................................................................................................................

10



Πίνακας Εικόνων 
Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική ενός συµπλέγµατος της Redis. Πηγή: https://i.stack.imgur.com/5W4UZ.png 30 

Εικόνα 2:Αρχιτεκτονική της Aerospike. Πηγή: https://www.aerospike.com/docs/architecture/assets/as-
architecture.png 32 .....................................................................................................................................

Εικόνα 3 :Πως δηµιουργείται ένα σύµπλεγµα στην Aerospike. Πηγή:https://aerospike.com/docs/
architecture/assets/clustering.png 39 ........................................................................................................

Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική ενός συµπλέγµατος της ArangoDB. Πηγή: https://www.arangodb.com/wp-
content/uploads/2016/01/cluster_topology-1.png 48 ................................................................................

Εικόνα 5: Παρουσίαση της διαδικασίας θρυµµατισµού δεδοµένων στην ArangoDB. Πηγή: https://
www.arangodb.com/docs/stable/images/cluster_sharding.jpg 49 ...........................................................

Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική του YCSB Client Πηγή: [10] 52 ......................................................................

Εικόνα 7: Κατανοµές πιθανότητας.Οι οριζόντιοι άξονες αντιπροσωπεύουν τη σειρά εισαγωγής των  
στοιχείων και οι κάθετοι άξονες αντιπροσωπεύουν την πιθανότητα επιλογής τους. Πηγή: [10] 54 ....

Εικόνα 8: Redis χωρίς configuration file loaded 61 .................................................................................

Εικόνα 9: Redis µε configuration file loaded 62 .......................................................................................

Εικόνα 10: Redis χωρίς cluster configuration loaded 63 .........................................................................

Εικόνα 11: Aerospike daemon σε εκτέλεση 64 .........................................................................................

Εικόνα 12: Aerospike daemon σε αδράνεια 65 .........................................................................................

Εικόνα 13: ArangoDB daemon σε εκτέλεση 66 ........................................................................................

Εικόνα 14: ArangoDB daemon σε αδράνεια 66........................................................................................

11



Πίνακας Διαγραµµάτων 
Διάγραµµα 1: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodA 71 ...............................................................

Διάγραµµα 2: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodB 71 ...............................................................

Διάγραµµα 3: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodC 72 ...............................................................

Διάγραµµα 4: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodD 72 ...............................................................

Διάγραµµα 5: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodF 72 ...............................................................

Διάγραµµα 6: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodA 73 ......................................................................

Διάγραµµα 7: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodB 73 ......................................................................

Διάγραµµα 8: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodC 74 .....................................................................

Διάγραµµα 9: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodD 74 .....................................................................

Διάγραµµα 10: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodF 75 ....................................................................

Διάγραµµα 11: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodA 76 ...........................................................

Διάγραµµα 12: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodB 77 ...........................................................

Διάγραµµα 13: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodC 77 ...........................................................

Διάγραµµα 14: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodD 77 ...........................................................

Διάγραµµα 15: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodF 78 ............................................................

Διάγραµµα 16: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodA 78 ..................................................................

Διάγραµµα 17: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodB 79 ..................................................................

Διάγραµµα 18: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodC 79 ..................................................................

Διάγραµµα 19: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodD 80 ..................................................................

Διάγραµµα 20: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodF 80 ...................................................................

Διάγραµµα 21: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodA 82 ...........................................................

Διάγραµµα 22: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodB 82 ...........................................................

Διάγραµµα 23: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodC 83 ...........................................................

Διάγραµµα 24: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodD 83 ...........................................................

Διάγραµµα 25: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodF 83 ............................................................

Διάγραµµα 26: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodA 84 ..................................................................

Διάγραµµα 27: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodB 84 ..................................................................

Διάγραµµα 28: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodC 85 ..................................................................

Διάγραµµα 29: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodD 85 ..................................................................

Διάγραµµα 30: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodF 85 ...................................................................

12



Διάγραµµα 31: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodA 87 ...........................................................

Διάγραµµα 32: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodB 88 ...........................................................

Διάγραµµα 33: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodC 88 ...........................................................

Διάγραµµα 34: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodD 88 ...........................................................

Διάγραµµα 35: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodF 89 ............................................................

Διάγραµµα 36: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodA 89 ..................................................................

Διάγραµµα 37: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodB 90 ..................................................................

Διάγραµµα 38: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodC 90 ..................................................................

Διάγραµµα 39: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodD 90 ..................................................................

Διάγραµµα 40: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodF 91 ...................................................................

Διάγραµµα 41: Redis CPU Usage WorkloadA 1 Node 93 ........................................................................

Διάγραµµα 42: Redis Memory Usage WorkloadA 1 Node 93 .................................................................

Διάγραµµα 43: Redis CPU Usage WorkloadC 1 Node 94 .......................................................................

Διάγραµµα 44: Redis Memory Usage WorkloadC 1 Node 94 .................................................................

Διάγραµµα 45: Redis CPU Usage WorkloadD 1 Node 94 .......................................................................

Διάγραµµα 46: Redis Memory Usage WorkloadD 1 Node 95 .................................................................

Διάγραµµα 47: Aerospike CPU Usage WorkloadA 1 Node 95 ................................................................

Διάγραµµα 48: Aerospike Memory Usage WorkloadA 1 Node 95 ..........................................................

Διάγραµµα 49: Aerospike CPU Usage WorkloadC 1 Node 96 ................................................................

Διάγραµµα 50: Aerospike Memory Usage WorkloadC 1 Node 96 .........................................................

Διάγραµµα 51: Aerospike CPU Usage WorkloadD 1 Node 96 ................................................................

Διάγραµµα 52: Aerospike Memory Usage WorkloadD 1 Node 97 .........................................................

Διάγραµµα 53: ArangoDB CPU Usage WorkloadA 1 Node 97 ...............................................................

Διάγραµµα 54: ArangoDB Memory Usage WorkloadA 1 Node 97 .........................................................

Διάγραµµα 55: ArangoDB CPU Usage WorkloadC 1 Node 98 ...............................................................

Διάγραµµα 56: ArangoDB Memory Usage WorkloadC 1 Node 98 ........................................................

Διάγραµµα 57: ArangoDB CPU Usage WorkloadD 1 Node 98 ...............................................................

Διάγραµµα 58: ArangoDB Memory Usage WorkloadD 1 Node 99 ........................................................

Διάγραµµα 59: Redis CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 100 ....................................................................

Διάγραµµα 60: Redis Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 100 ..............................................................

Διάγραµµα 61: Redis CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 101 ....................................................................

13



Διάγραµµα 62: Redis Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 101 .............................................................

Διάγραµµα 63: Redis CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 101 ....................................................................

Διάγραµµα 64: Redis Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 102 .............................................................

Διάγραµµα 65: Aerospike CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 102 .............................................................

Διάγραµµα 66: Aerospike Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 102 ......................................................

Διάγραµµα 67: Aerospike CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 103 ............................................................

Διάγραµµα 68: Aerospike Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 103 ......................................................

Διάγραµµα 69: Aerospike CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 103 ............................................................

Διάγραµµα 70: Aerospike Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 104 ......................................................

Διάγραµµα 71: ArangoDB CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 104 ...........................................................

Διάγραµµα 72: ArangoDB Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 104 .....................................................

Διάγραµµα 73: ArangoDB CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 105 ...........................................................

Διάγραµµα 74: ArangoDB Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 105 .....................................................

Διάγραµµα 75: ArangoDB CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 105 ...........................................................

Διάγραµµα 76: ArangoDB Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 106 .....................................................

Διάγραµµα 77: In memory VS Persistent Redis WorkloadA Throughput 108 .....................................

Διάγραµµα 78: In memory VS Persistent Redis WorkloadB Throughput 109 .....................................

Διάγραµµα 79: In memory VS Persistent Redis WorkloadC Throughput 109 .....................................

Διάγραµµα 80: In memory VS Persistent Redis WorkloadD Throughput 109 .....................................

Διάγραµµα 81: In memory VS Persistent Redis WorkloadF Throughput 110 ......................................

Διάγραµµα 82: In memory VS Persistent Redis WorkloadA Latency 110 ............................................

Διάγραµµα 83: In memory VS Persistent Redis WorkloadB Latency 110 ............................................

Διάγραµµα 84: In memory VS Persistent Redis WorkloadC Latency 111 ............................................

Διάγραµµα 85: In memory VS Persistent Redis WorkloadD Latency 111 ............................................

Διάγραµµα 86: In memory VS Persistent Redis WorkloadF Latency 111 .............................................

Διάγραµµα 87: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadA 1 Node 113 ...........................................

Διάγραµµα 88: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadB 1 Node 114 ...........................................

Διάγραµµα 89: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadC 1 Node 114 ...........................................

Διάγραµµα 91: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadF 1 Node 115 ...........................................

Διάγραµµα 92: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadA 1 Node 1-4 Threads 115 .............................

Διάγραµµα 93: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadA 1 Node 8-16 Threads 115 ...........................

14



Διάγραµµα 94: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadB 1 Node 1-4 Threads 116 .............................

Διάγραµµα 95: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadB 1 Node 8-16 Threads 116 ...........................

Διάγραµµα 96: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadC 1 Node 1-4 Threads 116 ............................

Διάγραµµα 97: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadC 1 Node 8-16 Threads 117 ..........................

Διάγραµµα 98: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadD 1 Node 1-4 Threads 117 ............................

Διάγραµµα 99: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadD 1 Node 8-16 Threads 117 ..........................

Διάγραµµα 100: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadF 1 Node 1-4 Threads 118 ...........................

Διάγραµµα 101: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadF 1 Node 8-16 Threads 118.........................

15



1. Εισαγωγή 

1.1 Γενική παρουσίαση key-value stores 

 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξανόµενος πολλαπλασιασµός στη δηµιουργία µη 
σχεσιακών  βάσεων δεδοµένων (NoSQL) [1]. Μεταξύ των βασικών πλεονεκτηµάτων τους είναι η 
υπόσχεση ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης απόδοσης από τα κλασικά Συστήµατα Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδοµένων (RDBMS) [2]. Οι βάσεις δεδοµένων NoSQL είναι επίσης προσαρµοσµένες 
στον ταχέως αναπτυσσόµενο κόσµο του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) [3], επιτρέποντας 
µαζική κλιµακωσιµότητα «κατ’απαίτηση» (ελαστικότητα) και απλοποιηµένη ανάπτυξη εφαρµογών. 
Ωστόσο, δε δηµιουργούνται όλες οι βάσεις δεδοµένων NoSQL µε σκοπό την απόδοση. Μια κύρια 
κατηγορία των µη σχεσιακών βάσεων δεδοµένων είναι οι βάσεις δεδοµένων τύπου κλειδιού-τιµής. 
Mια βάση δεδοµένων κλειδιού-τιµής είναι µια απλή βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί έναν πίνακα 
συσχέτισης  (όπως ένας χάρτης ή ένα λεξικό) ως το βασικό µοντέλο δεδοµένων όπου κάθε κλειδί 
σχετίζεται µε µία και µόνο µία τιµή σε µια συλλογή[4]. Αυτή η σχέση αναφέρεται ως ζεύγος 
κλειδιού-τιµής. Σε κάθε ζεύγος κλειδιού-τιµής το κλειδί αντιπροσωπεύεται από µια αυθαίρετη 
συµβολοσειρά, όπως ένα όνοµα αρχείου, URI ή  έναν κατακερµατισµό. Η τιµή µπορεί να είναι 
οποιοδήποτε είδος δεδοµένων, όπως εικόνα, αρχείο προτιµήσεων χρήστη ή έγγραφο. Η τιµή 
αποθηκεύεται ως έχει και δεν απαιτεί εκ των προτέρων µοντελοποίηση δεδοµένων ή κάποιο ορισµό 
σχήµατος όπως συµβαίνει µε τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Η αποθήκευση της τιµής ως έχει 
αφαιρεί την ανάγκη ευρετηριοποίησης των δεδοµένων για τη βελτίωση της απόδοσης. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσµατος ή να ελέγχου στο τι επιστρέφεται από ένα αίτηµα µε βάση την 
τιµή, επειδή η τιµή είναι αδιάφανη. Συνήθως, οι βάσεις δεδοµένων κλειδιού-τιµής δεν υποστηρίζουν 
κάποια γλώσσα ερωτηµάτων. Παρέχουν έναν τρόπο αποθήκευσης, ανάκτησης και ενηµέρωσης 
δεδοµένων χρησιµοποιώντας απλές εντολές λήψης, τοποθέτησης και διαγραφής, όπου η διαδροµή 
για την ανάκτηση δεδοµένων είναι ένα άµεσο αίτηµα προς το αντικείµενο στη µνήµη ή στο δίσκο. Η 
απλότητα αυτού του µοντέλου καθιστά µια τέτοια βάση γρήγορη, εύκολη στη χρήση, επεκτάσιµη, 
φορητή και ευέλικτη. 
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1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής 

Το αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής είναι η σύγκριση τριών δηµοφιλών βάσεων δεδοµένων 
τύπου κλειδιού-τιµής µε βάση τη δηµοτικότητα τους [5]. Οι βάσεις αυτές είναι η Redis [6], η 
Aerospike [7] και η ArangoDB [8]. Τα συστήµατα αυτά θα τα αξιολογήσουµε τόσο σε πραγµατικό 
περιβάλλον µε πραγµατικά (bare metal) µηχανήµατα, όσο και σε εικονικό περιβάλλον 
χρησιµοποιώντας διάφορες προσοµοιώσεις µηχανηµάτων, ονόµατι Virtual Machines (VMs) [9]. Η 
αξιολόγηση αυτή θα είναι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό επίπεδο µέσω διαφόρων 
τεστ αναδεικνύοντας τις δυνατότητες κάθε βάσης. Πολλές φορές όµως οι συγκρίσεις µεταξύ βάσεων 
δεδοµένων είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία και συνοδεύεται από πολλά λάθη, καθώς κάθε 
σύστηµα διαφέρει στην υλοποίησή του οπότε τα διάφορα τεστ δεν εκτελούνται κάτω από 
αντίστοιχες συνθήκες και δεν υπάρχει αντικειµενικότητα. Το πρόβληµα αυτό προσπαθεί να λύσει το 
εργαλείο YCSB [10] που έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Yahoo!. Σε αυτή την εργασία θα 
χρησιµοποιήσουµε το εργαλείο αυτό ως την πλατφόρµα για τα τεστ που εκτελέσουµε πάνω στις 
παραπάνω βάσεις δεδοµένων.  

1.2.1 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται ως εξής: 

1. Μελετήσαµε διεξοδικά τα συστήµατα Redis, Aerospike, ArangoDB και YCSB 

2. Αξιολογήσαµε εκτενώς την επίδοση των τριών βάσεων δεδοµένων σε πραγµατικό και σε 
εικονικό περιβάλλον 

3. Τεκµηριώσαµε µε επιστηµονικό τρόπο κάθε αποτέλεσµα το οποίο συλλέξαµε 

4. Ανακαλύψαµε ελλιπείς υλοποιήσεις και προβλήµατα στο εργαλείο ανοιχτού κώδικα YCSB 

5. Προτείναµε λύσεις για την κάλυψη των παραπάνω ελλείψεων και προβληµάτων  
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1.3 Οργάνωση Κειµένου 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο της διπλωµατικής. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύουµε εκτενώς σε θεωρητικό επίπεδο τις τρεις βάσεις δεδοµένων που θα 
αξιολογήσουµε. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύουµε εκτενώς το εργαλείο YCSB και περιγράφουµε τη µεθοδολογία που θα 
χρησιµοποιήσουµε για τη διεκπεραίωση αυτών των τεστ. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο εγκαθιστούµε και παραµετροποιούµε την 
κάθε βάση και παρουσιάζουµε και αναλύουµε τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε από κάθε φόρτο 
εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζουµε τα  συµπεράσµατά µας και το πως η εργασία θα µπορούσε να 
επεκταθεί µελλοντικά. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζουµε όλες τις πηγές που χρησιµοποιήσαµε για την εκπόνηση αυτής της 
εργασίας. 
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2. Σχετικές Εργασίες 

 Στη βιβλιογραφία εντοπίζουµε πολλές εργασίες οι οποίες είχαν αρκετές οµοιότητες µε τη 
δική µας, αλλά και πολλές διαφορές. Στο [11] συγκρίνονται 6 συστήµατα βάσεων δεδοµένων 
διαφόρου τύπου. Αυτές ήταν η Redis και το Project Voldemort[12] από τύπου µη σχεσιακών βάσεων  
δεδοµένων κλειδιού-τιµής, το MySQL Cluster[13] και η VoltDB[14] από τύπου σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων µε καλή ιδιότητα κλιµακωσιµότητας και η HBase[15] και η Cassandra[16] από τύπου 
επεκτάσιµων εγγράφων βάσεων δεδοµένων. Το εργαλείο που χρησιµοποιείται σε αυτές τις βάσεις 
δεδοµένων είναι το YCSB. Αυτή η εργασία αξιολογεί τις βάσεις σε ένα πραγµατικό περιβάλλον µε 
πραγµατικά µηχανήµατα. Η βασική διαφορά των εργασιών αυτών είναι ότι εµείς συγκρίνουµε στην 
εργασία µας καθαρά µη σχεσιακές βάσεις δεδοµένων τύπου κλειδιού-τιµής. Σε αυτή την εργασία οι 
κόµβοι που χρησιµοποιούνται σε κάθε πείραµα είναι περισσότεροι σε σύγκριση µε τη δική µας. Η 
δική µας εργασία βέβαια καλύπτει και περιπτώσεις µε διαφορετικό αριθµό παράλληλων νηµάτων 
εκτέλεσης του πελάτη YCSB, κάτι το οποίο δε συµβαίνει µε την προηγούµενη εργασία. Οι εργασίες 
αυτές επίσης εξετάζουν την διεκπεραιωτική ικανότητα και την καθυστέρηση του χρόνου εκτέλεσης 
των λειτουργιών. Η προαναφερθείσα εργασία επίσης µετράει και τη χρησιµοποίηση του σκληρού 
δίσκου, ενώ η δική µας εργασία µετράει τη ποσοστιαία χρησιµοποίηση της µνήµης ram και τη 
επεξεργαστικής ισχύος. Επιπρόσθετα η δική µας εργασία εξετάζει τις βάσεις και σε εικονικό 
περιβάλλον. Η επόµενη εργασία [17] δεν έχει τόσα κοινά στοιχεία όσα και η προηγούµενη. Οι 
διαφορές είναι ότι αυτή η έρευνα παρουσιάζει µια καινούργια µη σχεσιακή βάση δεδοµένων τύπου 
κλειδιού-τιµής. Στο 5ο κεφάλαιο την συγκρίνει µε άλλες δύο βάσεις αντίστοιχου τύπου. Την 
Memcached [18] και την Redis. Η εργασία αυτή γίνεται σε πραγµατικό περιβάλλον µε πραγµατικά 
µηχανήµατα. Οι µετρήσεις γίνονται χρησιµοποιώντας όλους τους ήδη υπάρχοντες φόρτους εργασίας 
του YCSB. Επίσης µόνο ο αριθµό των κόµβων της Redis αλλάζει προκειµένου να επιτευχθεί η 
αντιστοίχιση της µε υπόλοιπες δύο βάσεις στο θέµα της πολυνηµατικής εκτέλεσης. Επίσης σε αυτή 
την εργασία χρησιµοποιείται διαφορετική υλοποίηση της κάθε βάσης. Για παράδειγµα γίνεται 
αξιολόγηση της Redis χρησιµοποιώντας τον τύπο Συµβολοσειράς (String) και γίνεται και 
αξιολόγηση της Redis χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο τύπο ZSet. Η συγκεκριµένη εργασία όµως 
δεν παρέχει αποτελέσµατα όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της ram και τη χρησιµοποίηση της 
επεξεργαστικής ισχύος. Μια ακόµα εργασία η οποία µας έδωσε αρκετά στοιχεία ήταν η [19]. Σε 
αυτή την εργασία συγκρίνονται 3 βάσεις δεδοµένων, η Redis, η Aerospike και η Memcahced. Η 
συγκεκριµένη εργασία προσµετρά την διεκπεραιωτική ικανότητα και το χρόνο καθυστέρησης 
εκτέλεσης των εντολών σε λειτουργία µονού κόµβου και σε λειτουργία συµπλέγµατος. Τέλος 
αξιοποιήσαµε τις πληροφορίες που µας προσέφερε η [10]. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το 
εργαλείο YCSB και συγκρίνονται οι βάσεις Cassandra, HBase, MySQL και η PNUTS[20]. 
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3. Παρουσίαση συστηµάτων - Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Στη συγκεκριµένη εργασία αποφασίσαµε να αναλύσουµε εκτενώς τρεις βάσεις δεδοµένων και να 
κάνουµε τα πειράµατα µας σε αυτές. Οι βάσεις δεδοµένων που καταλήξαµε είναι η Redis, η 
Aerospike και η ArangoDB. Επειδή όµως θέλουµε να κατανοήσουµε ακριβώς το κάθε αποτέλεσµα 
σε κάθε φόρτο εργασίας που θα τρέξουµε στην εκάστοτε βάση δεδοµένων κρίνεται σκόπιµο να 
αναλύσουµε θεωρητικά τα τρία αυτά µοντέλα. Αυτή η αναύση θα µας δώσει την επίγνωση ώστε να 
µπορούµε να τεκµηριώσουµε ορθά κάθε αποτελεσµα. 

3.1 Redis 

 Η Redis είναι ένα πρότζεκτ αποθήκευσης δοµών δεδοµένων στη µνήµη (ram) το οποίο 
υλοποιεί µια κατανεµηµένη βάση δεδοµένων κλειδιού-τιµής µε προαιρετική αποθήκευση στη 
µόνιµη µνήµη του υπολογιστή (σκληρός δίσκος). Το όνοµα Redis προέρχεται από τα αρχικά 
REmote DIctionary Server το οποίο µεταφράζεται ως  “Αποµακρυσµένος Διακοµιστής Λεξικού”. Ως 
λεξικό αναφέρεται µια δοµή δεδοµένων η οποία αποθηκεύει τα στοιχεία της ως ένα µη οργανωµένο 
σετ από ζευγάρια κλειδιού-τιµής (key-value pairs). Το πρότζεκτ αυτό ξεκίνησε όταν ο Salvatore 
Sanfilippo, ο κύριος προγραµµατιστής της Redis, ο οποίος είναι γνωστός µε το παρατσούκλι antirez 
στο διαδίκτυο, προσπαθούσε να βελτιώσει την κλιµακωσιµότητα της ιταλικής του εφαρµογής 
(startup), αναπτύσσοντας έναν αναλυτή καταγραφής ιστού σε πραγµατικό χρόνο. Αφού 
αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα στην κλιµάκωση ορισµένων τύπων φόρτου εργασίας 
(workloads) µε τη χρήση παραδοσιακών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, ο Sanfilippo άρχισε να 
δηµιουργεί το πρωτότυπο της αρχικής έκδοσης της Redis, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στη γλώσσα 
προγραµµατισµού Tcl. Αργότερα ο Sanfilippo µετέφρασε αυτό το πρωτότυπο στη γλώσσα C και 
δηµιούργησε τον πρώτο σύνθετο τύπο δεδοµένων, τη λίστα. Μετά από λίγες εβδοµάδες επιτυχούς 
χρήσης του έργου του, ο Sanfilippo αποφάσισε να το δηµοσιεύσει, ανακοινώνοντας το έργο του στο 
Hacker News. Η Redis άρχισε να προσελκύει ενδιαφέρον, ειδικά στην κοινότητα της 
προγραµµατιστικής γλώσσας Ruby, µε το Github και το Instagram να είναι από τις πρώτες εταιρίες 
που την υιοθέτησαν. Τον Ιούνιο του 2015 η Redis χρηµατοδοτήθηκε από την εταιρία Redis Labs 
όπου και µέχρι σήµερα αναλαµβάνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της.  

 Η Redis είναι ένα πρότζεκτ ανοιχτού κώδικα µε άδεια BSD και πέρα από βάση δεδοµένων 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως προσωρινή µνήµη (cache) και µεσολαβητής µηνυµάτων (message 
broker). Υποστηρίζει πολλούς τύπους δεδοµένων όπως συµβολοσειρές (strings), κατακερµατισµούς 
(hashes), λίστες (lists), σύνολα (sets), ταξινοµηµένα σύνολα µε ερωτήµατα εύρους (sorted sets with 
range), σύνολα από εντολές πάνω σε µπιτ τα οποίο ονοµάζονται bitmaps, τα hyperloglogs,  
γεωχωρικά ευρετήρια µε ερωτήµατα εµβέλειας και ροών (geospatial indexes with radius queries and 
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streams). Επίσης η Redis διαθέτει ενσωµατωµένη  αντιγραφή, δυνατότητα γραφής µικρών 
προγραµµάτων (scripts) στη γλώσσα προγραµµατισµού Lua, χρησιµοποιεί µιά τεχνική για να 
αποδεσµεύει δεδοµένα που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί πρόσφατα από τη µνήµη (LRU eviction), 
δοσοληψίες (transactions), διαφορετικά επίπεδα αποθήκευσης δεδοµένων στο δίσκο και παρέχει 
υψηλή διαθεσιµότητα µέσω του Redis Sentinel και του αυτόµατου διαµερισµού δεδοµένων µε το 
Redis Cluster. Επειδή η Redis είναι µια εφαρµογή η οποία χρησιµοποιεί µόνο ένα νήµα εκτέλεσης 
(single threaded application), όλοι οι παραπάνω τύπο δεδοµένων δέχονται ατοµικές εντολές (atomic 
operations). Προκειµένου να πετύχει τη µεγάλη της απόδοση, η Redis λειτουργεί µε ένα σύνολο 
δεδοµένων τα οποία διατηρεί στη µνήµη της. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να αποθηκεύσει τα 
δεδοµένα στο δίσκο είτε αποθηκεύοντας τα στο δίσκο κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, είτε 
καταγράφοντας κάθε εντολή που έχει εκτελεστεί σε ένα αρχείο. Αυτή η διαδικασία αποθήκευσης 
µπορεί εναλλακτικά να απενεργοποιηθεί. Επιπρόσθετα η Redis υποστηρίζει ασύγχρονη αντιγραφή 
σε κόµβους τύπου κύριου-υποτελούς (master-slave) µε σχεδόν ασήµαντη προσπάθεια 
εγκατάστασης, µε πολύ γρήγορο αµπλοκάριστο πρώτο συγχρονισµό και αυτόµατη επανασύνδεση µε 
µερικό επανασυγχρονισµό σε περίπτωση προβλήµατος στο δίκτυο. 

 Παρακάτω θα αναλύσουµε τους βασικούς τύπους δεδοµένων που η Redis προσφέρει και 
πως υλοποιούνται πραγµατικά . 

• Συµβολοσειρές (Strings) [21]: Οι συµβολοσειρές είναι απλές συµβολοσειρές έτσι όπως υπάρχουν 
στη γλώσσα προγραµµατισµού C. Μια συµβολοσειρά µπορεί να εµπεριέχει µια ακολουθία 
γραµµάτων, ακέραιους αριθµούς ακόµα και δεκαδικούς αριθµούς. Μια συµβολοσειρά δεν µπορεί 
να ξεπεράσει το µέγεθος των 512 megabyte (MB) κειµένου ή δυαδικών δεδοµένων. Είναι η βάση 
όλων των υπολοίπων πιο σύνθετων δοµών δεδοµένων. 

• Λίστες (Lists): Οι λίστες έχουν δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας συνδεδεµένες λίστες ή τα ziplists, 
οπότε οι εισαγωγές και οι διαγραφές των στοιχείων τους από την αρχή ή από το τέλος έχουν χρόνο 
εκτέλεσης Ο(1). Ένα ziplist είναι ουσιαστικά µια διπλά συνδεδεµένη λίστα σχεδιασµένη να 
καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερη µνήµη. Σε ένα ziplist οι ακέραιοι αριθµοί αποθηκεύονται 
ως πραγµατικοί ακέραιοι αριθµοί και όχι ως µια ακολουθία χαρακτήρων όπως συνηθίζεται σε 
άλλες περιπτώσεις. Ένα ziplist αποθηκεύει δεδοµένα µε την εξής σειρά. Μήκος, µήκος, 
συµβολοσειρά. Στο πρώτο µήκος αποθηκεύει το µέγεθος του προηγούµενου ziplist που εισάχθηκε 
(για πιο γρήγορη αναζήτηση και στην αρχή και στο τέλος), το δεύτερο µήκος αποθηκεύει το 
µέγεθος του ίδιου του ziplist και στη συµβολοσειρά αποθηκεύει τα δεδοµένα. Ενώ ένα ziplist έχει 
σχεδιαστεί να είναι όσο πιο βελτιωµένο απο άποψη κατανάλωσης µνήµης, η αναζήτηση δεν 
πραγµατοποιείται σε σταθερό χρόνο Ο(1). Η λίστα µπορεί να κωδικοποιηθεί και να 
βελτιστοποιηθεί, όσον αφορά την δέσµευση µνήµης της, αν περιέχει λιγότερα στοιχεία από µια 
παράµετρο η οποία ονοµάζεται list-max-ziplist-entries και κάθε στοιχείο της είναι µικρότερο σε 
µέγεθος byte απο την παράµετρο list-max-ziplist-value. Σε αυτή την περίπτωση αντι για διπλά 
συνδεδεµένη λίστα χρησιµοποιείται ένα ziplist. O µεγαλύτερος αριθµός στοιχείων που µπορούν 
να αποθηκευτούν σε µια λίστα είναι ο 2^32 -1 , που σηµαίνει ότι µπορούν να αποθηκευτούν πάνω 
από 4 δισεκατοµµύρια στοιχεία ανά λίστα. 
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• Κατακερµατισµοί (Hashes)[22]: Τα Hashes είναι ουσιαστικά µιά απεικόνιση µιας συµβολοσειράς 
σε µία άλλη συµβολοσειρα. Μπορούν να υλοποιηθούν µε µια δοµή δεδοµένων που ονοµάζεται 
ziplist ή µε έναν πίνακα κατακερµατισµού (hash table). Ενώ ένα ziplist έχει σχεδιαστεί να είναι 
όσο πιο βελτιωµένο απο άποψη κατανάλωσης µνήµης, η αναζήτηση δεν πραγµατοποιείται σε 
σταθερό χρόνο Ο(1). Από την άλλη µεριά αν ένα Hash υλοποιηθεί µε έναν πίνακα 
κατακερµατισµού, τότε η αναζήτηση στοιχείου επιτυγχάνεται σε σταθερό χρόνο Ο(1), αλλά αυτή 
η υλοποίηση δεν είναι βέλτιστη από άποψη κατανάλωσης µνήµης. Τα Hashes έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να είναι πολύ αποδοτικά σε κατανάλωση µνήµης, αλλά και σε χρόνο αναζήτησης. 
Προκειµένου ένα Hash να υλοποιηθεί ως ziplist πρέπει να ικανοποιηθούν δύο συνθήκες. Ένα hash 
πρέπει να έχει λιγότερα πεδία από τη µεταβλητές hash-max-ziplist-entries. Η προκαθορισµένη 
τιµή αυτής της τιµής είναι 512 mb. Επίσης κανένα πεδίο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από την 
τιµή hash-max-ziplist-value η οποία έχει σαν προκαθορισµένη τιµή τα 64 mb. O µεγαλύτερος 
αριθµός στοιχείων που µπορούν να αποθηκευτούν σε ένα Hash είναι ο 2^32 -1 , που σηµαίνει ότι 
µπορούν να αποθηκευτούν πάνω από 4 δισεκατοµµύρια στοιχεία ανά λίστα. 

• Σύνολα (Sets): Τα σύνολα είναι ανοργάνωτες συλλογές από διακριτές συµβολοσειρές. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αποθηκευτούν δύο ίδιες εγγραφές. Το σύνολο υλοποιείται από έναν 
πίνακα κατακερµατισµού, το οποίο σηµαίνει ότι µερικές διαδικασίες είναι βελτιστοποιηµένες, 
όπως η εισαγωγή, η αναζήτησή και η διαγραφή στοιχείων οι οποίες εκτελούνται σε σταθερό χρόνο 
Ο(1). Η µνήµη που καταναλώνει ένα σύνολο µπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν όλα τα µέλη του 
συνόλου είναι ακέραιοι αριθµοί και εφόσον ο αριθµός των εγγραφών σε ένα σύνολο δεν ξεπερνάει 
την παράµετρο set-max-intset-entries. O µεγαλύτερος αριθµός στοιχείων που µπορούν να 
αποθηκευτούν σε ένα Σύνολο είναι ο 2^32 -1 , που σηµαίνει ότι µπορούν να αποθηκευτούν πάνω 
από 4 δισεκατοµµύρια στοιχεία ανά λίστα. 

• Ταξινοµηµένα Σύνολα (Sorted Sets): Τα ταξινοµηµένα σύνολα είναι παρεµφερή µε τα σύνολα που 
περιγράψαµε από πάνω. Η διαφορά έγκειται στο ότι κάθε εγγραφή συνοδεύεται και από ένα σκορ. 
Με άλλα λόγια ένα ταξινοµηµένο σύνολο είναι µια συλλογή από µη επαναλαµβανόµενες 
συµβολοσειρές ταξινοµηµένες µε κριτήριο το σκορ τους. Είναι πιθανό να έχουµε στοιχεία τα 
οποία έχουν το ίδιο σκορ. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία ταξινοµούνται µε αλφαβητική 
σειρά. Οι εντολές µε ταξινοµηµένα σύνολα είναι αρκετά γρήγορες, αλλά όχι τόσο γρήγορες όσο 
των απλών συνόλων καθώς τα σκορ συνεχώς συγκρίνονται µεταξύ τους. Η εισαγωγή, αναζήτησή 
και η διαγραφή ενός στοιχείου σε ένα ταξινοµηµένο σύνολο απαιτεί λογαριθµικό χρόνο εκτέλεση 
Ο(log(N)), όπου το Ν είναι ο αριθµός στοιχείων που υπάρχουν σε ένα ταξινοµηµένο σύνολο. Τα 
ταξινοµηµένα σύνολα υλοποιούνται είτε ως µια δοµή δεδοµένων γνωστή ως skiplist είτε ως ziplist 
τα οποία περιγράψαµε προηγουµένως. 

• Bitmaps: Τα bitmaps δεν είναι µια πραγµατική δοµή δεδοµένων της Redis. Ουσιαστικά ένα bitmap 
υλοποιείται µε µια συµβολοσειρά. Η διαφορά από µια απλή συµβολοσειρά είναι ότι τα bitmaps 
περιέχουν µόνο ακολουθίες από τα µπιτ 0 και 1. Οι λειτουργίες τους χωρίζονται σε δύο οµάδες. 
Τις λειτουργίες ενιαίου µπιτ σταθερού χρόνου, όπως ρύθµιση µπιτ σε 1 ή 0 ή λήψη της τιµής τους, 
και λειτουργίες σε οµάδες απο µπιτς. Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των bitmaps είναι 
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ότι συχνά παρέχουν εξαιρετική εξοικονόµηση χώρου κατά την αποθήκευση πληροφοριών. Τα 
bitmaps είναι πολύ αποδοτικά στην αναζήτηση και δεδοµένου ότι το µέγιστο µήκος των 
συµβολοσειρών είναι 512 MB τότε σε µια συµβολοσειρά µπορούµε να έχουµε 2^32 µπιτς. 

• HyperLogLogs: Τα HyperLogLogs δεν είναι µια πραγµατική δοµή δεδοµένων της Redis. 
Ουσιαστικά είναι ένας αλγόριθµος που χρησιµοποιεί την τυχαιότητα για να παρέχει µια αρκετά 
καλή εκτίµηση του αριθµού των µοναδικών στοιχείων που υπάρχουν σε ένα σύνολο, που αλλιώς 
ονοµάζεται και καρδιότητα (cardinality). Ο αλγόριθµος αυτός εκτελείται σε σταθερό χρόνο Ο(1) 
και χρησιµοποιεί ελάχιστη µνήµη, περίπου 12 ΚΒ ανά κλειδί. Επειδή ο αλγόριθµος αυτός 
χρησιµοποιεί πιθανότητες, δεν είναι 100% εύστοχος. Η υλοποίηση του στη Redis έχει ένα 
στάνταρ ποσοστό λάθους 0.81%. 

 Αναλύοντας λοιπόν όλους τους βασικούς τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιεί η Redis θα 
προχωρήσουµε στην ανάλυση του ευρετηριασµού (indexing) που χρησιµοποιεί καθώς θα µας 
βοηθήσει στο να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά της στα διάφορα τεστ που θα της κάνουµε 
αργότερα. Ο πιο ευνόητος τρόπος να παρουσιάσουµε ένα ευρετήριο στη Redis είναι σαν ένα µεγάλο 
πίνακα κατακερµατισµού όπου όλα τα κλειδιά είναι ουσιαστικα ακολουθίες χαρακτήρων. Κάθε κελί 
περιέχει συνδεδεµένες λίστες οι οποίες αποτελούνται από 3 δείκτες. 

Οι συγκρούσεις (collisions) που συµβαίνουν σε αυτό τον πίνακα κατακερµατισµού, όταν έχουµε 
εισαγωγή κλειδιού του οποίου η τιµή κατακερµατισµού υπάρχει ήδη στον πίνακα, αντιµετωπίζονται 
µε τη τεχνική της ξεχωριστής αλυσίδας (separate chaining).[23] Σε αντίθεση όµως µε τις συµβατικές 
υλοποιήσεις της τεχνικής της ξεχωριστής αλυσίδας, οι λίστες είναι αντεστραµένες. Δηλαδή ο 
πρώτος δείκτης δείχνει στην επόµενη εγγραφή ή στον πίνακα κατακερµατισµού, ο δεύτερος δείκτης 
δείχνει στο κλειδί και ο τρίτος δείκτης δείχνει στη τιµή αυτού του κλειδιού. Στην τεχνική αυτή, όταν 
υπάρχει µια σύγκρουση ανάµεσα στα κλειδιά τότε στη θέση που ανήκουν αυτά τα δύο κλειδιά, 
δηµιουργείται µια καινούργια λίστα. Ο πρώτος δείκτης της προηγούµενης εγγραφής δείχνει πλέον 
στην καινούργια εγγραφή (και όχι στον πίνακα όπως έδειχνε πρωτίστως) και η καινούργια λίστα 
γεµίζεται µε τον δεύτερό της δείκτη να δείχνει στο καινούργιο κλειδί που εισάγεται, µε τον τρίτο 
δείκτη να δείχνει στην τιµή αυτού του κλειδιού και τον πρώτο δείκτη να δείχνει στον πίνακα . 

 Το µέγεθος αυτού του πίνακα επιλέγεται ως η κοντινότερη τιµή, του διπλασιασµένου 
αριθµού καταχωρήσεων που πρέπει να περιέχει ο πίνακας κατακερµατισµού, στη δύναµη του 2. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο πραγµατικός συντελεστής φορτίου κυµαίνεται από 0,5 έως 1,0 µε µέσο όρο 
0,75. Η αύξηση µεγέθους του πίνακα κατακερµατισµού ενεργοποιείται, όταν ο αριθµός των 
καταχωρήσεων του πίνακα πλησιάζει το αρχικό µέγεθός του. Αυτό µπορεί να απενεργοποιηθεί και 
πλέον η αλλαγή µεγέθους να ενεργοποιείται µόνο όταν υπάρχουν 5 φορές περισσότερες 
καταχωρήσεις από το αρχικό µέγεθος του πίνακα. Ο υπολογισµός της νέας συνάρτησης 
κατακερµατισµού εφαρµόζεται µε τρόπο ο οποίος δε µπλοκάρει τις άλλες διαδικασίες και όταν 
χρειαστεί, δηµιουργείται ένας νέος πίνακας κατακερµατισµού και εκτελούνται οι εξής ενέργειες: 

• Σε κάθε ενέργεια του πίνακα κατακερµατισµού, συµπεριλαµβανοµένου και των εντολών µόνο 
ανάγνωσης (GET και EXISTS), µια “αλυσίδα” µετακινείται από τον παλιό πίνακα στον 
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καινούργιο. Με τον όρο “αλυσίδα” εννοούµε µια συνδεδεµένη λίστα η οποία κατοικεί σε ένα κελί 
του πίνακα. Όταν αυτή η αλυσίδα µετακινείται, η τιµή κατακερµατισµού  της επαναυπολογίζεται 
για τον καινούργιο πίνακα και έπειτα τοποθετείται στην κατάλληλη θέση. 

• Όταν όλες οι αλυσίδες µετακινηθούν από τον παλιό πίνακα στον νέο, ο παλιός πίνακας 
διαγράφεται και ο νέος πίνακας κατακερµατισµού επιστρέφει στον “κανονικό" του αλγόριθµο. 

• Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, η αναζήτηση κλειδιού πραγµατοποιείται πρώτα 
στον παλιό πίνακα και εάν το κλειδί απουσιάζει στον παλιό πίνακα, γίνεται αναζήτηση στον νέο 
πίνακα. 

• Οι νέες εγγραφές εισάγονται στον καινούργιο πίνακα κατακερµατισµού. 

 Η Redis όµως δεν είναι απλά µια βάση δεδοµένων τύπου κλειδιού-τιµής καθώς οι τιµές 
µπορεί να είναι πολύπλοκες δοµές δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας αυτές τις πολύπλοκες δοµές 
δεδοµένων η Redis µπορεί να δηµιουργήσει δευτερεύον ευρετήρια (secondary indexing) µε τα 
παρακάτω: 

• Ταξινοµηµένα Σύνολα ως Ευρετήρια (Sorted Sets as Indexes): Το απλούστερο δευτερεύον 
ευρετήριο που µπορεί να δηµιουργηθεί είναι χρησιµοποιώντας τον τύπο δεδοµένων 
ταξινοµηµένου συνόλου. Δεδοµένου ότι το σκορ είναι δεκαδικός αριθµός διπλής ακρίβειας, οι 
δείκτες που µπορούν να δηµιουργηθούν είναι περιορισµένοι σε έναν αριθµό εντός δεδοµένου 
εύρους ο οποίος είναι από -2^53 εώς και 2^53. 

• Λεξικογραφικά Ευρετήρια (Lexicographical Indexes): Τα Ταξινοµηµένα Σύνολα έχουν µια 
ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Όταν προστίθενται στοιχεία µε το ίδιο σκορ, τότε ταξινοµούνται 
λεξικογραφικά, συγκρίνοντας τις συµβολοσειρές ως δυαδικά δεδοµένα µε τη συνάρτηση 
memcmp(). Αυτή η δυνατότητα της Redis είναι βασικά ισοδύναµη µε µια δοµή δεδοµένων  που 
ονοµάζεται b-trees που χρησιµοποιείται συχνά για την δηµιουργία δεικτών στις πιο  παραδοσιακές 
βάσεις δεδοµένων.  

• Γεωχωρικά Ευρετήρια (Geospatial indexes): Η Redis έχει πολλές εντολές που σχετίζονται µε τη 
γεωγραφική χωροθέτηση (εντολές GEO), αλλά σε αντίθεση µε άλλες εντολές, αυτές οι εντολές 
δεν διαθέτουν τον δικό τους τύπο δεδοµένων. Αυτές οι εντολές στην πραγµατικότητα 
εφαρµόζονται πάνω σε ένα Ταξινοµηµένο Σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται κωδικοποιώντας το 
γεωγραφικό πλάτος και µήκος στο σκορ του ταξινοµηµένου συνόλου χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο geohash. 

• Πολυδιάστατα Ευρετήρια (Multidimensional indexes): Ένας πιο σύνθετος τύπος ευρετηρίου είναι 
ένα ευρετήριο το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση ερωτηµάτων όπου δύο ή περισσότερες µεταβλητές 
υποβάλλονται ταυτόχρονα σε ερώτηση για συγκεκριµένα εύρη. Αυτό το ερώτηµα µπορεί να 
εκτελεστεί µε δείκτη πολλαπλών στηλών, αλλά αυτό απαιτεί να επιλεχθεί η πρώτη µεταβλητή και, 
στη συνέχεια να αναζητηθεί η δεύτερη, πράγµα που σηµαίνει ότι ο χρόνος εκτέλεσης ενδεχοµένως 
να είναι µεγαλύτερος για τον πραγµατικό σκοπό που χρειάζεται. Για την εκτέλεση αυτών των 
ερωτηµάτων η Redis χρησιµοποιεί πολυδιάστατα δέντρα, όπως k-d trees ή r-trees. 
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  Επειδή στα πλαίσια της αξιολόγησης µας θα χρησιµοποιήσουµε τη λειτουργία 
συµπλέγµατος (Cluster Mode) που προσφέρει η Redis, κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί.  Όλα τα 
παρακάτω ισχύουν από την έκδοση 3.0 και έπειτα. Ουσιαστικά η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη 
Redis να έχει παραπάνω από ένα διακοµιστή-κόµβο (node) ταυτόχρονα για την ίδια διεργασία. Το 
Redis Cluster είναι µια κατανεµηµένη υλοποίηση της Redis µε τους ακόλουθους στόχους, µε  τη 
παρακάτω σειρά σπουδαιότητας στο σχεδιασµό: 

• Υψηλή απόδοση και γραµµική επεκτασιµότητα έως 1000 κόµβους. Δεν υπάρχουν διακοµιστές 
µεσολάβησης, χρησιµοποιείται ασύγχρονη αναπαραγωγή και δεν εκτελούνται εργασίες 
συγχώνευσης σε τιµές. 

• Αποδεκτός βαθµός ασφάλειας εγγραφής: το σύστηµα προσπαθεί (µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο) 
να διατηρήσει όλες τις εγγραφές που προέρχονται από πελάτες που συνδέονται µε την 
πλειονότητα των κύριων κόµβων. Συνήθως υπάρχουν µικρά παράθυρα όπου µπορεί να χαθούν 
αναγνωρισµένες εγγραφές. Τα παράθυρα αυτά είναι µεγαλύτερα όταν οι πελάτες βρίσκονται σε 
διαµερισµό µειονότητας. 

• Διαθεσιµότητα: Το Redis Cluster είναι σε θέση να επιβιώσει σε διαµερισµούς όπου η πλειονότητα 
των κύριων κόµβων είναι προσβάσιµη και υπάρχει τουλάχιστον ένας προσβάσιµος υποτελής 
κόµβος για κάθε κύριο κόµβο που δεν είναι πλέον προσβάσιµος. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας τη 
µετεγκατάσταση αντιγράφων, δηλαδή οι κύριοι κόµβοι που δεν έχουν πλέον κανένα υποτελή 
κόµβο θα λάβουν έναν από έναν άλλο κύριο κόµβο που καλύπτεται από πολλούς υποτελείς 
κόµβους. 

 Το Redis Cluster εφαρµόζει όλες τις εντολές µονού κλειδιού που είναι διαθέσιµες στη µη 
κατανεµηµένη έκδοση της Redis. Οι εντολές που εκτελούν πολύπλοκες λειτουργίες πολλαπλών 
κλειδιών, όπως ενώσεις Συνόλων ή διασταυρώσεις Συνόλων, εφαρµόζονται εφόσον όλα τα κλειδιά 
είναι κατακερµατισµένα στην ίδια θυρίδα (slot). Το Redis Cluster εφαρµόζει µια έννοια που 
ονοµάζεται “hash tags” που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναγκάσει ορισµένα κλειδιά να 
αποθηκευτούν στην ίδια θυρίδα κατακερµατισµού. Ωστόσο, κατά το χειροκίνητο θρυµµατισµό, οι 
λειτουργίες πολλαπλών κλειδιών ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες για κάποιο χρονικό διάστηµα, 
ενώ οι λειτουργίες µε ένα µονό κλειδί είναι πάντα διαθέσιµες. 

 Στο Redis Cluster οι κόµβοι είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των δεδοµένων και τη λήψη 
της κατάστασης του συµπλέγµατος, συµπεριλαµβανοµένου και της αντιστοίχισης  των κλειδιών 
στους σωστούς κόµβους. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο κύριου-υποτελή 
κόµβου (master-slave), όπου ένας κύριος κόµβος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε Ν 
υποτελείς κόµβους. Ο κύριος κόµβος είναι η πηγή αλήθεια για τους υποτελείς κόµβους και µόλις 
γίνει µια αλλαγή σε αυτόν, τότε ενηµερώνει και τους υποτελείς κόµβους. Οι κόµβοι του 
συµπλέγµατος είναι επίσης σε θέση να ανακαλύπτουν αυτόµατα άλλους κόµβους, να ανιχνεύουν µη 
λειτουργικούς κόµβους και να προωθούν τους υποτελείς κόµβους σε κύριους κόµβους όταν 
χρειάζεται, προκειµένου να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν παρουσιαστεί µια αποτυχία. Για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους όλοι οι κόµβοι συµπλέγµατος συνδέονται χρησιµοποιώντας ένα 
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δίαυλο πρωτοκόλλου TCP και ένα δυαδικό πρωτόκολλο, που ονοµάζεται “Redis Cluster Bus”. Κάθε 
κόµβος συνδέεται µε κάθε άλλο κόµβο του συµπλέγµατος χρησιµοποιώντας το δίαυλο αυτό. Οι 
κόµβοι χρησιµοποιούν ένα πρωτόκολλο κουτσοµπολιού (gossip protocol) για τη διάδοση 
πληροφοριών στο σύµπλεγµα, προκειµένου να ανακαλύψουν νέους κόµβους, να στείλουν πακέτα 
ping για να βεβαιωθούν ότι όλοι οι άλλοι κόµβοι λειτουργούν σωστά και για να στείλουν µηνύµατα 
συµπλέγµατος που απαιτούνται για την επισήµανση συγκεκριµένων συνθηκών. Ο δίαυλος 
συµπλέγµατος χρησιµοποιείται επίσης για τη µετάδοση µηνυµάτων “Pub/Sub” σε όλο το σύµπλεγµα 
και για την ενορχήστρωση των µη αυτόµατων αποτυχιών όταν ζητούνται από τους χρήστες (οι µη 
αυτόµατες αποτυχίες είναι αστοχίες που δεν ξεκινούν από τον ανιχνευτή αστοχιών του Redis 
Cluster, αλλά απευθείας από το διαχειριστή συστήµατος). Δεδοµένου ότι οι κόµβοι συµπλέγµατος 
δεν είναι σε θέση να ζητήσουν µεσολάβηση αιτηµάτων, οι πελάτες ενδέχεται να ανακατευθυνθούν 
σε άλλους κόµβους χρησιµοποιώντας σφάλµατα ανακατεύθυνσης “-MOVED” και “-ASK”. Ο 
πελάτης είναι θεωρητικά ελεύθερος να στείλει αιτήµατα σε όλους τους κόµβους του συµπλέγµατος, 
και να ανακατευθυνθεί εάν χρειαστεί, ώστε ο πελάτης να µη χρειάζεται να διατηρεί την κατάσταση 
του συµπλέγµατος. Ωστόσο, οι πελάτες που µπορούν να αποθηκεύουν προσωρινά τον χάρτη µεταξύ 
κλειδιών και κόµβων µπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των λειτουργιών τους. 

  Το Redis Cluster χρησιµοποιεί ασύγχρονη αναπαραγωγή µεταξύ κόµβων και το τελευταίο 
εκλεγµένο κύριο σύνολο δεδοµένων αντικαθιστά τελικά όλα τα άλλα αντίγραφα. Υπάρχει πάντα ένα 
παράθυρο χρόνου όπου είναι δυνατόν να χαθούν εγγραφές κατά τη διάρκεια των διαµερισµών. 
Ωστόσο, αυτά τα παράθυρα είναι πολύ διαφορετικά στην περίπτωση ενός πελάτη που είναι 
συνδεδεµένος µε την πλειονότητα των κύριων κόµβων και ενός πελάτη που είναι συνδεδεµένος µε 
τη µειονότητα των κύριων κόµβων. Αυτό γιατί το Redis Cluster προσπαθεί περισσότερο να 
διατηρήσει τις εγγραφές που εκτελούνται από πελάτες που συνδέονται µε την πλειοψηφία των 
κύριων κόµβων, σε σύγκριση µε τις εγγραφές που εκτελούνται στην πλευρά της µειονότητας. Μια 
περίπτωση που µπορεί να προκληθεί απώλεια δεδοµένων είναι όταν έρχεται µια εντολή στον κύριο 
κόµβο. Επειδή η Redis λειτουργεί ασύγχρονα ο κύριος κόµβος εκτελεί αυτή την εντολή και απαντά 
καταφατικά στον πελάτη χωρίς να ενηµερώσει τους υποτελείς κόµβους. Πρώτου όµως προλάβει να 
περάσει αυτή την εντολή στους υποτελείς κόµβους, ο κύριος κόµβος εµφανίζει κάποιο πρόβληµα 
και τερµατίζει τη λειτουργία του. Όταν εκλεχθεί καινούργιος κύριος κόµβος, από τους υποτελείς,  
αυτός ο κόµβος δε θα έχει ενηµερωθεί µε αποτέλεσµα να υπάρξουν ασυµφωνίες. Αυτό µπορεί τις 
περισσότερες φορές να αποφευχθεί µε τη σύγχρονη εκτέλεση αυτής της διαδικασίας µε τη χρήση 
της εντολής WAIT. Όµως σε αυτή τη περίπτωση θυσιάζεται ταχύτητα για συνέπεια. 

 Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα, το Redis Cluster δεν είναι διαθέσιµο στην πλευρά της 
µειονότητας του διαµερισµού. Στην πλειοψηφία του διαµερισµού υποθέτοντας ότι υπάρχει 
τουλάχιστον η πλειοψηφία των κύριων κόµβων και ένας υποτελής κόµβος για κάθε µη 
προσπελάσιµο κύριο κόµβο, το σύµπλεγµα είναι ξανά διαθέσιµο µετά από “NODE_TIMEOUT” 
χρόνο συν µερικά ακόµη δευτερόλεπτα που απαιτούνται για να εκλεγεί ένας υποτελής κόµβος 
κύριος και να αποτύχει ο κύριος του (Οι ανακάµψεις από τις αποτυχίες εκτελούνται συνήθως σε 
διάστηµα 1 ή 2 δευτερολέπτων). Αυτό σηµαίνει ότι το Redis Cluster έχει σχεδιαστεί για να 
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επιβιώνει από αστοχίες µερικών κόµβων στο σύµπλεγµα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη λύση για 
εφαρµογές που απαιτούν διαθεσιµότητα σε περίπτωση µεγάλων διαµερισµών του δικτύου. Παρόλα 
αυτά αν πολλοί κύριοι κόµβοι (master nodes) είναι προβληµατικοί, τότε το σύµπλεγµα διακόπτει τη 
λειτουργία του. Χάρη σε µια δυνατότητα του Redis Cluster που ονοµάζεται µετανάστευση 
αντιγράφων, η διαθεσιµότητα του συµπλέγµατος βελτιώνεται σε πολλά σενάρια πραγµατικού 
κόσµου από το γεγονός ότι οι υποτελείς κόµβοι µεταναστεύουν σε ορφανούς κύριους κόµβους (οι 
κύριοι κόµβοι που δεν έχουν πλέον υποτελείς κόµβους). Έτσι σε κάθε επιτυχηµένο συµβάν 
αποτυχίας, το σύµπλεγµα µπορεί να αναδιαµορφώσει τη διάταξη των υποτελών κόµβων, 
προκειµένου να αντισταθεί καλύτερα στην επόµενη αποτυχία. 

 Σχετικά µε την απόδοση, σε ένα Redis Cluster, οι κόµβοι δεν πραγµατοποιούν εντολές 
µεσολάβησης στον σωστό κόµβο που είναι υπεύθυνος για ένα δεδοµένο κλειδί, αλλά αντ 'αυτού 
ανακατευθύνουν τους πελάτες στους σωστούς κόµβους που εξυπηρετούν ένα δεδοµένο τµήµα του 
χώρου κλειδιών. Τελικά οι πελάτες λαµβάνουν µια ενηµερωµένη αναπαράσταση του συµπλέγµατος 
και ποιος κόµβος εξυπηρετεί ποιο υποσύνολο κλειδιών, ώστε κατά τη διάρκεια των κανονικών 
λειτουργιών οι πελάτες να επικοινωνούν απευθείας µε τους σωστούς κόµβους για να στείλουν µια 
δεδοµένη εντολή. Λόγω της χρήσης ασύγχρονης αναπαραγωγής, οι κόµβοι δεν περιµένουν την 
αναγνώριση εγγραφής άλλων κόµβων (εάν δε ζητείται ρητά χρησιµοποιώντας την εντολή WAIT). 
Επίσης, επειδή οι εντολές πολλαπλών κλειδιών περιορίζονται µόνο σε κοντινά κλειδιά, τα δεδοµένα 
δεν µετακινούνται ποτέ µεταξύ κόµβων εκτός από την περίπτωση της αναδιαµόρφωσης. Οι 
κανονικές λειτουργίες αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως στην περίπτωση ενός µόνο κόµβου της 
Redis. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα σύµπλεγµα Redis µε κύριους κόµβους N η απόδοση παραµένει ίση 
µε το να υπήρχε ένας κόµβος της Redis πολλαπλασµένο µε το Ν εφόσον ο σχεδιασµός της επιτρέπει 
γραµµική κλιµακωσιµότητα. Ταυτόχρονα, το ερώτηµα εκτελείται συνήθως σε ένα ταξίδι µετ 
'επιστροφής, δεδοµένου ότι οι πελάτες διατηρούν συνήθως µόνιµες συνδέσεις µε τους κόµβους, 
οπότε τα στοιχεία χρόνου καθυστέρησης είναι επίσης ίδια µε τη µεµονωµένη περίπτωση κόµβου 
Redis. 

 Οι κόµβοι σε ένα σύµπλεγµα επικοινωνούν µεταξύ τους για την ανταλλαγή δεδοµένων, τον 
συγχρονισµό τους, την αναζήτησή δεδοµένων και το διαµοιρασµό δεδοµένων µε τη τεχνική 
sharding όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για τη τεχνική αυτή δε χρησιµοποιείται συνεπής 
κατακερµατισµός όπως συνήθως, αλλά µια διαφορετική µορφή θρυµµατισµού όπου κάθε κλειδί 
είναι εννοιολογικά µέρος αυτού που ονοµάζεται θυρίδα κατακερµατισµού (hash slot). Υπάρχουν 
16384 θυρίδες κατακερµατισµού στο σύµπλεγµα, και για να υπολογίσουµε ποια είναι η θυρίδα 
κατακερµατισµού ενός δεδοµένου κλειδιού, παίρνουµε απλά το CRC16 του κλειδιού modulo 16384. 
Το ποιος κόµβος θα αναλάβει ποιες θυρίδες υπολογίζεται αναλογικά. Αν για παράδειγµα υπάρχουν 
τρεις κόµβοι στο σύµπλεγµα τότε ο Α κόµβος θα αναλάβει τις θυρίδες 0-5500, ο Β κόµβος τις 
θυρίδες 5501-11000 και ο Γ κόµβος τις θυρίδες 11001-16383. Κάθε κόµβος σε αυτό το σύµπλεγµα 
προϋποθέτει δύο ανοιχτές TCP συνδέσεις. Η µία σύνδεση είναι στη θύρα 6379 και χρησιµοποιείται 
στο να επιτελεί λειτουργίες και εντολές και  άλλη µία θύρα (συνήθως προσθέτει 10000 στη 
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προηγούµενη πόρτα για να πάρει τον ζητούµενο αριθµό) η οποία χρησιµοποιείται για την 
επικοινωνία µεταξύ των κόµβων που υπάρχουν στο ίδιο σύµπλεγµα. 

 Οι κόµβοι στο Redis Cluster ανταλλάσσουν συνεχώς πακέτα ping και pong (το πακέτο pong 
το απαντάει η redis όταν δέχεται ένα πακέτο ping). Αυτά τα δύο είδη πακέτων έχουν την ίδια δοµή 
και και τα δύο φέρουν σηµαντικές πληροφορίες διαµόρφωσης. Η µόνη πραγµατική διαφορά είναι το 
πεδίο τύπου µηνύµατος. Tο άθροισµα των πακέτων ping και pong αναφέρονται ως πακέτα 
καρδιακού παλµού. Συνήθως οι κόµβοι στέλνουν πακέτα ping που θα ενεργοποιήσουν τους δέκτες 
να απαντήσουν µε πακέτα pong. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Είναι δυνατό για τους 
κόµβους να στέλνουν απλώς πακέτα pong για να στέλνουν πληροφορίες σε άλλους κόµβους σχετικά 
µε τη διαµόρφωσή τους, χωρίς να  περιµένουν απάντηση. Αυτό είναι χρήσιµο, για παράδειγµα, για 
τη µετάδοση µιας νέας διαµόρφωσης το συντοµότερο δυνατό. Συνήθως ένας κόµβος θα κάνει ping 
µερικούς τυχαίους κόµβους κάθε δευτερόλεπτο έτσι ώστε ο συνολικός αριθµός των πακέτων ping 
που αποστέλλονται (και τα πακέτα pong που λαµβάνονται) από κάθε κόµβο να είναι ένα σταθερό 
ποσό  και να είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των κόµβων του συµπλέγµατος. Ωστόσο, κάθε 
κόµβος φροντίζει να κάνει ping σε κάθε άλλο κόµβο που δεν έχει στείλει ping ή δεν έχει λάβει pong 
για περισσότερο από το µισό χρόνο “NODE_TIMEOUT” . Πριν παρέλθει ο χρόνος 
“NODE_TIMEOUT” , οι κόµβοι προσπαθούν επίσης να επανασυνδέσουν τον σύνδεσµο TCP µε 
έναν άλλο κόµβο για να διαβεβαιώσουν ότι οι κόµβοι δεν πιστεύεται ότι δεν είναι προσβάσιµοι µόνο 
και µόνο επειδή υπάρχει πρόβληµα στην τρέχουσα σύνδεση TCP. Ο αριθµός των µηνυµάτων που 
ανταλλάσσονται µπορεί να είναι αρκετά µεγάλος εάν το “NODE_TIMEOUT” έχει οριστεί σε µια 
µικρή τιµή και ο αριθµός των κόµβων (N) είναι πολύ µεγάλος, καθώς κάθε κόµβος θα προσπαθήσει 
να κάνει ping σε κάθε άλλο κόµβο για τον οποίο δεν έχουν νέες πληροφορίες κάθε µισό του χρόνου 
“NODE_TIMEOUT”. Για παράδειγµα, σε ένα σύµπλεγµα 100 κόµβων µε χρονικό όριο κόµβου 60 
δευτερόλεπτα, κάθε κόµβος θα προσπαθεί να στέλνει 99 pings κάθε 30 δευτερόλεπτα, µε συνολικό 
ποσό pings 3,3 ανά δευτερόλεπτο. Πολλαπλασιαζόµενος µε 100 κόµβους, αυτό είναι 330 pings ανά 
δευτερόλεπτο στο συνολικό σύµπλεγµα. Υπάρχουν τρόποι µείωσης του αριθµού των µηνυµάτων, 
ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προβλήµατα µε το εύρος ζώνης που χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή 
για την ανίχνευση αστοχιών σε ένα Redis Cluster, οπότε προς το παρόν χρησιµοποιείται ο προφανής 
και άµεσος σχεδιασµός. Ακόµη και στο παραπάνω παράδειγµα, τα 330 πακέτα ανά δευτερόλεπτο 
που ανταλλάσσονται κατανέµονται οµοιόµορφα σε 100 διαφορετικούς κόµβους, εποµένως η κίνηση 
που λαµβάνει κάθε κόµβος είναι αποδεκτή. 

 Το Redis Cluster χρησιµοποιεί µια ιδέα παρόµοια µε τον όρο του αλγορίθµου Raft[24], το 
“term”. Στο Redis Cluster ο αντίστοιχος αυτός όρος ονοµάζεται “epoch”, και χρησιµοποιείται για να 
δώσει σταδιακή εκδοχή σε συµβάντα. Όταν πολλοί κόµβοι παρέχουν αντικρουόµενες πληροφορίες, 
είναι δυνατό για έναν άλλο κόµβο να κατανοήσει ποια κατάσταση είναι η πιο ενηµερωµένη. Η 
µεταβλητή “currentEpoch” είναι ένας µη προσηµασµένος αριθµός 64 bit. Κατά τη δηµιουργία 
κόµβων, κάθε κόµβος του Redis Cluster, τόσο οι κύριοι κόµβοι όσο και οι υποτελείς, ορίζουν το 
“currentEpoch” σε 0. Κάθε φορά που λαµβάνεται ένα πακέτο από έναν άλλο κόµβο, εάν το “epoch” 
του αποστολέα (µέρος της κεφαλίδας µηνυµάτων διαύλου συµπλέγµατος) είναι µεγαλύτερο από το 
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“epoch” του τοπικού κόµβου, το “currentEpoch” ενηµερώνεται στο “epoch” του αποστολέα. Λόγω 
αυτών των σηµασιολογικών, τελικά όλοι οι κόµβοι θα συµφωνήσουν µε τη µεγαλύτερη  µεταβλητή 
“epoch” στο σύµπλεγµα. 

 Η µεταβλητή αυτή (“currentEpoch”) αναφέρθηκε επειδή θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε 
τη διαδικασία εκλογών ώστε ένας υποτελής κόµβου να προαχθεί σε κύριο. Η εκλογή και η 
προώθηση των υποτελών κόµβων γίνεται από  τους υποτελείς κόµβους, µε τη βοήθεια κύριων 
κόµβων που ψηφίζουν για την προώθηση του υποτελούς. Η εκλογή συµβαίνει όταν ένας κύριος 
κόµβος βρίσκεται σε κατάσταση αποτυχίας (FAIL state) υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ενός 
από τους υποτελείς του κόµβους έχει τις δυνατότητες για να γίνει κύριος. Προκειµένου ένας 
υποτελής κόµβος να προαχθεί, πρέπει να ξεκινήσει εκλογές και να τις κερδίσει. Όλοι οι υποτελείς 
κόµβοι µπορούν να ξεκινήσουν µια εκλογή εάν ο κύριος κόµβος βρίσκεται σε κατάσταση 
αποτυχίας, ωστόσο µόνο ένας θα κερδίσει τις εκλογές και θα προαχθεί σε κύριο κόµβο. Ένας 
υποτελής κόµβος ξεκινά µια εκλογή όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Ο κύριος κόµβος του υποτελούς βρίσκεται σε κατάσταση αποτυχίας. 

• Ο κύριος κόµβος εξυπηρετούσε κάποιο slot. 

• Ο σύνδεσµος αναπαραγωγής υποτελών κόµβων αποσυνδέθηκε από τον κύριο κόµβο για  όχι 
περισσότερο από ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα 
του προωθούµενου υποτελούς κόµβου είναι αρκετά πρόσφατα. Αυτός ο χρόνος µπορεί να 
ρυθµιστεί από το χρήστη. 

Προκειµένου να εκλεγεί, το πρώτο βήµα για έναν υποτελή κόµβο είναι να αυξήσει το  µετρητή του 
“currentEpoch” και να ζητήσει ψήφους από τους υπόλοιπους κύριος κόµβους. Αυτές οι ψήφοι 
ζητούνται από τον υποτελή κόµβο µεταδίδοντας ένα πακέτο “FAILOVER_AUTH_REQUEST” σε 
κάθε κύριο κόµβο του συµπλέγµατος. Στη συνέχεια, περιµένει για µέγιστο χρόνο δύο φορές επί το 
“NODE_TIMEOUT” για να φτάσουν οι απαντήσεις (αλλά πάντα για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα). 
Μόλις ένας κύριος κόµβος ψηφίσει έναν υποτελή , απαντώντας θετικά µε ένα 
“FAILOVER_AUTH_ACK”, δεν µπορεί πλέον να ψηφίσει έναν άλλο υποτελή του ίδιου κύριου 
κόµβου για περίοδο NODE_TIMEOUT * 2. Σε αυτήν την περίοδο δεν θα µπορεί να απαντήσει σε 
άλλα αιτήµατα εξουσιοδότησης για τον ίδιο κύριο κόµβο. Αυτό δεν χρησιµοποιείται για την 
εγγύηση της ασφάλειας, αλλά είναι χρήσιµο για την αποφυγή εκλογής πολλών υποτελών κόµβων 
(ακόµα και µε διαφορετικό configEpoch) περίπου την ίδια ώρα, κάτι που συνήθως δεν είναι 
επιθυµητό. Ένας υποτελής απορρίπτει τυχόν απαντήσεις AUTH_ACK µε ένα epoch που είναι 
µικρότερο από το currentEpoch τη στιγµή που στάλθηκε το αίτηµα ψήφου. Αυτό διασφαλίζει ότι 
δεν προσµετρούνται οι ψήφοι που προορίζονται για προηγούµενες εκλογές. Μόλις ο υποτελής λάβει 
ACK από την πλειοψηφία των κύριων κόµβων, κερδίζει τις εκλογές. Διαφορετικά, εάν η πλειοψηφία 
δεν επιτευχθεί εντός της περιόδου NODE_TIMEOUT *2 (αλλά πάντα τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα), η εκλογή µαταιώνεται και µια νέα θα δοκιµαστεί ξανά µετά από χρόνο 
NODE_TIMEOUT * 4 (και πάντα τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα). 
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική ενός συµπλέγµατος της Redis. Πηγή: https://i.stack.imgur.com/5W4UZ.png 
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3.2 Aerospike 

 Η Aerospike[25] είναι µια µη σχεσιακή (NoSQL) βάση δεδοµένων ανοιχτού κώδικα η οποία 
έχει σχεδιαστεί για να είναι αποδοτική σε µνήµες τύπου flash και να έχει τη δυνατότητα να 
αποθηκεύει τα δεδοµένα προσωρινά στη µνήµη (ram). Αρχικά η Aerospike ήταν γνωστή µε το 
όνοµα Citrusleaf 2.0. Τον Αύγουστο του 2012, η εταιρία - η οποία παρέχει τη βάση δεδοµένων της 
από το 2010 - µετονοµάστηκε τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και στο όνοµα του λογισµικού που 
παρείχε, στο όνοµα Aerospike. To όνοµα Aerospike προέρχεται από τον κινητήρα aerospike, έναν 
τύπο πυραύλου ακροφυσίου που µπορεί να διατηρήσει την απόδοση εξόδου του σε µεγάλο εύρος 
υψοµέτρων και ο λόγος που επιλέχθηκε το όνοµα αυτό είναι για να αναδείξει την ικανότητα του 
λογισµικού να κλιµακώνεται. Το 2012, η Aerospike απέκτησε την βάση δεδοµένων AlchemyDB και 
ενσωµάτωσε τις λειτουργίες τους µε αποτέλεσµα να εισαχθεί και ένα σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης 
δεδοµένων. Στις 24 Ιουνίου του 2014 η Aerospike έγινε ανοιχτού κώδικα κάτω από την άδεια AGPL 
3.0 για τον διακοµιστή βάσης δεδοµένων Aerospike και την έκδοση Apache Licence Version 2.0 για 
το κιτ ανάπτυξης λογισµικού πελατών της Aerospike.  

 H Aerospike είναι γραµµένη στη γλώσσα προγραµµατισµού C. Είναι µια κατανεµηµένη 
βάση δεδοµένων. Η αρχιτεκτονική της έχει τρεις βασικούς στόχους[7]. Να δηµιουργήσει µια 
ευέλικτη και επεκτάσιµη πλατφόρµα για εφαρµογές διαδικτύου, να παρέχει την ευρωστία και την 
αξιοπιστία (όπως στο ACID) που αναµένεται από τις παραδοσιακές βάσεις δεδοµένων και να 
παρέχει λειτουργική αποδοτικότητα µε ελάχιστη εµπλοκή του χρήστη. Με αυτούς τους τρεις 
στόχους η αρχιτεκτονική της Aerospike αποτελείται από τρία επίπεδα. 

• Το επίπεδο του Πελάτη (Client Layer): Αυτό το επίπεδο επίγνωσης του συµπλέγµατος (cluster-
aware) περιλαµβάνει βιβλιοθήκες πελατών ανοιχτού κώδικα, οι οποίες εφαρµόζουν  το API της 
Aerospike, επιβλέπουν τους κόµβους του συµπλεγµατος και γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή που 
βρίσκονται τα δεδοµένα στο σύµπλεγµα. 

• Το επίπεδο Συµπλέγµατος και Διαµοιρασµού Δεδοµένων (Clustering and Data Distribution Layer): 
Αυτό το επίπεδο διαχειρίζεται την επικοινωνία του συµπλέγµατος αυτοµατοποιεί τη διαδικασία 
επανεκκίνησης σε περίπτωση αποτυχίας, την αναπαραγωγή, την αναπαραγωγή µεταξύ διαφόρων 
κέντρων δεδοµένων (XDR) και την έξυπνη επανεξισορρόπηση και µετεγκατάσταση δεδοµένων. 

• Το επίπεδο Αποθήκευσης Δεδοµένων (Data Storage Layer): Αυτό το επίπεδο αποθηκεύει 
αξιόπιστα τα δεδοµένα στη δυναµική µνήµη DRAM και στη µνήµη Flash για γρήγορη ανάκτηση 
δεδοµένων. Η Aerospike είναι ένα µια βάση δεδοµένων τύπου κλειδιού-τιµής µε ένα µοντέλο 
δεδοµένων χωρίς κάποιο συγκεκριµένο σχηµατισµό (schemaless). Τα δεδοµένα ρέουν σε διάφορα 
κοντέινερ, που ονοµάζονται χώροι ονοµάτων (namespaces), που είναι σηµασιολογικά παρόµοια 
µε βάσεις δεδοµένων σε ένα σύστηµα RDBMS. Μέσα σε ένα χώρου ονοµάτων, τα δεδοµένα 
υποδιαιρούνται σε σύνολα (πίνακες σε RDBMS) και εγγραφές (σειρές σε RDMBS). Κάθε 
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Εικόνα 2:Αρχιτεκτονική της Aerospike. Πηγή: https://www.aerospike.com/docs/architecture/assets/as-
architecture.png 

εγγραφή έχει ένα δεικτοδοτούµενο κλειδί το οποίο είναι µοναδικό στο σύνολο και έναν η 
περισσότερους κάδους (στήλες σε RDBMS) που διατηρούν τιµές που σχετίζονται µε την εγγραφή. 

 Παρακάτω θα αναλύσουµε τους βασικούς τύπους δεδοµένων που µπορούν να 
αποθηκευτούν στους κάδους  της Aerospike και πως υλοποιούνται πραγµατικά. Η Aerospike χωρίζει 
τους τύπους δεδοµένων της ως βασικούς τύπους δεδοµένων και ως σύνθετους τύπους δεδοµένων. Οι 
βασικοί τύποι δεδοµένων είναι οι: 

• Ακέραιοι (Integers): Οι Ακέραιοι είναι αριθµοί 64 bit. Κάθε ακέραιος απαιτεί 8 bytes µνήµης για 
την αποθήκευση του. Για τα σηµεία επαφής στη βάση δεδοµένων όπου οι Ακέραιοι πρέπει να 
λάβουν µια προσήµανση, όπως στην περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται για δευτερεύον 
δεικτοδότηση, τότε η τιµή ενός Ακεραίου µπορεί να πάρει τιµή από -2^63 εώς και 2^63-1. Στους 
Ακέραιους µπορεί να εφαρµοστεί η λειτουργία της ατοµικής πρόσθεσης για να υλοποιηθούν 
µετρητές. Η δευτερεύουσα δεικτοδότηση υποστηρίζονται στο συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων, 
τόσο για τα ερωτήµατα ισότητας όσο και για τα ερωτήµατα εύρους. 

• Συµβολοσειρές (Strings): Οι Συµβολοσειρές είναι αφηρηµένες συστοιχίες από bytes. Δε 
δεσµεύονται µε κωδικοποίηση, που σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 
οποιαδήποτε κωδικοποίηση επιθυµεί ο χρήστης. Για σηµεία επαφής µε τη βάση δεδοµένων όπου 
οι Συµβολοσειρές πρέπει να έχουν µια κωδικοποίηση, τότε χρησιµοποιείται η κωδικοποίηση 
UTF-8. Οι διάφορες βιβλιοθήκες των πελατών µπορούν να επιβάλουν τη δική τους κωδικοποίηση. 
Η συµβατότητα µεταξύ των γλωσσών εξαρτάται από την εφαρµογή. Οι συµβολοσειρές έχουν όριο 
µεγέθους  128 KB. Επίσης υποστηρίζουν τις ατοµικές λειτουργίες της προσθήκης (prepend) και 
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της προσάρτησης (append). Ακόµα η δευτερεύουσα δεικτοδότηση υποστηρίζεται στο 
συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων για ερωτήµατα που αφορούν ισότητα. 

• Bytes: Τα Bytes είναι πίνακες δεδοµένου µεγέθους που περιέχουν bytes. Οποιαδήποτε δυαδικά 
δεδοµένα οποιουδήποτε τύπου µπορούν να αποθηκευτούν στα Bytes. Επίσης τα Bytes είναι ένας 
τύπος δεδοµένων ο οποίος στο τέλος του δεν περιέχει τον χαρακτήρα ‘\ο’ ( non null terminated).  

• Double: Τα Doubles είναι είναι ένας τύπος δεδοµένων ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας αριθµός 64 
bit διπλής ακρίβειας. Στα Doubles µπορεί να εφαρµοστεί η λειτουργία της ατοµικής πρόσθεσης 
για να υλοποιηθούν µετρητές  

Οι σύνθετοι τύποι δεδοµένων υποστηρίζουν ατοµικές λειτουργίες για την επεξεργασία των πεδίων 
τους, όπως επίσης και λειτουργίες για εφαρµογή ερωτηµάτων στα δεδοµένα τους. Οι τύποι αυτοί 
είναι: 

• Λίστες (Lists): Οι λίστες στην Aerospike µπορούν να περιέχουν έναν από τους βασικούς τύπους 
δεδοµένων που περιγράψαµε προηγουµένως η µπορούν να περιέχουν και άλλες λίστες η χάρτες 
που θα περιγράψουµε παρακάτω. Οι λειτουργίες πάνω στις λίστες είναι βελτιστοποιηµένες ώστε 
να χειρίζονται τις λίστες απευθείας στο διακοµιστή της Aerospike. Κάθε λίστα έχει δείκτες οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν τη θέση του κάθε δεδοµένου, την τιµή η οποία είναι πραγµατική τιµή 
του δεδοµένου και το βαθµό ο οποίος αντιπροσωπεύει τη σειρά τιµών των στοιχείων της λίστας, 
δηλαδή ο µικρότερος αριθµός στη λίστα έχει βαθµό µηδέν. Οι δείκτες µπορούν να πάρουν και 
αρνητικές τιµές µε το µείον ένα να είναι το τελευταίο στοιχείο της λίστας. Επίσης και οι βαθµοί 
µπορούν να πάρουν αρνητικές τιµές µε το µείον ένα να είναι το µεγαλύτερο στοιχείο στη λίστα. 
Τα στοιχεία σε µια λίστα µπορούν να προσπελαστούν και µε τους τρεις παραπάνω τρόπους. Οι 
λίστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις ταξινοµηµένες λίστες και τις µη ταξινοµηµένες λίστες. 
Οι ταξινοµηµένες λίστες διατηρούν το βαθµό κατάταξης τους και κάθε φορά που εισάγεται ένα 
νέο στοιχείο η λίστα αυτοταξινοµείται. Σε µια ταξινοµηµένη λίστα, στοιχεία τα οποία είναι µικτού 
τύπου ταξινοµούνται αρχικά µε τον τύπο τους και έπειτα µε τη τιµή τους. Η σειρά µε την οποία 
ταξινοµούνται οι τύποι είναι: κενό, BOOLEAN, Ακέραιος, Συµβολοσειρά, Λίστα, Χάρτης, 
BYTES, DOUBLE, GEOJSON και INF. Η δεύτερη κατηγορία λιστών είναι οι µη ταξινοµηµένες 
λίστες. Οι µη ταξινοµηµένες λίστες διατηρούν τη σειρά εισαγωγής των στοιχείων κατα τη 
διάρκεια εισαγωγής νέων στοιχείων στη λίστα. Σε µία µη ταξινοµηµένη λίστα η ανάκτηση 
δεδοµένων µε βάση το βαθµό ακολουθεί την παραπάνω προτεραιότητα που περιγράφηκε. Οι 
λίστες περιορίζονται όσον αφορά το µέγεθος τους από τη µεταβλητή write-block-size. Επίσης οι 
λίστες δεν υποστηρίζονται από συναρτήσεις γραµµένες από το χρήστη στη προγραµµατιστική 
γλώσσα Lua (Lua UDFs). 

• Χάρτες (Maps): Οι χάρτες στην Aerospike µπορούν να περιέχουν έναν από τους βασικούς τύπους 
δεδοµένων που περιγράψαµε προηγουµένως η µπορούν να περιέχουν και άλλες λίστες η χάρτες. 
Οι λειτουργίες στους χάρτες είναι βελτιστοποιηµένη ώστε να µπορούν να χειριστούν ζεύγη 
κλειδιού-τιµής απευθείας στο διακοµιστή της Aerospike. Όπως και οι λίστες, οι χάρτες έχουν 
δείκτες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη θέση του κάθε δεδοµένου, την τιµή η οποία είναι 
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πραγµατική τιµή του δεδοµένου και το βαθµό ο οποίος αντιπροσωπεύει τη σειρά τιµών των 
στοιχείων του χάρτη. Τα στοιχεία σε ένα χάρτη αποθηκεύονται ανάλογα µε το τύπο ταξινόµησης 
ενός χάρτη. Οι µη ταξινοµηµενοι χάρτες δεν έχουν συγκεκριµένο τρόπο ταξινόµησης, ενώ οι Κ-
ταξινοµηµένοι χάρτες αποθηκεύουν δεδοµένα µε βάση τη σειρά των κλειδιών. Οι KV-
ταξινοµηµένοι χάρτες είναι επίσης Κ-ταξινοµηµένοι χάρτες, αλλά έχουν ένα παραπάνω δείκτη ο 
οποίος είναι ο συνδυασµός τιµής-σειράς ανάλογα µε την διαµόρφωση του χώρου ονοµάτων. Τα 
δεδοµένα σε ένα χάρτη µπορούν επίσης να προσπελαστούν µε βάση τη σειρά, είτε µε βάση τους 
δείκτες, είτε µε βάση το βαθµό. Οι χάρτες περιορίζονται όσον αφορά το µέγεθος τους από τη 
µεταβλητή write-block-size. Επίσης οι χάρτες δεν υποστηρίζονται από συναρτήσεις γραµµένες 
από το χρήστη στη προγραµµατιστικη γλώσσα Lua (Lua UDFs). 

• GeoJSON: Το GeoJSON είναι ένας τύπος δεδοµένων όπου ουσιαστικά υλοποιείται µε 
συµβολοσειρές οι οποίες έχουν τη µορφή JSON και χρησιµοποιούνται για να κωδικοποιούν 
γεωχωρικά δεδοµένα. 

• HyperLogLog και Πιθανοτικά Δεδοµένα (HyperLogLog and Probabilistic Data): Το HyperLogLog 
είναι ένας πιθανοτικός τύπος δεδοµένων που παρέχει λειτουργίες µαθηµατικών συνόλων όπως 
προσθήκη, µέτρηση, διασταύρωση και ένωση. Καθώς ο αριθµός των στοιχείων σε ένα σύνολο 
δεδοµένων αυξάνεται εξαιρετικά, το HyperLogLog είναι αποδοτικό τόσο στο χώρο όσο και στη 
κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) ανεξάρτητα από το µέγεθος του λογικού συνόλου 
δεδοµένων. Παρέχει µια γρήγορη, κατά προσέγγιση µέτρηση του αριθµού των στοιχείων της 
διασταύρωσης ή ένωσης πολλαπλών συνόλων. Αυτά τα δεδοµένα αποτελούν τη βάση άντλησης 
διαφόρων πιθανοτήτων για κάθε είδους εφαρµογή.  

 Αναλύοντας λοιπόν όλους τους βασικούς τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιεί η Aerospike 
θα προχωρήσουµε στην ανάλυση του ευρετηριασµού (indexing) που χρησιµοποιεί καθώς θα µας 
βοηθήσει στο να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά της στα διάφορα τεστ που θα της κάνουµε 
αργότερα. Η Aerospike έχει τη δυνατότητα για πρωτεύον και δευτερεύον ευρετήρια (primary and 
secondary indexing). Τα πρωτεύον είναι ένα µείγµα κατανεµηµένης τεχνολογίας πίνακα 
κατακερµατισµού µε κατανεµηµένη δοµή δέντρου σε κάθε διακοµιστή. Ολόκληρος ο χώρος 
κλειδιών στο χώρο ονοµάτων (namespace) διαχωρίζεται µέσω µιας ισχυρής συνάρτησης 
κατακερµατισµού σε διαµερισµούς. Συνολικά 4096 κατατµήσεις κατανέµονται εξίσου σε κόµβους 
του συµπλέγµατος.  Η Aerospike χρησιµοποιεί µια µορφή κόκκινων-µαύρων δέντρων (red-black 
trees) που ονοµάζονται sprigs [26]. Υπάρχουν δύο λόγοι που χρησιµοποιούνται τα sprigs και όχι τα 
απλά κόκκινα-µαύρα δέντρα. Αρχικά η διάσχιση ενός τέτοιου δέντρου µε µεγάλο αριθµό δεδοµένων 
είναι πολύ χρονοβόρα και µπορεί να είναι η πιο αργή λειτουργία σε µια δοσοληψία. Και δεύτερον 
ενώ οι προσπελάσεις στο δέντρο δε δηµιουργούν πρόβληµα κλειδώµατος, οι λειτουργίες 
δηµιουργίας και διαγραφής δεδοµένων δηµιουργούν. Οπότε σε αυτές τις διαδικασίες όλο το 
σύστηµα περιµένει να ολοκληρωθούν ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του προγράµµατος µε 
αποτέλεσµα να καθυστερούν την όλη εκτέλεση. Γι’ αυτό δηµιουργήθηκαν τα sprigs που είναι 
ουσιαστικά η διαχώριση ενός δέντρου  ευρετηρίου ενός διαµερισµού, σε πολλά δευτερεύοντα 
δέντρα (sprigs). Έτσι το βάθος/µέγεθος ενός δέντρου µειώνεται µε αποτέλεσµα την ταχύτερη 
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αναζήτησή και προσπέλαση των στοιχείων του δέντρου, όπως επίσης και την υποστήριξη της 
παρουσίας πολλαπλών δέντρων, άρα και µείωση ζευγών κλειδώµατος ανά διαµέρισµα, µε κάθε 
κλείδωµα (locks) να εφαρµόζεται σε ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα δέντρα, για τη µείωση των 
συγκρούσεων (conflicts) κλειδώµατος.  

 To πρωτεύον ευρετήριο βρίσκεται στο 20ο byte κατακερµατισµού και ονοµάζεται σύνοψη 
(digest) του καθορισµένου πρωτεύοντος ευρετηρίου. Ενώ αυτό επεκτείνει το µέγεθος κλειδιού 
ορισµένων εγγραφών (για παράδειγµα, ένα ακέραιο κλειδί που είναι µόνο 8-bytes), είναι 
προτιµότερο καθώς η λειτουργία κώδικα είναι προβλέψιµη ανεξάρτητα από το µέγεθος ή την 
κατανοµή του κλειδιού εισαγωγής. Όταν ένας διακοµιστής αποτύχει, τα ευρετήρια σε άλλον 
διακοµιστή είναι άµεσα διαθέσιµα. Εάν ο αποτυχηµένος διακοµιστής παραµείνει εκτός λειτουργίας, 
τα δεδοµένα αρχίζουν να εξισορροπούνται εκ νέου και τα αναπαραγόµενα ευρετήρια 
δηµιουργούνται σε νέους κόµβους. Το κύριο ευρετήριο προέρχεται από τα ίδια τα δεδοµένα και 
µπορεί να ξαναχτιστεί από αυτά τα δεδοµένα, ανάλογα µε τη ρύθµιση παραµέτρων για γρήγορη 
επανεκκίνηση. Για γρήγορες αναβαθµίσεις του συµπλέγµατος µε ελάχιστο χρόνο διακοπής 
λειτουργίας, η Aerospike διαθέτει τη δυνατότητα γρήγορης επανεκκίνησης. Η γρήγορη 
επανεκκίνηση εκχωρεί τη µνήµη ευρετηρίου από ένα τµήµα κοινόχρηστης µνήµης των Linux. Για 
προγραµµατισµένους τερµατισµούς λειτουργίας και επανεκκινήσεις (για παράδειγµα, για 
αναβάθµιση), κατά την επανεκκίνηση ο διακοµιστής συνδέεται εκ νέου στο κοινόχρηστο τµήµα 
µνήµης και ενεργοποιεί τα κύρια ευρετήρια χωρίς σάρωση δεδοµένων του χώρου αποθήκευσης. 

 Εκτός από πρωτεύον ευρετήρια η Aerospike υποστηρίζει και δευτερεύον ευρετήρια. Τα 
δευτερεύοντα ευρετήρια βρίσκονται σε ένα µη πρωτεύον κλειδί, το οποίο επιτρέπει τη 
µοντελοποίηση σχέσεων απο ένα σε πολλά. Τα δευτερεύοντα ευρετήρια καθορίζονται διαφορετικά 
σε κάθε κάδο (όπως µε τις στήλες RDBMS). Αυτό επιτρέπει αποτελεσµατικές ενηµερώσεις και 
ελαχιστοποιεί το ποσό των πόρων που απαιτούνται για την αποθήκευση  των ευρετηρίων. Τα 
δευτερεύοντα ευρετήρια αποθηκεύονται στη DRAM για αν είναι πιο άµεσα διαθέσιµα. Ακόµη, είναι 
φτιαγµένα µέσα σε κάθε κόµβο του συµπλέγµατος και βρίσκονται µαζί µε τα πρωτεύον ευρετήρια 
και η κάθε εισαγωγή στο δευτερεύον ευρετήριο περιέχει µόνο αναφορές σε εγγραφές τοπικές του 
κόµβου στον οποίο βρίσκεται. Ακόµη, ένα δευτερεύον ευρετήριο περιέχει δείκτες τόσο σε πρωτεύον 
δεδοµένα τα οποία υπάρχουν στους κόµβους όσο και σε αντίγραφα των δεδοµένων αυτών. Η 
Aerospike παρακολουθεί ποια ευρετήρια δηµιουργούνται σε µια παγκόσµια συντηρηµένη δοµή 
δεδοµένων µε το σύστηµα µεταδεδοµένων (SMD). Για να δηµιουργηθεί ένα δευτερεύον ευρετήριο, 
καθορίζεται ένας χώρος ονοµάτων, ένα σετ, ένας κάδος, ένας τύπος κοντέινερ (λίστα, χάρτης) και 
ένας τύπος δεδοµένων (ακέραιος, συµβολοσειρά, λίστα, χάρτης κ.ο.κ.). Μετά την επιβεβαίωση από 
το SMD, κάθε κόµβος δηµιουργεί το δευτερεύον ευρετήριο σε λειτουργία εγγραφής και ξεκινά  τη 
σάρωση όλων των δεδοµένων και την εισαγωγή καταχωρήσεων στο δευτερεύον ευρετήριο. Στις 
διαγραφές δεδοµένων τα δεδοµένα δεν διαβάζονται από το δίσκο για να διαγράψουν την 
καταχώρηση από το δευτερεύον ευρετήριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή της 
υπερβολικής επιβάρυνσης του υποσυστήµατος εισόδου/εξόδου. Οι υπόλοιπες καταχωρήσεις στο 
δευτερεύον ευρετήριο διαγράφονται από ένα νήµα το οποίο εκτελείται στο παρασκήνιο, το οποίο 
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ξυπνά σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εκτελεί αυτή την εκκαθάριση. Αυτός ο Συλλέκτης 
απορριµµάτων έχει σχεδιαστεί για να είναι µη παρεµβατικός. Δηµιουργεί µια λίστα καταχωρήσεων 
για κατάργηση σε µικρές παρτίδες και στη συνέχεια τις διαγράφει αργά από το ευρετήριο. Αυτό 
απαιτεί παροχή µνήµης για το δευτερεύον ευρετήριο σε συστήµατα µε υψηλά ποσοστά λήξης και 
εκδίωξης δεδοµένων. 

 Όπως και στη Redis, επειδή στα πλαίσια της αξιολόγησης µας θα χρησιµοποιήσουµε τη 
λειτουργία συµπλέγµατος (Cluster Mode) που προσφέρει η Aerospike, κρίνεται σκόπιµο να 
αναλυθεί. H Aerospike χρησιµοποιεί την αρχιτεκτονική Shared-Nothing. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 
κόµβος του συµπλέγµατος είναι ίδιος, όλοι οι κόµβοι είναι οµότιµοι (peers) και ότι δεν υπάρχει 
κανένα συγκεκριµένο σηµείο αποτυχίας. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Smart Partitions η 
Aerospike κατανέµει τα δεδοµένα οµοιόµορφα σε όλους τους κόµβους του συµπλέγµατος. Η 
κατανοµή διαµερισµών στην Aerospike έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Η Aerospike χρησιµοποιεί µια µέθοδο τυχαίου κατακερµατισµού για να διασφαλίσει ότι οι 
διαµερισµοί κατανέµονται οµοιόµορφα στους κόµβους συµπλέγµατος. Δεν υπάρχει ανάγκη  για 
χειροκίνητο θρυµµατισµό. 

• Όλοι οι κόµβοι στο σύµπλεγµα είναι οµότιµοι - δεν υπάρχει κανένας κύριος κόµβος βάσης 
δεδοµένων που µπορεί να αποτύχει και να σταµατήσει τη λειτουργία ολόκληρης τη βάσης 
δεδοµένων. 

• Όταν προστεθούν ή αφαιρεθούν κόµβοι, θα σχηµατιστεί ένα νέο σύµπλεγµα και οι κόµβοι θα 
συντονιστούν για να κατανείµουν οµοιόµορφα τους διαµερισµούς µεταξύ τους. Το σύµπλεγµα θα 
επανεξισορροπηθεί αυτόµατα. 

Επειδή τα δεδοµένα κατανέµονται οµοιόµορφα (και τυχαία) στους κόµβους συµπλέγµατος, δεν 
υπάρχουν “καυτά” σηµεία (hot spots) ή σηµεία συµφόρησης (bottlenecks) όπου ένας κόµβος 
χειρίζεται σηµαντικά περισσότερα αιτήµατα από οποιονδήποτε άλλο κόµβο. Η τυχαία εκχώρηση 
δεδοµένων διασφαλίζει ισορροπηµένο φορτίο στους διακοµιστές. Για λόγους αξιοπιστίας, η 
Aerospike αναπαράγει τους διαµερισµούς της σε έναν ή περισσότερους κόµβους. Αυτό ρυθµίζεται 
παραµετροποιώντας τη µεταβλητή “replication-factor”. Όταν το replication-factor είναι ίσο µε ένα 
τότε δε δηµιουργούνται ρέπλικες των δεδοµένων. Όταν είναι από n > 1 τότε τα δεδοµένα αυτά 
αναπαράγονται n φορές. Ένας κόµβος γίνεται ο κύριος δεδοµένων για αναγνώσεις και εγγραφές για 
έναν διαµερισµό, ενώ άλλοι κόµβοι αποθηκεύουν τις ρέπλικες των διαµερισµών αυτών. 

 Ο παράγοντας αναπαραγωγής αυτός ωστόσο, δεν µπορεί να υπερβεί τον αριθµό των 
κόµβων στο σύµπλεγµα. Περισσότερα αντίγραφα ισοδυναµούν µε καλύτερη αξιοπιστία, αλλά 
δηµιουργούν υψηλότερη απαίτηση στο σύµπλεγµα καθώς τα αιτήµατα εγγραφής πρέπει να 
µεταφέρονται σε όλα τα αντίγραφα. Οι περισσότερες εφαρµογές χρησιµοποιούν συντελεστή 
αναπαραγωγής 2 (ένα κύριο αντίγραφο και ένα απλό αντίγραφο). Η σύγχρονη αναπαραγωγή 
παρέχει υψηλότερο επίπεδο ορθότητας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σφάλµατα δικτύου. Μια 
συναλλαγή εγγραφής διαδίδεται σε όλα τα αντίγραφα πριν από τη δέσµευση των δεδοµένων και την 
επιστροφή των αποτελεσµάτων στον πελάτη. Σε σπάνιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της 

36



αναδιάρθρωσης του συµπλέγµατος, όταν ο Aerospike Smart Client ενδέχεται να έχει στείλει το 
αίτηµα σε λάθος κόµβο, επειδή δεν είναι ενηµερωµένος για τις τελευταίες αλλαγές, τότε το 
Aerospike Smart Cluster µεσολαβεί µε διαφάνεια ώστε το αίτηµα να φτάσει στο σωστό κόµβο. 
Όταν ένα σύµπλεγµα αναρρώνει από ένα διαµερισµό, µπορεί να υπάρξουν εγγραφές που έχουν 
αποθηκευτεί σε περίοδο συγκρούσεων (conflicts) σε διαφορετικούς διαµερισµούς. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Aerospike εφαρµόζει µια ευριστική για την πιο πιθανή έκδοση, η οποία επιλύει τυχόν 
συγκρούσεις µεταξύ διαφορετικών αντιγράφων των δεδοµένων. Από προεπιλογή, επιλέγεται η 
έκδοση µε τον µεγαλύτερο αριθµό αλλαγών (υψηλότερος αριθµός γενεών), αν και µπορεί να 
επιλεγεί η έκδοση µε τον πιο πρόσφατα τροποποιηµένο χρόνο. Η σωστή επιλογή θα καθοριστεί από 
το µοντέλο δεδοµένων. 

 Ο µηχανισµός εξισορρόπησης δεδοµένων της Aerospike διασφαλίζει ότι ο όγκος των 
ερωτηµάτων κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλους τους κόµβους του συµπλέγµατος και είναι επίµονος 
κατά την αποτυχία του κόµβου. Το σύστηµα αυτό είναι συνεχώς διαθέσιµο. Η εξισορρόπηση δεν 
επηρεάζει τη συµπεριφορά του συµπλέγµατος. Οι αλγόριθµοι συναλλαγών που είναι 
ενσωµατωµένοι στο σύστηµα διανοµής δεδοµένων διασφαλίζουν ότι υπάρχει µία συναίνεση ψήφου 
για το συντονισµό µιας αλλαγής στο σύµπλεγµα. Η ψηφοφορία ανά αλλαγή συµπλέγµατος, αντί ανά 
συναλλαγή, παρέχει υψηλότερη απόδοση διατηρώντας παράλληλα την απλότητα της κοινής χρήσης 
ανάµεσα στους κόµβους. Η Aerospike επιτρέπει επιλογές διαµόρφωσης για να καθοριστεί το πόσο 
γρήγορα προχωρά η εξισορρόπηση. Η προσωρινή επιβράδυνση των συναλλαγών θεραπεύει το 
σύµπλεγµα πιο γρήγορα. Εάν πρέπει να διατηρηθούν η ταχύτητα και ο όγκος των συναλλαγών, το 
σύµπλεγµα εξισορροπείται πιο αργά. Κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης, η Aerospike δεν 
διατηρεί πλήρεις παράγοντες αναπαραγωγής όλων των διαµερισµών. Ορισµένα διαµετακοµιστικά 
διαµερίσµατα γίνονται προσωρινά µονά αντίγραφα (single replicas), για να παρέχουν τη µέγιστη 
διαθεσιµότητα µνήµης και αποθήκευσης καθώς το σύµπλεγµα εξισορροπείται. 

 Σε περίπτωση υπερχείλισης του αποθηκευτικού χώρου, το όριο διακοπής εγγραφών της 
Aerospike εµποδίζει νέες εγγραφές. Η εγγραφή αντιγράφων και µετεγκατάστάσεων (migrations) , 
καθώς και αναγνώσεις των εγγραφών, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους . Έτσι, ακόµη και 
πέρα από τη µέγιστη χωρητικότητα, η βάση δεδοµένων δεν σταµατά να χειρίζεται αιτήµατα. 

 H Aerospike µπορεί να διαµορφωθεί είτε ως Available και Partition-tolerant (AP) είτε ως 
Consistent και Partition-tolerant (CP) όπου τα AP και CP προέρχονται από το θεώρηµα CAP. Αυτό 
σηµαίνει ότι η Aerospike µπορεί να είναι είτε διαθέσιµη και ανθεκτική στους διαµερισµούς, είτε 
συνεπής και ανθεκτική στους διαµερισµούς. Στην περίπτωση AP η Aerospike χρησιµοποιεί την 
αναπαραγωγή δεδοµένων ανάµεσα στους κόµβους του συστήµατος. Η αυτόµατη αναπαραγωγή 
δεδοµένων δίνει στο σύστηµα το πλεονέκτηµα της υψηλής απόδοσης και της διαθεσιµότητας, αλλά 
στο κόστος της αυξηµένης καθυστέρησης των συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια καλών λειτουργικών 
συνθηκών δικτύου, το αυξηµένο κόστος καθυστέρησης είναι αρκετά χαµηλό, αλλά µπορεί να είναι 
τροχοπέδη κατά την αναδιάρθρωση του συµπλέγµατος ή κατά τη διάρκεια βλαβών στο δίκτυο, όταν 
όλα τα αντίγραφα ενδέχεται να µην είναι συγχρονισµένα. Όσον αφορά τη περίπτωση CP η 
Aerospike εγγυάται ότι όλες οι λειτουργίες εγγραφής σε ένα αρχείο θα εφαρµοστούν σε µια 
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συγκεκριµένη σειρά (διαδοχικά), και οι εγγραφές δεν θα αναδιαταχθούν ούτε θα παραλειφθούν. 
Συγκεκριµένα, οι λειτουργίες εγγραφής που αναγνωρίζονται ως δεσµευµένες  θα έχουν συµβεί και 
θα υπάρχουν στο χρονοδιάγραµµα συναλλαγών σε αντίθεση µε άλλες  λειτουργίες εγγραφές στο 
ίδιο αρχείο. Αυτή η εγγύηση ισχύει ακόµη και σε περίπτωση βλάβης, διακοπής λειτουργίας και 
κατατµήσεων του δικτύου. Η ισχυρή εγγύηση συνέπειας της Aerospike είναι µόνο ανά αρχείο. Η 
εγγραφή ή η ενηµέρωση κάθε αρχείου θα είναι ατοµική και αποµονωµένη και η προτεραιότητα 
εγγυάται χρησιµοποιώντας ένα υβριδικό ρολόι. 

 Η εγγύηση αξιοπιστίας της Aerospike ξεκινά µε τον εντοπισµό αστοχιών στα συµπλέγµατα. 
Σε περίπτωση αποτυχίας ενός κόµβου του συµπλέγµατος ή αποτυχίας δικτύου, η Aerospike ανακτά 
γρήγορα και µεταρρυθµίζει το σύµπλεγµα. Για τη δηµιουργία ενός συµπλέγµατος, πρώτα πρέπει να 
εγκατασταθεί ένας κόµβος και µετά γίνεται προσθήκη όσων κόµβων χρειάζεται ανάλογα µε την 
ανάγκη. Οι κόµβοι συµπλέγµατος παρακολουθούν ο ένας τον άλλο χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
του καρδιακού παλµού (heartbeat).  Υπάρχουν δύο υποστηριζόµενες λειτουργίες καρδιακού παλµού. 
Η Multicast η οποία χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο UDP και η Mesh η οποία χρησιµοποιεί το 
πρωτόκολλο TCP. Χρησιµοποιώντας έναν καρδιακό παλµό, οι κόµβοι µπορούν να συντονιστούν. Οι 
κόµβοι είναι οµότιµοι. Δεν υπάρχει κύριος κόµβος σε αυτή τη λειτουργία. Όλοι οι κόµβοι 
παρακολουθούν τους άλλους κόµβους του συµπλέγµατος. Κατά τη διαχείριση κόµβων, όλοι οι 
κόµβοι συµπλέγµατος εντοπίζουν αλλαγές χρησιµοποιώντας τον µηχανισµό καρδιακού παλµού.  

 H Aerospike προσδιορίζει ενα σύµπλεγµα χρησιµοποιώντας τις παρακάτω µεθόδους. Το 
Multicast χρησιµοποιεί την IP:PORT για να στείλει το µήνυµα του καρδιακού παλµού. Το Μesh 
χρησιµοποιεί τη διεύθυνση ενός διακοµιστή της Aerospike για να ενταχθεί στο σύµπλεγµα. Μόλις η 
Aerospike εντοπίσει αλλαγή στο σύµπλεγµα, οι άλλοι κόµβοι χρησιµοποιούν µια διαδικασία 
ψηφοφορίας κουτσοµπολιού που βασίζεται στο πρωτόκολλο Paxos για να προσδιορίσουν ποιοι 
κόµβοι σχηµατίζουν το σύµπλεγµα. Ο αλγόριθµος Aerospike Smart Partitions εκχωρεί εκ νέου 
αυτόµατα τις κατατµήσεις αυτές και εξισορροπεί το σύµπλεγµα. Ο ντετερµινιστικός αλγόριθµος 
κατακερµατισµού χαρτογραφεί πάντα µια εγγραφή στον ίδιο διαµερισµό. Τα δεδοµένα παραµένουν 
στον ίδιο διαµερισµό για ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά οι διαµερισµοί µπορούν να µετακινηθούν από 
τον ένα διακοµιστή στον άλλο. Η Aerospike χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο κουτσοµπολιού που 
βασίζεται στο πρωτόκολλο Paxos για να εξασφαλίσει συµφωνία για ένα ελάχιστο ποσό κρίσιµης 
κοινής κατάστασης. Το πιο κρίσιµο µέρος αυτής της κοινής κατάστασης είναι η λίστα των κόµβων 
που συµµετέχουν στο σύµπλεγµα. Κάθε φορά που ένας κόµβος φτάνει ή αναχωρεί, ο αλγόριθµος 
εκτελείται για να εξασφαλίσει συµφωνία. Αυτή η διαδικασία διαρκεί ένα κλάσµα του 
δευτερολέπτου. Μετά από αυτήν τη φάση, κάθε κόµβος συµφωνεί τόσο στους συµµετέχοντες όσο 
και στη σειρά τους στο σύµπλεγµα. Χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, υπολογίζεται ο κύριος 
κόµβος για οποιαδήποτε συναλλαγή καθώς και οι κόµβοι ρέπλικα. Δεδοµένου ότι οι βασικές 
πληροφορίες για οποιαδήποτε συναλλαγή υπολογίζονται, οι συναλλαγές µπορούν να είναι 
απλούστερες και να χρησιµοποιούν αποδεδειγµένους αλγόριθµους βάσης δεδοµένων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα ελάχιστο λανθάνοντα χρόνο, καθώς εµπλέκεται µόνο ένα ελάχιστο υποσύνολο κόµβων. 
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Εικόνα 3 :Πως δηµιουργείται ένα σύµπλεγµα στην Aerospike. Πηγή:https://aerospike.com/docs/
architecture/assets/clustering.png 

 Η λειτουργία κατανεµηµένης επεξεργασίας που προσφέρει η Aerospike διασφαλίζει την 
αξιοπιστία των δεδοµένων. Άλλες ανταγωνιστικές βάσεις δεδοµένων έχουν υψηλή απόδοση από 
έναν διακοµιστή µε µεγάλο SSD. Η Aerospike παρέχει και κάθετη κλιµακωσιµότητα, δηλαδή 
αρκετά εκατοµµύρια συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο ανά διακοµιστή µε αποθηκευτικό χώρο τύπου 
Flash, και δεκάδες εκατοµµύρια µε αποθηκευτικό χώρο τύπου DRAM. Με το σύµπλεγµα, µια βάση 
δεδοµένων µπορεί να παρέχει τόσο οριζόντια κλιµακωσιµότητα όσο και υψηλότερη διαθεσιµότητα, 
καθώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε πολλούς διακοµιστές. Εάν ένας διακοµιστής αποτύχει, η 
πρόσβαση στη βάση δεδοµένων σταµατά. Η Aerospike εκτελείται σε λιγότερους διακοµιστές από 
άλλες βάσεις δεδοµένων, γεγονός που διατηρεί το κόστος χαµηλό. Η Aerospike µπορεί επίσης να 
διευκολύνει στο σχεδιασµό ανάπτυξης προκειµένου να επιτύχει την ελάχιστη δυνατή αδράνεια από 
όσο το δυνατόν λιγότερους διακοµιστές. Η αρχιτεκτονική της Aerospike, όπου οι κόµβοι 
αυτοδιαχειρίζονται και συντονίζονται για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία,  διευκολύνει ακόµα την 
επέκταση καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις των συµπλεγµάτων. Ο ενσωµατωµένος έξυπνος πελάτης 
της Aerospike ( ο οποίος περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε εφαρµογή που χρησιµοποιεί το API της 
Aerospike), καθιστά δυνατό ότι η εφαρµογή µπορεί να αγνοήσει τη διαχείριση κόµβων και να 
επιτρέψει στον πελάτη να χειριστεί την επικοινωνία ανάµεσα στους κόµβους του συµπλέγµατος. Η 
βάση δεδοµένων Aerospike παρέχει εργαλεία παρακολούθησης για την παρακολούθηση της 
χωρητικότητας, των σηµείων συµφόρησης, της διάγνωσης βλαβών υλικού και ούτω καθεξής. Τέλος 
τα εργαλεία παρακολούθησης της βάσης δεδοµένων Aerospike επιτρέπουν την αξιολόγηση και την 
αναγνώριση των σηµείων συµφόρησης που µειώνουν τη χωρητικότητα απόδοσης της βάσης 
δεδοµένων, καθιστώντας τα αιτήµατα αργά. 
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3.3 ArangoDB 

 Η ArangoDB [27] είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εγγενές σύστηµα βάσεων 
δεδοµένων πολλαπλών µοντέλων που αναπτύχθηκε από την ArangoDB GmbH. Το σύστηµα βάσης 
δεδοµένων υποστηρίζει τρία µοντέλα δεδοµένων (κλειδί / τιµή, έγγραφα, γραφήµατα) µε έναν 
πυρήνα βάσης δεδοµένων και µια ενοποιηµένη γλώσσα ερωτήµατος AQL (ArangoDB Query 
Language). Η γλώσσα ερωτηµάτων είναι δηλωτική και επιτρέπει τον συνδυασµό διαφορετικών 
προτύπων πρόσβασης δεδοµένων σε ένα µόνο ερώτηµα. Η ArangoDB είναι ένα σύστηµα βάσης 
δεδοµένων NoSQL, αλλά η γλώσσα AQL που παρέχει είναι αρκετά παρόµοια µε πολλούς τρόπους 
µε τη σύνταξη SQL ερωτηµάτων. Η ArangoDB ξεκίνησε το 2011 και κυκλοφόρησε αρχικά µε το 
όνοµα AvocadoDB, όπου και πήρε το λογότυπό της, αλλά άλλαξε σε ArangoDB το 2012. Η βάση 
αυτή εντάσσεται στη κατηγορία των καθολικών βάσεων δεδοµένων, αλλά οι δηµιουργοί της το 
αναφέρουν ως "εγγενή βάση πολλαπλών µοντέλων" για να υποδείξουν ότι έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
να επιτρέπουν τα δεδοµένα κλειδιού / τιµής, εγγράφου και γραφήµατος να µπορούν να 
αποθηκεύονται µαζί και όλα να έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ερωτήµατα µε κοινή 
γλώσσα την AQL.  

 H ArangoDB έχει αναπτυχθεί µε τις γλώσσες πρoγραµµατισµού C++ και JavaScript, έχει 
όλες τις ιδιότητες µιας ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) βάσης δεδοµένων και 
µπορεί να επεκταθεί τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα. Η βάση αυτή χωρίζει τους τύπους 
δεδοµένων της ως βασικούς τύπους δεδοµένων και ως σύνθετους τύπους δεδοµένων. Οι βασικοί 
τύποι δεδοµένων είναι οι [8] : 

• Κενή Τιµή (Null Value): Μια Κενή Τιµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναπαράσταση µιας 
κενής ή απούσας τιµής. Διαφέρει από την αριθµητική τιµή µηδέν (null ! = 0) και άλλες ψευδείς 
τιµές ( λογικό false, συµβολοσειρά µηδενικού µήκους, κενός πίνακας ή αντικείµενο). Είναι επίσης 
γνωστό ως nil ή None σε άλλες γλώσσες. Το σύστηµα ενδέχεται να επιστρέψει Κενή Τιµή εάν δεν 
υπάρχει τιµή, για παράδειγµα εάν καλεστεί µια συνάρτηση µε µη υποστηριζόµενες τιµές ως 
ορίσµατα ή εάν προσπελαστεί ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει. 

• Λογικός Τύπος Δεδοµένων (Boolean data type): Ο Λογικός Τύπος Δεδοµένων έχει δύο πιθανές 
τιµές, αληθές και λάθος. Αντιπροσωπεύουν τις δύο τιµές αλήθειας στη λογική και τα µαθηµατικά.  

• Αριθµοί (Numeric Literals): Οι αριθµοί µπορεί να είναι ακέραιοι ή να είναι πραγµατικές τιµές 
δηλαδή αριθµοί κινητής υποδιαστολής. Μπορούν προαιρετικά να υπογραφούν µε τα σύµβολα + ή 
- προκειµένου να υποδηλώσουν το πρόσηµο του αριθµού. Ένα δεκαδικό σηµείο  χρησιµοποιείται 
ως διαχωριστικό για το προαιρετικό κλασµατικό µέρος και συµβολίζεται µε την τελεία “.”. 
Υποστηρίζεται επίσης η επιστηµονική σηµειογραφία (E-notation και e-notation). Όλες οι 
αριθµητικές τιµές αντιµετωπίζονται ως τιµές διπλής ακρίβειας 64-bit εσωτερικά. Η εσωτερική 
µορφή που χρησιµοποιείται είναι το IEEE 754. 

• Συµβολοσειρές (String Literals): Οι συµβολοσειρές πρέπει να περικλείονται σε µονά ή διπλά 
εισαγωγικά. Εάν ο χρησιµοποιούµενος χαρακτήρας προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος 
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µέσα στην κυριολεκτική συµβολοσειρά, πρέπει να “ξεφύγει” (escaped) τότε χρησιµοποιείται το 
σύµβολο backslash. Μια κυριολεκτική χρησιµοποίηση του συµβόλου backslash πρέπει και αυτή 
να “ξεφύγει” χρησιµοποιώντας ένα άλλο backslash. Όλες οι συµβολοσειρές πρέπει να είναι 
κωδικοποιηµένες µε κώδικα UTF-8. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η χρήση αυθαίρετων 
δυαδικών δεδοµένων εάν δεν είναι κωδικοποιηµένα σε UTF-8. Μια λύση για τη χρήση δυαδικών 
δεδοµένων είναι η κωδικοποίηση των δεδοµένων χρησιµοποιώντας το Base64 ή άλλους 
αλγόριθµους στην πλευρά της εφαρµογής πριν την αποθήκευση και την αποκωδικοποίησή τους 
από την πλευρά της εφαρµογής µετά την ανάκτηση. Το Base64 είναι µια οµάδα σχηµάτων 
κωδικοποίησης δυαδικού κειµένου που αντιπροσωπεύουν δυαδικά δεδοµένα σε µορφή 
συµβολοσειράς ASCII µεταφράζοντάς τα σε παράσταση radix-64. 

Πέρα από τους βασικού τύπους η ArangoDB προσφέρει και σύνθετους τύπους. Αυτοί είναι: 

• Πίνακες / Λίστες (Arrays / Lists): Ο πρώτος υποστηριζόµενος σύνθετος τύπος είναι ο τύπος  του 
πίνακα. Οι πίνακες είναι ουσιαστικά ακολουθίες ανώνυµων τιµών. Μεµονωµένα στοιχεία πίνακα 
µπορούν να προσπελαστούν µε βάση τις θέσεις τους. Η σειρά των στοιχείων σε έναν πίνακα είναι 
σηµαντική. Μια δήλωση πίνακα ξεκινά µε ένα αριστερό τετράγωνο αγκύλη “[“ και τελειώνει µε 
ένα δεξί τετράγωνο αγκύλη “]”. Η δήλωση περιέχει µηδέν, µία ή περισσότερες εκφράσεις, 
διαχωρισµένες µεταξύ τους µε το σύµβολο κόµµα “,”. Το κενό διάστηµα γύρω από τα στοιχεία 
αγνοείται στη δήλωση, έτσι ώστε οι αλλαγές γραµµής, οι καρτέλες διακοπής (tab stops) και τα 
κενά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µορφοποίησή του. Στην ευκολότερη περίπτωση, ένας 
πίνακας είναι άδειος και έτσι η δήλωση του µοιάζει µε το “[]”. Τα στοιχεία ενός πίνακα µπορούν 
να περιέχουν κάθε τύπο δεδοµένων όπως αριθµούς, λογικές τιµές, συµβολοσειρές ταυτόχρονα. 
Επίσης µπορούν να περιέχουν και άλλους εµφωλευµένους πίνακες. Το τελευταίο κόµµα “,” µετά 
την εισαγωγή ενός στοιχείου έχει αρχίσει να επιτρέπεται µετά την έκδοση 3.7.0 και ένας πίνακας 
έτσι έχει τη µορφή [ a, b, c, ]. Οι µεµονωµένες τιµές ενός πίνακα µπορούν αργότερα να 
προσπελαστούν από τις θέσεις τους χρησιµοποιώντας το εργαλείο εκτίµησης “[]”. Η θέση του 
προσπελάσιµου στοιχείου πρέπει να είναι αριθµητική τιµή. Οι θέσεις ξεκινούν από το 0. Είναι 
επίσης δυνατό να χρησιµοποιηθούν αρνητικές τιµές ευρετηρίου για την προσπέλαση των τιµών 
του πίνακα ξεκινώντας από το τέλος του. Αυτό είναι βολικό εάν το µήκος του πίνακα είναι 
άγνωστο και απαιτείται πρόσβαση σε στοιχεία στο τέλος του πίνακα. Για τις Λίστες ισχύον 
ακριβώς τα ίδια καθώς στην ArangoDB οι Λίστες και οι Πίνακες αποτελούν την ίδια δοµή 
δεδοµένων. 

• Αντικείµενα / Έγγραφα (Objects / Documents): Ο άλλος τύπος σύνθετου υποστηριζόµενου τύπου 
είναι ο τύπος αντικειµένου ή διαφορετικά έγγραφο. Τα αντικείµενα είναι µια σύνθεση από µηδέν 
έως πολλά χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό είναι ένα ζεύγος ονόµατος-τιµής. Τα 
χαρακτηριστικά των αντικειµένων µπορούν να προσπελαστούν µεµονωµένα από τα ονόµατά τους. 
Αυτός ο τύπος δεδοµένων είναι επίσης γνωστός ως λεξικό (dictionary), χάρτης (map), 
συσχετιστικός πίνακας (associative array) και άλλα ονόµατα. Οι δηλώσεις αντικειµένων ξεκινούν 
µε µια αριστερή σγουρή αγκύλη “{“ και τελειώνουν µε µια δεξιά σγουρή αγκύλη “}”. Ένα 
αντικείµενο περιέχει µηδενικές έως πολλές δηλώσεις χαρακτηριστικών, διαχωρισµένες µεταξύ 
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τους µε το σύµβολο “,”. Το κενό διάστηµα γύρω από τα στοιχεία αγνοείται στη δήλωση, έτσι ώστε 
οι αλλαγές γραµµής, οι καρτέλες διακοπής (tab stops) και τα κενά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για τη µορφοποίηση. Στην απλούστερη περίπτωση, ένα αντικείµενο είναι κενό. Η δήλωσή του θα 
είναι τότε η “{}”. Κάθε χαρακτηριστικό σε ένα αντικείµενο είναι ένα ζεύγος ονόµατος / τιµής. Το 
όνοµα και η τιµή ενός χαρακτηριστικού διαχωρίζονται χρησιµοποιώντας το σύµβολο άνω και 
κάτω τελείας “:”. Το όνοµα είναι πάντα µια συµβολοσειρά, ενώ η τιµή µπορεί να είναι 
οποιουδήποτε τύπου, συµπεριλαµβανοµένων των υπο-αντικειµένων. Το όνοµα του 
χαρακτηριστικού είναι υποχρεωτικό - δεν µπορεί να υπάρχουν ανώνυµες τιµές σε ένα αντικείµενο. 
Το όνοµα µπορεί να καθοριστεί ως συµβολοσειρά χωρίς εισαγωγικά, µε µονά εισαγωγικά ή µε 
διπλά εισαγωγικά. Πρέπει να αναφέρεται εάν περιέχει κενό διάστηµα, ακολουθίες διαφυγής 
(escape sequences) ή χαρακτήρες διαφορετικούς από τα γράµµατα ASCII (a-z, A-Z), τα ψηφία 
(0-9), τις κάτω παύλες (_) και τα σύµβολα δολαρίου ($). Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει  πάντα να 
είναι γράµµα, υπογράµµιση ή σύµβολο δολαρίου. Εάν χρησιµοποιηθεί µια προσηµασµένη λέξη 
(FOR, RETURN,…) σαν όνοµα χαρακτηριστικού τότε πρέπει να µπει ανάµεσα από µονά 
εισαγωγικά, είτε διπλά εισαγωγικά, είτα µονα ticks  “ ΄ ”  είτε ανάστροφα ticks “ ` ” (backticks). 
Το τελευταίο κόµµα “,” µετά την εισαγωγή ενός στοιχείου έχει αρχίσει να επιτρέπεται µετά την 
έκδοση 3.7.0 και ένας πίνακας έτσι έχει τη µορφή { "a" : 1 , "b" : 2, "a" : 3, }. Τα ονόµατα 
χαρακτηριστικών µπορούν επίσης να υπολογιστούν χρησιµοποιώντας δυναµικές εκφράσεις. Για 
να αποσαφηνιστoύν τα κανονικά ονόµατα χαρακτηριστικών από τις εκφράσεις ονοµάτων 
χαρακτηριστικών, τα υπολογισµένα ονόµατα χαρακτηριστικών πρέπει να περικλείονται σε 
αγκύλες […]. Οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τιµή χαρακτηριστικού. 
Αυτό σηµαίνει επίσης ότι τα ένθετα αντικείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τιµές 
χαρακτηριστικών. Τα µεµονωµένα χαρακτηριστικά αντικειµένων µπορούν να προσπελαστούν από 
τα ονόµατά τους χρησιµοποιώντας την τελεία “.” σαν λειτουργία εκτίµησης ως εξής: “u.address” 
όπου address είναι ένα χαρακτηριστικό του αντικειµένου “u” . Τα µεµονωµένα χαρακτηριστικά 
αντικειµένων µπορούν επίσης να προσπελαστούν από τα ονόµατά τους χρησιµοποιώντας 
χρησιµοποιώντας την τετραγωνισµένη αγκύλη, όπως για παράδειγµα u["address"].   

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των ευρετηρίων έχει νόηµα να αναφέρουµε ότι στο κάτω µέρος 
του συστήµατος της βάσης δεδοµένων της ArangoDB βρίσκεται η µηχανή αποθήκευσης των 
δεδοµένων. Η µηχανή αποθήκευσης είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των εγγράφων στο δίσκο, τη 
διατήρηση αντιγράφων στη µνήµη, παρέχοντας ευρετήρια και προσωρινή µνήµη για την επιτάχυνση 
των ερωτηµάτων. 

 Μέχρι την έκδοση 3.1, η ArangoDB υποστηρίζει µόνο αρχεία που έχουν αντιστοιχιστεί στη 
µνήµη ( memory-mapped files η αλλιώς MMFiles) ως τη µοναδική µηχανή αποθήκευσης. Στην 
έκδοση 3.2, άρχισε να υποστηρίζει µηχανές αποθήκευσης µε δυνατότητα σύνδεσης και έτσι 
προστέθηκε µια δεύτερη µηχανή µε βάση τη RocksDB [28] που δηµιουργήθηκε από το  Facebook. 
Τα MMFiles παρέµειναν η προεπιλεγµένη µηχανή για την έκδοση 3.3, αλλά στην 3.4 η RocksDB 
έγινε η νέα προεπιλεγµένη µηχανή. Στην έκδοση 3.6 η ArangoDB σταµάτησε την υποστήριξη των 
MMFiles και στην έκδοση 3.7.0 καταργήθηκαν εντελώς. 
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 Όπως και σε άλλα συστήµατα βάσεων δεδοµένων, τα ευρετήρια µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην ArangoDB για να επιταχύνουν τα ερωτήµατα ανάκτησης δεδοµένων. Η 
ρύθµιση των ευρετηρίων µε τον σωστό τρόπο είναι απαραίτητη για την καλή απόδοση του κάθε 
ερωτήµατος. Η ArangoDB παρέχει αρκετούς διαφορετικούς τύπους ευρετηρίου, οι οποίοι έχουν 
διαφορές ανάλογα µε  τη µηχανή αποθήκευσης που χρησιµοποιείται. Κάθε ευρετήριο συνοδεύεται 
και από µια µοναδική τιµή (index handle) η οποία προσδιορίζει µοναδικά ένα ευρετήριο στη βάση 
δεδοµένων. Είναι µια συµβολοσειρά και αποτελείται από ένα όνοµα συλλογής και ένα 
αναγνωριστικό ευρετηρίου διαχωρισµένο µε τον χαρακτήρα “ / ”. Εάν το ευρετήριο είναι µοναδικά 
δηλωµένο, τότε η πρόσβαση στα ευρετηριασµένα χαρακτηριστικά είναι γρήγορη. Η απόδοση 
υποβαθµίζεται εάν τα ευρετηριασµένα χαρακτηριστικά περιέχουν πολύ λίγες διαφορετικές τιµές. Οι 
τύποι ευρετηρίου που υποστηρίζει η ArangoDB είναι οι παρακάτω: 

• Πρωτεύον Ευρετήριο (Primary Index): Κάθε συλλογή που δηµιουργείται στην ArangoDB θα έχει 
τουλάχιστον το λεγόµενο Πρωτεύον Ευρετήριο. Το ευρετήριο αυτό θα δηµιουργηθεί αυτόµατα 
κατά τη δηµιουργία µιας συλλογής και δεν µπορεί να αφαιρεθεί ή να αλλάξει, ούτε µπορεί να 
δηµιουργηθεί ρητά. Η κύρια ευθύνη αυτού του  ευρετηρίου είναι η ευρετηρίαση των τιµών του 
χαρακτηριστικού “_key” (κλειδιού) της συλλογής και η διασφάλιση ότι τα κλειδιά εγγράφου στη 
συλλογή είναι πραγµατικά µοναδικά. Το Πρωτεύον Ευρετήριο χρησιµοποιείται για αναζητήσεις 
µε βάση  το χαρακτηριστικό “_key” ή το χαρακτηριστικό “_id ” της συλλογής, αλλά µόνο για 
ερωτήµατα αναζήτησης ισότητας. Επίσης χρησιµοποιείται για λειτουργίες που ενηµερώνουν, 
αντικαθιστούν ή καταργούν έγγραφα µε βάση το  πρωταρχικό τους κλειδί. Δεν θα χρησιµοποιηθεί 
για ερωτήµατα εύρους ή εργασίες ταξινόµησης. Η εσωτερική αναπαράσταση του πρωτεύοντος 
ευρετηρίου είναι συγκεκριµένη ανάλογα µε τη µηχανή αποθήκευσης που θα χρησιµοποιηθεί. Για 
τη µηχανή αποθήκευσης MMFiles, το Πρωτεύον Ευρετήριο είναι ένα ευρετήριο που 
αποθηκεύεται στη µνήµη. Οι αναζητήσεις στο Πρωτεύον Ευρετήριο έχουν πολυπλοκότητα O(1) 
για τη µηχανή MMFiles. Για τη µηχανή αποθήκευσης RocksDB, το Πρωτεύον Ευρετήριο είναι 
ένα ταξινοµηµένο ευρετήριο στο δίσκο εσωτερικά, οπότε θα έχει χειρότερη απόδοση από το O(1). 

• Ευρετήριο Άκρων (Edge Index): Κάθε συλλογή ακµών που δηµιουργείται στην ArangoDB θα έχει 
επίσης Ευρετήριο Άκρων αυτόµατα. Το Ευρετήριο Άκρων είναι υπεύθυνο για την ευρετηρίαση 
των τιµών “_from” και “_to”, προκειµένου να υποστηρίξει τη γρήγορη αναζήτηση των 
συνδεδεµένων εξερχόµενων ή εισερχόµενων ακµών για τη διάσχιση των γραφηµάτων. Τα 
Ευρετήρια Άκρων µιας συλλογής δεν µπορούν να αφαιρεθούν ή να αλλάξουν, ούτε µπορούν να 
δηµιουργηθούν ρητά. Τα ευρετήρια άκρων δεν είναι µοναδικά, που σηµαίνει ότι µπορεί να 
υπάρχουν πολλαπλές άκρες συνδεδεµένες στο ίδιο έγγραφο από προεπιλογή. Το ευρετήριο  αυτό 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ερωτήµατα που αναζητούν είτε µε τον όρο “_from” είτε µε τον όρο  
“_to”. Και πάλι, αυτός ο τύπος ευρετηρίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για αναζήτηση 
ισότητας, αλλά όχι για ερωτήµατα εύρους. Και πάλι, η εσωτερική αναπαράσταση ενός ευρετηρίου 
άκρου εξαρτάται από τη µηχανή αποθήκευσης που χρησιµοποιείται. Για τη µηχανή αποθήκευσης 
MMFiles, το Ευρετήριο Άκρων είναι ένα ευρετήριο στη µνήµη. Οι αναζητήσεις στο ευρετήριο της 
µηχανής MMFiles είναι εποµένως πολύ αποδοτικές. Για τη µηχανή αποθήκευσης RocksDB, το 

43



Ευρετήριο Άκρων είναι ένα ταξινοµηµένο ευρετήριο δίσκου, αλλά θα έχει µία αυτόµατη 
κατακερµατισµένη προσωρινή µνήµη (hash cache) µπροστά του που θα αποθηκεύει τα έγγραφα 
που είναι συνδεδεµένα σε κάθε άκρη στη µνήµη. Θα πρέπει, εποµένως, να είναι σχετικά 
αποτελεσµατικό µετά την αρχική “προθέρµανση” της προσωρινής µνήµης (warmup cache). Με τη 
µηχανή RocksDB, το Ευρετήριο Άκρων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για ταξινόµηση µε 
βάση το  “_from” ή µε βάση το  “_to” για συγκεκριµένα είδη ερωτηµάτων. 

• Ευρετήριο Κατακερµατισµού (Hash Index): Σε αντίθεση µε τα ευρετήρια που έχουµε δει µέχρι 
τώρα, αυτός ο τύπος ευρετηρίου µπορεί να δηµιουργηθεί κατ 'απαίτηση από τους τελικούς 
χρήστες. Ένα Eυρετήριο Kατακερµατισµού µπορεί να δηµιουργηθεί µε βάση ένα µόνο 
χαρακτηριστικό ή µε βάση πολλά χαρακτηριστικά ταυτόχρονα, ανάλογα µε τη χρήση. Η 
δηµιουργία ευρετηρίου σε ένα µοναδικό χαρακτηριστικό δεν είναι απαραίτητη: τότε το ευρετήριο 
θα υποστηρίζει µόνο ερωτήµατα που αναζητούν αυτό το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, 
όταν ένα ευρετήριο καλύπτει πολλά χαρακτηριστικά (το λεγόµενο συνδυασµένο ευρετήριο η 
αλλιώς Combined Index), οι κανόνες γίνονται λίγο πιο περίπλοκοι. Και πάλι, οι κανόνες είναι 
ειδικά σχεδιασµένοι ανάλογα µε τη χρήση της κάθε µηχανή αποθήκευσης. Για τη µηχανή 
MMFiles, ένα Ευρετήριο Κατακερµατισµού είναι ένα πραγµατικό ευρετήριο κατακερµατισµού 
στη µνήµη, το οποίο ξαναχτίζεται στη µνήµη από τα δεδοµένα του δίσκου όταν φορτώνεται µια 
συλλογή. Δεδοµένου ότι είναι ένα ευρετήριο κατακερµατισµού, κάθε ερώτηµα πρέπει να κάνει 
αναζήτηση ισότητας για όλα τα χαρακτηριστικά ευρετηρίου για να κάνει χρήση του ευρετηρίου. 
Οι αναζητήσεις εύρους δεν υποστηρίζονται για Ευρετήριο Κατακερµατισµού MMFiles, ούτε 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ταξινόµηση. Κατά τη δηµιουργία ενός ευρετηρίου σε πολλά 
χαρακτηριστικά, ένα ερώτηµα πρέπει να κάνει αναζήτηση ισότητας σε όλα τα χαρακτηριστικά  
αυτού ευρετηρίου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτό το ευρετήριο. Με τη µηχανή RocksDB, 
ένα Ευρετήριο Κατακερµατισµού εσωτερικά είναι και πάλι ένα ταξινοµηµένο ευρετήριο στο 
δίσκο. Το όνοµα “Ευρετήριο Κατακερµατισµού” (“Hash Index”) διατηρήθηκε εδώ κυρίως για 
λόγους συµβατότητας. Ένα Eυρετήριο Kατακερµατισµού στο RocksDB θα χρησιµοποιηθεί για 
ερωτήµατα που αναζητούν ισότητα στα χαρακτηριστικά ευρετηρίου, εφόσον όλα τα 
χαρακτηριστικά ευρετηρίου καλύπτονται από το ερώτηµα είτε ένα αριστερό πρόθεµα των 
χαρακτηριστικών ευρετηρίου καλύπτεται από αυτό το ερώτηµα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό 
ευρετηρίου που χρησιµοποιήθηκε στο αριστερό πρόθεµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 
αναζήτηση εύρους. Ένα Ευρετήριο Κατακερµατισµού µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για τη 
ταξινόµηση των χαρακτηριστικών ευρετηρίου µε τη µηχανή RocksDB, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
όρος SORT χρησιµοποιεί την ίδια κατεύθυνση (είτε όλα σε αύξουσα σειρά είτε όλα σε φθίνουσα 
σειρά) για όλα τα χαρακτηριστικά ευρετηρίου. Και πάλι, το ευρετήριο θα υποστηρίξει την 
ταξινόµηση στο αριστερότερο πρόθεµα των χαρακτηριστικών ευρετηρίου. Τα Ευρετήρια 
Κατακερµατισµού που καθορίζονται από τον χρήστη µπορεί να είναι µοναδικά ή  και µη 
µοναδικά. Η δήλωση µοναδικού ευρετηρίου θα του δώσει ένα µικρό πλεονέκτηµα στις ευρετικές 
λειτουργίες του ερωτηµατολογίου. Εάν ένα ευρετήριο δεν µπορεί να δηλωθεί µοναδικό, το 
εργαλείο βελτιστοποίησης θα χρησιµοποιήσει µια µέση εκτίµηση επιλεκτικότητας για να 
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καθορίσει πόσα έγγραφα θα επιστραφούν κατά µέσο όρο από το ευρετήριο. Αυτή η εκτίµηση 
επιλεκτικότητας θα χρησιµοποιηθεί από το εργαλείο βελτιστοποίησης ερωτηµάτων εφόσον 
υπάρχουν πολλά ευρετήρια. Ένα Ευρετήριο Κατακερµατισµού που καθορίζεται από τον χρήστη 
µπορεί προαιρετικά να κηρυχθεί αραιό. Ένα αραιό ευρετήριο αγνοεί όλα τα έγγραφα για τα οποία 
τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά ευρετηρίου δεν υπάρχει ή έχει τιµή κενού (null). Σε 
αυτήν την περίπτωση, ένα τέτοιο έγγραφο δεν θα συµπεριληφθεί στο ευρετήριο. Αυτό θα 
διατηρήσει το µέγεθος του ευρετηρίου µικρότερο σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά έγγραφα, µε 
τα χαρακτηριστικά ευρετηρίου είτε να µην υπάρχουν είτε να είναι κενά (null). Ωστόσο, όταν ένα 
ευρετήριο δηλώνεται αραιό, το εργαλείο βελτιστοποίησης ενδέχεται να µην το θεωρεί 
χρησιµοποιήσιµο σε όλες τις περιπτώσεις. Η δήλωση ενός αραιού ευρετηρίου το καθιστά µη 
ασφαλές στη χρήση σε πολλές περιπτώσεις από την οπτική γωνία της βελτιστοποίησης 
ερωτήµατος, εποµένως αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή. 

• Ευρετήριο Skiplist (Skiplist Index): Το ευρετήριο Skiplist είναι ένα ταξινοµηµένο ευρετήριο που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εύρεση µεµονωµένων εγγράφων ή σειρές εγγράφων. Στη 
µηχανή MMFiles, το ευρετήριο Skiplist χρησιµοποιεί στην πραγµατικότητα µια δοµή δεδοµένων 
που ονοµάζεται skiplist και την αποθηκεύει στη µνήµη. Η skiplist είναι µια πιθανοτική δοµή 
δεδοµένων που επιτρέπει πολυπλοκότητα αναζήτησης O(logn) καθώς και πολυπλοκότητα 
εισαγωγής O(logn) εντός µιας ταξινοµηµένης ακολουθίας n στοιχείων. Επειδή η skiplist είναι µια 
δοµή ταξινοµηµένων δεδοµένων το Ευρετήριο Skiplist είναι ένας τύπος ευρετηρίου γενικού 
σκοπού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη πολλών διαφορετικών τύπων 
ερωτηµάτων όπως αναζήτηση ισότητας, σάρωση εύρους και ταξινόµηση. Στη µηχανή RocksDB, 
το Ευρετήριο Skiplist µοιράζεται την ίδια εφαρµογή µε το Ευρετήριο Κατακερµατισµού, οπότε 
όλα όσα ισχύουν για το Ευρετήριο Κατακερµατισµού που βασίζεται στη µηχανή RocksDB 
ισχύουν και για το Ευρετήριο Skiplist που βασίζεται στη µηχανή RocksDB. Και πάλι, το όνοµα 
"Skiplist" διατηρήθηκε µόνο για λόγους συµβατότητας. Ανεξάρτητα από την υποκείµενη µηχανή 
αποθήκευσης, το Ευρετήριο Skiplist χρησιµοποιείται για ερωτήµατα που κάνουν αναζήτηση 
ισότητας στα χαρακτηριστικά ευρετηρίου, είτε όλα τα χαρακτηριστικά του ευρετηρίου 
καλύπτονται από το ερώτηµα είτε ένα αριστερό πρόθεµα των χαρακτηριστικών του ευρετηρίου 
καλύπτεται από το ερώτηµα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό ευρετηρίου που χρησιµοποιήθηκε στο 
αριστερό πρόθεµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για αναζήτηση εύρους. Επίσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ταξινόµηση στα χαρακτηριστικά ευρετηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος 
SORT χρησιµοποιεί την ίδια κατεύθυνση (είτε όλα σε αύξουσα  σειρα είτε όλα σε φθίνουσα 
σειρά) για όλα τα χαρακτηριστικά ευρετηρίου. Και πάλι, το ευρετήριο θα υποστηρίξει την 
ταξινόµηση στο αριστερότερο πρόθεµα των χαρακτηριστικών ευρετηρίου.  

• Ευρετήριο Πλήρους Κειµένου (Fulltext Index): Το Ευρετήριο Πλήρους Κειµένου στην ArangoDB 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να χωρίσει ένα χαρακτηριστικό κειµένου σε µεµονωµένες λέξεις, οι 
οποίες στη συνέχεια θα εισαχθούν όλες στο ευρετήριο για το έγγραφο που τις περιέχει. Επίσης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση εγγράφων µε βάση µεµονωµένες λέξεις ή 
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συνδυασµό λέξεων. Το Ευρετήριο Πλήρους Κειµένου χρησιµοποιείται µόνο σε ερωτήµατα που 
χρησιµοποιούν τη συνάρτηση AQL FULLTEXT. 

• Ανθεκτικό Ευρετήριο (Persistent Index): Το Ανθεκτικό Ευρετήριο είναι ένα ταξινοµηµένο 
ευρετήριο του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η µονιµότητά του. Οι καταχωρήσεις 
ευρετηρίου γράφονται στο δίσκο όταν αποθηκεύονται ή ενηµερώνονται έγγραφα. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι καταχωρήσεις ευρετηρίου δεν χρειάζεται να ξαναχτιστούν από τα δεδοµένα συλλογής κατά 
την επανεκκίνηση του διακοµιστή ή την αρχική φόρτωση της συλλογής. Έτσι, η χρήση 
Ανθεκτικών Ευρετηρίων µπορεί να µειώσει τους χρόνους φόρτωσης συλλογής. Αυτός ο τύπος 
ευρετηρίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για δευτερεύοντα ευρετήρια αυτή τη στιγµή. Αυτό 
σηµαίνει ότι προς το παρόν δεν µπορεί να γίνει το µόνο ευρετήριο για µια συλλογή, επειδή θα 
υπάρχει πάντα το Πρωτεύον Ευρετήριο στη µνήµη για τη συλλογή επιπλέον, και ενδεχοµένως 
περισσότερα ευρετήρια. Η εφαρµογή του ευρετηρίου αυτού χρησιµοποιεί τη µηχανή RocksDB και 
παρέχει λογαριθµική πολυπλοκότητα για εργασίες εισαγωγής, ενηµέρωσης και κατάργησης. 
Καθώς το Ανθεκτικό Ευρετήριο δεν είναι ευρετήριο στη µνήµη, δεν αποθηκεύει δείκτες στο 
Πρωτεύον Ευρετήριο, όπως κάνουν όλοι τα ευρετήρια που αποθηκεύονται στη µνήµη, αλλά 
αποθηκεύει το πρωτεύον κλειδί ενός εγγράφου. Για την ανάκτηση ενός εγγράφου µέσω ενός 
Ανθεκτικού Ευρετηρίου µέσω µιας αναζήτησης αξίας ευρετηρίου, θα υπάρξει µια επιπλέον 
αναζήτηση σε Ο(1) στο Πρωτεύον Ευρετήριο για την ανάκτηση του πραγµατικού εγγράφου. 
Καθώς το Ανθεκτικό Ευρετήριο έχει ταξινοµηθεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναζητήσεις 
σηµείων, ερωτήµατα εύρους και λειτουργίες ταξινόµησης, αλλά µόνο εάν όλα τα χαρακτηριστικά 
ευρετηρίου παρέχονται σε ένα ερώτηµα ή εάν το αριστερότερο πρόθεµα των χαρακτηριστικών 
ευρετηρίου είναι καθορισµένο. 

• TTL(time-to-live) Ευρετήριο (TTL Index): Ο τύπος ευρετηρίου TTL που παρέχεται από την 
ArangoDB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη κατάργηση εγγράφων που έχουν λήξει σε 
µια συλλογή. Ένα Ευρετήριο TTL δηµιουργείται ρυθµίζοντας την µεταβλητή “ expireAfter ” και 
επιλέγοντας ένα χαρακτηριστικό εγγράφου που περιέχει την ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας των 
εγγράφων. Τα έγγραφα λήγουν µετά από “ expireAfter ” δευτερόλεπτα από την ώρα δηµιουργίας 
τους. Η ώρα δηµιουργίας ορίζεται είτε ως αριθµητική χρονική σήµανση (Unix timestamp) είτε ως 
συµβολοσειρά ηµεροµηνίας σε µορφή YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, προαιρετικά µε χιλιοστά 
του δευτερολέπτου µετά από ένα δεκαδικό σηµείο στη µορφή YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS.MMM και µια προαιρετική µετατόπιση ζώνης ώρας. Όλες οι συµβολοσειρές 
ηµεροµηνιών χωρίς µετατόπιση ζώνης ώρας θα ερµηνευθούν ως ηµεροµηνίες UTC. 

• Γεωγραφικό Ευρετήριο (Geo Index): Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν πρόσθετα 
γεωγραφικά ευρετήρια σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στις συλλογές. Ένα Γεωγραφικό 
Ευρετήριο χρησιµοποιείται για την εύρεση θέσεων στην επιφάνεια της γης γρήγορα. Το 
Γεωγραφικό Ευρετήριο αποθηκεύει δισδιάστατες συντεταγµένες. Μπορεί να δηµιουργηθεί είτε σε 
δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά εγγράφου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό µήκος) είτε σε ένα 
χαρακτηριστικό πίνακα που περιέχει τόσο το γεωγραφικό πλάτος όσο και το γεωγραφικό µήκος. 
Το γεωγραφικό πλάτος και µήκος πρέπει να είναι αριθµητικές τιµές. Το Γεωγραφικό Ευρετήριο 
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παρέχει λειτουργίες για την εύρεση εγγράφων µε συντεταγµένες πλησιέστερες σε µια δεδοµένη 
συντεταγµένη σύγκρισης όπως επίσης και για την εύρεση εγγράφων µε συντεταγµένες που 
βρίσκονται εντός καθορισµένης ακτίνας γύρω από µια συντεταγµένη σύγκρισης. Επίσης 
χρησιµοποιείται και µέσω ειδικών AQL συναρτήσεων και εφαρµόζεται όταν στα AQL ερωτήµατα 
χρησιµοποιείται η λέξη κλειδί SORT ή FILTER µε τη συνάρτηση απόστασης. Διαφορετικά, δεν θα 
χρησιµοποιηθεί για άλλους τύπους ερωτηµάτων ή συνθηκών. 

 Όπως και στις άλλες δύο βάσεις που αναλύθηκαν, επειδή στα πλαίσια της αξιολόγησης µας 
θα χρησιµοποιήσουµε τη λειτουργία συµπλέγµατος (Cluster Mode) που προσφέρει η ArangoDB, 
κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί. Η αρχιτεκτονική Cluster της ArangoDB είναι ένα µοντέλο πρωτεύον/
πρωτεύον κόµβου( master/master) CP χωρίς κανένα σηµείο αποτυχίας. O όρος “ CP ” προέρχεται 
από το θεώρηµα CAP (Consistency-Availability-Partition Tolerance) [29].  Αυτό σηµαίνει ότι εν 
παρουσία διαµερίσµατος δικτύου, η βάση δεδοµένων προτιµά την εσωτερική συνέπεια από τη 
διαθεσιµότητα. Το µοντέλο “πρωτεύον/πρωτεύον” κόµβου σηµαίνει ότι οι πελάτες µπορούν να 
στείλουν τα αιτήµατά τους σε έναν αυθαίρετο κόµβο και να έχουν την ίδια προβολή στη βάση 
δεδοµένων ανεξάρτητα. “Κανένα σηµείο αποτυχίας” σηµαίνει ότι το σύµπλεγµα µπορεί να 
συνεχίσει να εξυπηρετεί αιτήµατα, ακόµη και όταν ένας κόµβος αποτύχει εντελώς. Με αυτόν τον 
τρόπο, η ArangoDB έχει σχεδιαστεί ως κατανεµηµένη βάση δεδοµένων πολλαπλών µοντέλων. Ένα 
σύµπλεγµα της ArangoDB αποτελείται από µια σειρά κόµβων της ArangoDB που µιλούν µεταξύ 
τους µέσω του δικτύου. Έχουν διαφορετικούς ρόλους, οι οποίοι θα εξηγηθούν λεπτοµερώς 
παρακάτω. Η τρέχουσα διαµόρφωση του συµπλέγµατος διατηρείται στο λεγόµενο “Agency”, το 
οποίο είναι µία πολύ διαθέσιµη και ανθεκτική αποθήκη δεδοµένων τύπου κλειδιού/τιµής που 
βασίζεται σε ένα µονό αριθµό κόµβων ArangoDB που εκτελούν το πρωτόκολλο Raft Consensus 
[24]. Το Raft είναι ένας αλγόριθµος συναίνεσης που έχει σχεδιαστεί για να είναι κατανοητός. Είναι 
ισοδύναµο µε το πρωτόκολλο Paxos σε ανοχή σφαλµάτων και απόδοση. Η διαφορά είναι ότι 
αποσυντίθεται σε σχετικά ανεξάρτητα υποπροβλήµατα και αντιµετωπίζει καθαρά όλα τα σηµαντικά 
κοµµάτια που απαιτούνται για την ανάπτυξη πρακτικών συστηµάτων.   

 Οι διάφοροι αυτοί κόµβοι µπορούν να πάρουν διαφορετικούς ρόλους µέσα στο σύµπλεγµα. 
Αυτοί είναι οι: 

• Μέσα (Agents): Ένα ή περισσότερα Μέσα σχηµατίζουν το Agency σε ένα σύµπλεγµα της 
ArangoDB. Το Agency είναι το κεντρικό µέρος για την αποθήκευση της διαµόρφωσης σε ένα 
σύµπλεγµα. Εκτελεί εκλογές ηγέτη και παρέχει άλλες υπηρεσίες συγχρονισµού για ολόκληρο το 
σύµπλεγµα. Χωρίς το Agency, κανένα από τα άλλα στοιχεία δεν µπορεί να λειτουργήσει. Αν και 
γενικά αόρατο στο εξωτερικό, το Agency είναι η καρδιά του συµπλέγµατος. Ως εκ τούτου, η 
ανοχή σφαλµάτων πρέπει φυσικά να  υπάρχει σαν κύριο χαρακτηριστικό του. Για να επιτευχθεί 
αυτό τα Μέσα χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο Raft Consensus. Ο αλγόριθµος εγγυάται επισήµως 
τη διαχείριση ρυθµίσεων χωρίς συγκρούσεις εντός του συµπλέγµατος της ArangoDB. Στον 
πυρήνα του, το Agency διαχειρίζεται ένα µεγάλο δέντρο διαµορφώσεων. Υποστηρίζει συναλλαγές 
ανάγνωσης και εγγραφής σε αυτό το δέντρο και άλλοι διακοµιστές µπορούν να εγγραφούν σε 
HTTP callbacks για όλες τις αλλαγές στο δέντρο. 
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• Συντονιστές (Coordinators): Οι Συντονιστές πρέπει να είναι προσβάσιµοι εξωτερικά. Αυτοί είναι 
οι οποίοι επικοινωνούν µε τους πελάτες. Συντονίζουν τις εργασίες του συµπλέγµατος, όπως την 
εκτέλεση ερωτηµάτων και την εκτέλεση υπηρεσιών Foxx. Οι υπηρεσίες Foxx αποτελούνται από 
κώδικα JavaScript που εκτελούνται στην µηχανή JavaScript V8 η οποία είναι ενσωµατωµένη στην 
ArangoDB. Οι Συντονιστές ξέρουν που αποθηκεύονται τα δεδοµένα και θα βελτιστοποιήσουν το 
που να εκτελεστούν τα ερωτήµατα που παρέχονται από τον χρήστη ή τµήµατα αυτών. Οι 
Συντονιστές δε διαθέτουν κατάσταση (stateless) και εποµένως µπορούν εύκολα να κλείσουν και 
να επανεκκινηθούν ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Διακοµιστές DB (DB-Servers): Οι Διακοµιστές DB είναι αυτοί που περιέχουν τα δεδοµένα. 
Περιέχουν θραύσµατα δεδοµένων και χρησιµοποιώντας συγχρονισµό αναπαραγωγής, ένας 
Διακοµιστής DB µπορεί να είναι ηγέτης (leader) ή οπαδός (follower) για ένα θραύσµα. Οι 
λειτουργίες εγγραφής εφαρµόζονται πρώτα στον ηγέτη και στη συνέχεια αναπαράγονται 
συγχρόνως σε όλους τους ακόλουθους. Τα θραύσµατα δεν πρέπει να προσπελάσονται εξωτερικά 
αλλά έµµεσα µέσω των Συντονιστών. Μπορούν επίσης να εκτελέσουν ερωτήµατα εν µέρει ή στο 
σύνολό τους όταν τους ζητηθεί από έναν Συντονιστή. 

 

Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική ενός συµπλέγµατος της ArangoDB. Πηγή: https://www.arangodb.com/wp-
content/uploads/2016/01/cluster_topology-1.png 

 Χρησιµοποιώντας τους ρόλους που περιγράφησαν παραπάνω, ένα σύµπλεγµα της 
ArangoDB µπορεί να διανείµει δεδοµένα σε θραύσµατα (sharding) σε πολλούς Διακοµιστές DB. Ο 
θρυµµατισµός αυτός επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών µηχανών για την εκτέλεση ενός συµπλέγµατος 
της ArangoDB που µαζί αποτελούν µια µοναδική βάση δεδοµένων. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση 
πολύ περισσότερων δεδοµένων, καθώς η ArangoDB διανέµει τα δεδοµένα αυτά αυτόµατα στους 
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διαφορετικούς διακοµιστές. Έτσι η διακίνηση δεδοµένων (data throughput) αυξάνεται ραγδαία, 
επειδή πλέον το φορτίο µπορεί να διανεµηθεί σε πολλά µηχανήµατα. 

Εικόνα 5: Παρουσίαση της διαδικασίας θρυµµατισµού δεδοµένων στην ArangoDB. Πηγή: https://
www.arangodb.com/docs/stable/images/cluster_sharding.jpg 

Εξωτερικά, αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής. Μια εφαρµογή µπορεί να µιλήσει σε 
οποιονδήποτε Συντονιστή και θα καταλάβει αυτόµατα που είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα 
(περίπτωση ανάγνωσης) ή επρόκειτο να αποθηκευτούν (περίπτωση γραφής). Οι πληροφορίες 
σχετικά µε τα θραύσµατα κοινοποιούνται σε όλους τους Συντονιστές που χρησιµοποιούν το Agency. 
Τα θραύσµατα διαµορφώνονται ανά συλλογή, έτσι ώστε πολλά θραύσµατα δεδοµένων να 
αποτελούν τη συλλογή στο σύνολό της. Για να προσδιοριστεί σε ποια θραύσµατα θα αποθηκευτούν 
ποια δεδοµένα, η ArangoDB εκτελεί κατακερµατισµό µεταξύ των τιµών. Από προεπιλογή, αυτός ο 
κατακερµατισµός δηµιουργείται χρησιµοποιώντας την τιµή της µεταβλητής “document_key”. 
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3.4 Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 

 Ύστερα από τη διεξοδική αυτή ανάλυση των παραπάνω βάσεων δεδοµένων µπορούµε πλέον 
να εξάγουµε τις αναµενόµενες συµπεριφορές που περιµένουµε από κάθε βάση. Αρχικά για την 
Redis αναµένουµε να είναι η πιο γρήγορα βάση από τις υπόλοιπες σε όλους τους φόρτους εργασίας. 
Αυτό γιατί η Redis έχει φτιαχτεί καθαρά για ταχύτητα (cache) και ώντας καθαρά βάση δεδοµένων 
που λειτουργεί κυρίως µε τη Ram. Τη δεύτερη θέση από άποψη αποδόσεων περιµένουµε να την έχει 
η Aerospike. H Aerospike έχει δηµιουργηθεί και αυτή για να προσφέρει µεγάλες επιδόσεις. Έχει 
δοθεί όµως περισσότερη σηµασία στο να δουλεύει στενά µε το σκληρό δίσκο (µόνο SSD) και να 
προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις, παρά στο να χρησιµοποιείται καθαρά σαν µνήµη cache. Ακόµα 
έχει φτιαχτεί ώστε να είναι πολύ απλή για τον χρήστη και να µη χρειάζεται σχεδόν καθόλου 
παραµετροποίηση και αυτό πολλές φορές έχει σαν συνέπεια την ελάχιστη µείωση της απόδοσης σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες βάσεις δεδοµένων (Redis) που θέλουν εκτενέστερη παραµετροποίηση. 
Τέλος έχουµε την ArangoDB η οποία περιµένουµε να έχει τη χειρότερη απόδοση σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες δύο. Αυτό γιατι η βάση αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει επιδόσεις, αλλά για να 
προσφέρει ευκολία και ελαστικότητα στο χρήστη παρέχοντας πολλά µοντέλα βάσεων δεδοµέων. 
Αρχικά χρησιµοποιεί µια έτοιµη µηχανή βάσης δεδοµένων (RocksDB) και αυτό γνωρίζουµε ότι 
προσθέτει ένα ακόµα επίπεδο πολυπλοκότητας (wrapper), οπότε και καθυστέρησης σε σχέση µε τις 
άλλες δύο βάσεις δεδοµένων που έχουν υλοποιήσεις τις δικές τους µηχανές βάσεων δεδοµένων. 
Ακόµα το πρωτεύον µοντέλο της βάσης αυτής δεν είναι το µοντέλο Κλειδιού -Τιµής µόνο, αλλά 
υποστηρίζει συνολικά τέσσερα πρωτεύοντα µοντέλα και αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια 
απόδοσης. Επίσης ολόκληρη πλατφόρµα παρακολούθησης (monitoring) προκειµένου ο χρήστης να 
µπορεί κάθε στιγµή να παρακολουθεί το σύστηµά του που και αυτό καταναλώνει πόρους του 
συστήµατος µε αποτέλεσµα τη µείωση της απόδοσης.  
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4. Μεθοδολογία Πειραµάτων 

4.1 Benchmarking Suite - YCSB 

 Η σύγκριση των διαφόρων συστηµάτων βάσεων δεδοµένων είναι µια διαδικασία η οποία 
δεν είναι απλή. Υπάρχουν πάρα πολλές παράµετροι, διαφορετικοί για κάθε βάση δεδοµένων, που 
πρέπει να µορφοποιηθούν ώστε να η βάση να είναι όσο το δυνατόν βέλτιστη προκειµένου τα 
αποτελέσµατα να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές δυνατότητες του κάθε συστήµατος. Επίσης οι 
λειτουργίες ανάµεσα στις βάσεις δεδοµενων διαφέρουν και είναι δύσκολο να συγκριθούν 
αντικειµενικά. Έχοντας αυτό ως σκοπό αποφασίζουµε να χρησιµοποιήσουµε το εργαλείο YCSB το 
οποίο έχει δηµιουργηθεί από τους Brian F. Cooper, Adam Silberstein, Erwin Tam, Raghu 
Ramakrishnan και Russell Sears κάτω από την αιγίδα της Yahoo! για να απλουστεύσει ακριβώς 
αυτή τη δυσκολία παρέχοντας µια πλατφόρµα η οποία υποστηρίζει πολλά συστήµατα βάσεων 
δεδοµένων. Αυτό που θα χρησιµοποιήσουµε εµείς είναι ουσιαστικά το YCSB Client, για την 
εκτέλεση των τεστ που παρέχει το YCSB. Ένας βασικός στόχος σχεδιασµού του εργαλείου  είναι η 
επεκτασιµότητα, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συγκριτική αξιολόγηση νέων 
συστηµάτων βάσης δεδοµένων cloud και για την ανάπτυξη νέων φόρτων εργασίας. Αυτό το 
εργαλείο είναι επίσης διαθέσιµο µε άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα, έτσι ώστε άλλοι χρήστες να 
µπορούν να χρησιµοποιούν και να επεκτείνουν το εργαλείο και να συνεισφέρουν νέα φορτία 
εργασίας και νέες διεπαφές βάσεων δεδοµένων.  

 Το YCSB Client είναι ένα πρόγραµµα γραµµένο στη προγραµµατιστική γλώσσα Java για τη 
δηµιουργία των δεδοµένων που θα φορτωθούν στη βάση δεδοµένων και για τη δηµιουργία των 
λειτουργιών που αποτελούν τον φόρτο εργασίας. Η αρχιτεκτονική του φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. Η βασική λειτουργία είναι ότι ο εκτελεστής φόρτου εργασίας οδηγεί πολλά νήµατα 
πελατών. Κάθε νήµα εκτελεί µια διαδοχική σειρά λειτουργιών πραγµατοποιώντας κλήσεις στο 
επίπεδο διεπαφής βάσης δεδοµένων, τόσο για τη φόρτωση της βάσης δεδοµένων (φάση φόρτωσης) 
όσο και για την εκτέλεση του φόρτου εργασίας (η φάση δοσοληψιών). Τα νήµατα επιταχύνουν τον 
ρυθµό µε τον οποίο δηµιουργούν αιτήµατα, έτσι ώστε να µπορεί να ελεγχθεί άµεσα το 
προσφερόµενο φορτίο έναντι της βάσης δεδοµένων. Τα νήµατα µετρούν επίσης το χρόνο 
καθυεστέρησης εκτέλεσης των εντολών και επιτυγχάνουν και αναφέρουν αυτές τις µετρήσεις στη 
µονάδα στατιστικών στοιχείων. 
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Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική του YCSB Client Πηγή: [10] 

Ο Client παίρνει µια σειρά ιδιοτήτων (ζεύγη ονόµατος / τιµής) που ορίζουν τη λειτουργία του. Κατά 
συνθήκη, διαιρούµε αυτές τις ιδιότητες σε δύο οµάδες: 

• Ιδιότητες φόρτου εργασίας (Workload properties): Είναι οι ιδιότητες που ορίζουν το φόρτο 
εργασίας, ανεξάρτητα από µια δεδοµένη βάση δεδοµένων ή πειραµατική εκτέλεση. Για 
παράδειγµα, ο συνδυασµός ανάγνωσης / εγγραφής της βάσης δεδοµένων, η διανοµή προς χρήση, 
το µέγεθος και ο αριθµός των πεδίων σε µια εγγραφή. 

• Ιδιότητες χρόνου εκτέλεσης (Runtime properties): Ιδιότητες συγκεκριµένες για ένα συγκεκριµένο 
πείραµα. Για παράδειγµα, το επίπεδο διεπαφής βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί (π.χ. 
Redis, Aerospike κ.λπ.), τις ιδιότητες που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία αυτού του 
επιπέδου (όπως τα ονόµατα κεντρικών υπολογιστών της υπηρεσίας βάσης δεδοµένων), τον αριθµό 
των νηµάτων πελατών κ.λπ. 

Έτσι, µπορεί να υπάρχουν αρχεία φόρτου εργασίας που παραµένουν στατικά και χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγηση µιας ποικιλίας βάσεων δεδοµένων. Σε αντίθεση, οι ιδιότητες χρόνου εκτέλεσης, 
ενώ ενδέχεται επίσης να αποθηκευτούν σε αρχεία ιδιοτήτων, θα διαφέρουν από πείραµα σε πείραµα, 
καθώς η βάση δεδοµένων, η απόδοση στόχου κλπ αλλάζουν. Πρωταρχικός στόχος του YCSB είναι η 
δυνατότητα επέκτασής του. Τα σκιασµένα κουτιά στο σχήµα 1 δείχνουν τα κοµµάτια που µπορούν 
εύκολα να αντικατασταθούν. Το Workload Executor περιέχει κώδικα για την εκτέλεση τόσο των 
φορτίων όσο και των φάσεων συναλλαγής του φόρτου εργασίας. Το πακέτο YCSB περιλαµβάνει 
κάποιους βασικούς φόρτους εργασίας οι οποίοι ονοµάζονται CoreWorkloads, τα οποία θα 
αναλύσουµε στη συνέχεια. Οι χρήστες του YCSB επίσης µπορούν να ορίσουν νέα πακέτα µε δύο 
τρόπους. Το πιο απλό είναι να οριστεί ένα σύνολο φορτίων εργασίας που χρησιµοποιούν τα 
CoreWorkloads αλλά καθορίζουν διαφορετικές παραµέτρους φόρτου εργασίας. Αυτό επιτρέπει 
στους χρήστες να µεταβάλλουν διάφορους άξονες του βασικού πακέτου: ποια λειτουργία να 
εκτελεστεί, η ανατροπή στη δηµοτικότητα των εγγραφών και το µέγεθος και τον αριθµό των 
εγγραφών. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να οριστεί µια νέα κατηγορία φόρτου εργασίας (π.χ., 
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γράφοντας Java) και σχετικές παραµέτρους. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εισαγωγή πιο 
περίπλοκων λειτουργιών και την εξερεύνηση διαφορετικών αντισταθµίσεων από ότι το βασικό 
πακέτο. αλλά απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια σε σύγκριση µε την προηγούµενη προσέγγιση. Το 
Επίπεδο Διεπαφής Βάσης Δεδοµένων µεταφράζει απλά αιτήµατα (όπως λειτουργίες read()) από τα 
νήµατα του πελάτη σε κλήσεις ενάντια στη βάση δεδοµένων. Οι κλάσεις επιπέδου διεπαφής φόρτου 
εργασίας και διεπαφής βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για ένα πείραµα καθορίζονται ως 
ιδιότητες και αυτές οι κλάσεις φορτώνονται δυναµικά κατά την εκκίνηση του προγράµµατος. 
Φυσικά, ως πακέτο ανοιχτού κώδικα, οποιοδήποτε µπορεί να αντικατασταθεί η τάξη στο εργαλείο 
YCSB, αλλά το Workload Executor και το Database Interface Layer µπορούν να αντικατασταθούν 
πιο εύκολα. 
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4.2 Περιγραφή µεθοδολογίας 

Πριν περάσουµε στην ανάλυση των φόρτων εργασίας θα αναλύσουµε αρχικά τους τρόπους που 
χρησιµοποιεί το YCSB για να δηµιουργήσει αυτά τα δεδοµένα [10]. Τα δεδοµένα δηµιουργούνται 
χρησιµοποιώντας µία απο τις παρακάτω µεθόδους τυχαίων κατανοµών. 

• Οµοιόµορφη Κατανοµή (Uniform): Επιλογή ενός στοιχείου οµοιόµορφα τυχαία. Για παράδειγµα, 
κατά την επιλογή µιας εγγραφής, όλες οι εγγραφές στη βάση δεδοµένων είναι πιθανό να 
επιλεγούν. 

• Zipfian: Επιλογή ενός στοιχείου σύµφωνα µε τη κατανοµή Zipfian. Για παράδειγµα, κατά την 
επιλογή µιας εγγραφής, ορισµένες εγγραφές θα είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς (ο επικεφαλής της 
διανοµής), ενώ οι περισσότερες εγγραφές θα είναι µη δηµοφιλείς (η ουρά).  

• Πιο Πρόσφατη Κατανοµή (Latest): Όπως η κατανοµή Zipfian µε τη µόνη διαφορά ότι τα στοιχεία 
που εισάχθηκαν πιο πρόσφατα βρίσκονται στην αρχή της κατανοµής. 

• Πολυωνυµική Κατανοµή (Multinomial): Οι πιθανότητες για κάθε στοιχείο µπορούν να 
καθοριστούν. Για παράδειγµα, ενδέχεται να εκχωρήσουµε µια πιθανότητα 0,95 στη λειτουργία 
ανάγνωσης, µια πιθανότητα 0,05 στη λειτουργία ενηµέρωσης και µια πιθανότητα 0 για σάρωση 
και εισαγωγή. Το παραπάνω αποτέλεσµα θα ήταν ένας φόρτος εργασίας ο οποίος θα είχε πολλές 
αναγνώσεις στοιχείων. 

Εικόνα 7: Κατανοµές πιθανότητας.Οι οριζόντιοι άξονες αντιπροσωπεύουν τη σειρά εισαγωγής των  
στοιχείων και οι κάθετοι άξονες αντιπροσωπεύουν την πιθανότητα επιλογής τους. Πηγή: [10] 

 Μια βασική διαφορά µεταξύ της Πιο Πρόσφατης και της Zipfian κατανοµής είναι η 
συµπεριφορά τους όταν εισάγονται νέα αντικείµενα. Σύµφωνα µε την Πιο Πρόσφατη κατανοµή, το 
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αντικείµενο που εισήχθη πρόσφατα γίνεται το πιο δηµοφιλές, ενώ τα προηγούµενα δηµοφιλή 
στοιχεία γίνονται λιγότερο δηµοφιλή. Κάτω από τη κατανοµή Zipfian, τα στοιχεία διατηρούν τη 
δηµοτικότητά τους, ακόµη και όταν εισάγονται νέα αντικείµενα, ανεξάρτητα από το αν το νέο 
στοιχείο που έχει εισαχθεί είναι δηµοφιλές. Η Πιο Πρόσφατη κατανοµή προορίζεται για τη 
µοντελοποίηση εφαρµογών όπου η πρόσφατη εισαγωγή έχει σηµασία  όπως για παράδειγµα, σε 
διάφορα blogs και σε διάφορες ιστοσελίδες ειδήσεων όπου η δηµοτικότητα µειώνεται γρήγορα. Σε 
αντίθεση, το Zipfian µοντέλο κατανοµής του οποίου η δηµοτικότητα είναι ανεξάρτητη από την 
εισαγωγή  νέου στοιχείου, όπως για παράδειγµα ένας χρήστης ο οποίος έχει εκατοµµύρια 
ακόλουθους στο Instagram είναι πιο δηµοφιλής από ένα χρήστη που έκανε εγγραφή πρόσφατα και 
δεν έχει πολλούς ακολούθους, παρόλο η εγγραφή του έγινε αρκετά χρόνια πριν. 

 Μια απροσδόκητα περίπλοκη πτυχή της εφαρµογής του εργαλείου YCSB αφορούσε την 
εφαρµογή των διανοµών Zipfian και Latest. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος Gray για 
τη δηµιουργία µιας ακολουθίας κατανεµηµένης από Zipfian. Ωστόσο, αυτός ο αλγόριθµος έπρεπε να 
τροποποιηθεί µε διάφορους τρόπους για να χρησιµοποιηθεί στο εργαλείο αυτό. Το πρώτο πρόβληµα 
είναι ότι τα δηµοφιλή αντικείµενα συγκεντρώνονται µονοµερώς. Συγκεκριµένα, το πιο δηµοφιλές 
αντικείµενο είναι το στοιχείο 0, το δεύτερο πιο δηµοφιλές αντικείµενο είναι το στοιχείο 1 και ούτω 
καθεξής. Για τη κατανοµή Zipfian, τα δηµοφιλή αντικείµενα πρέπει να διασκορπίζονται σε 
ολόκληρο το χώρο. Σε πραγµατικές εφαρµογές ιστού, το πιο δηµοφιλές θέµα χρήστη ή ιστολογίου 
δεν είναι απαραίτητα το πρώτο λεξικογραφικά αντικείµενο. Για τη διασπορά αντικειµένων στο 
χώρο, οι δηµιουργοί αποφάσισαν να κατακερµατίσουν την έξοδο από τη γεννήτρια Gray. 
Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος nextItem() για να πάρουν το επόµενο (ακέραιο) στοιχείο 
και στη συνέχεια δηµιουργούν ένα hash αυτής της τιµής για να έχουν το κλειδί που θα  
χρησιµοποιηθεί. Η επιλογή της συνάρτησης κατακερµατισµού είναι κρίσιµη: η ενσωµατωµένη 
συνάρτηση String.hashCode() της Java τείνει να αφήνει τα δηµοφιλή αντικείµενα σε οµαδοποίηση. 
Επιπλέον, µετά από τον κατακερµατισµό, οι συγκρούσεις σήµαιναν ότι µόνο το 80 τοις εκατό του 
χώρου κλειδιών θα είχε δηµιουργηθεί στην ακολουθία. Μια προσέγγιση θα ήταν η χρησιµοποιήση 
τέλειου κατακερµατισµού, ο οποίος αποφεύγει τις συγκρούσεις, µε µειονέκτηµα ότι απαιτείται 
περισσότερος χρόνος εγκατάστασης για την κατασκευή του τέλειου κατακερµατισµού (πολλαπλά 
λεπτά για εκατοντάδες εκατοµµύρια εγγραφές).Η προσέγγιση που ακολούθησαν ήταν να 
κατασκευάσουµε µια γεννήτρια Zipfian για πολύ µεγαλύτερο χώρο κλειδιών από ό, τι πραγµατικά 
χρειαζόµαστε,  έπειτα να  εφαρµόσουν τον κατακερµατισµό FNV σε κάθε παραγόµενη τιµή και 
τελικά να πάρουν το mod N (όπου το µέγεθος N ο αριθµός εγγραφών στη βάση δεδοµένων). Το 
αποτέλεσµα ήταν ότι το 99,97% του χώρου κλειδιών δηµιουργείται και τα παραγόµενα κλειδιά 
συνέχισαν να έχουν διανοµή Zipfian.  

 Το δεύτερο ζήτηµα αφορούσε την µεταβολή του αριθµού των στοιχείων σε µια κατανοµή. 
Για µερικούς φόρτους εργασίας, εισάγονται νέες εγγραφές στη βάση δεδοµένων. Η κατανοµή 
Zipfian θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να διατηρούνται δηµοφιλείς οι ίδιες εγγραφές, ακόµη και 
µετά τις εισαγωγές, ενώ στην Πιο Πρόσφατη κατανοµή, η δηµοτικότητα πρέπει να µετατοπιστεί στα 
νέα κλειδιά. Για την Πιο Πρόσφατη κατανοµή,  υπολογίζεται µια νέα κατανοµή κατά την εισαγωγή 
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µιας εγγραφής. Για να υλοποιηθεί αυτό φθηνά, ο αλγόριθµος Gray τροποποιήθηκε ώστε να 
υπολογίζονται σταδιακά οι σταθερές του. Για το Zipfian, επεκτάθηκε ο αρχικός χώρος κλειδιών στο 
αναµενόµενο µέγεθος µετά τις εισαγωγές. Εάν ένα σύνολο δεδοµένων είχε εγγραφές Ν και ο φόρτος 
εργασίας είχε συνολικές λειτουργίες Τ, µε αναµενόµενο κλάσµα Ι των ενθέτων, τότε η γεννήτρια 
Zipfian τροποποιείται ώστε  να αντλεί από ένα χώρο µεγέθους N + T × I + ε. Προστέθηκε ένας 
επιπλέον παράγοντας ε δεδοµένου ότι ο πραγµατικός αριθµός ενθέτων εξαρτάται από την τυχαία 
επιλογή των εργασιών κατά τη διάρκεια του φόρτου εργασίας σύµφωνα µε µια πολυωνυµική 
κατανοµή. Κατά την εκτέλεση του φόρτου εργασίας, εάν η γεννήτρια παρήγαγε ένα στοιχείο που 
δεν είχε εισαχθεί ακόµα, αυτή η τιµή παραλείπεται και επιλέγεται ένα άλλο. Έτσι η κατανοµή της 
δηµοτικότητας δεν αλλάζει καθώς εισάγονται νέες εγγραφές.  

 Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής θα χρησιµοποιήσουµε σχεδόν όλους τους βασικούς 
φόρτους εργασίας που το YCSB προσφέρει, εφόσον κρίνεται ότι µας αρκούν καθώς καλύπτουν 
πολλά σενάρια, µε τη µόνη παραµετροποίηση ότι θα αυξήσουµε τις εγγραφές που θα αποθηκευτούν 
από 1,000 σε 1,000,000 όπως επίσης και τον αριθµό των ενεργείων πάνω σε αυτές τις εγγραφές από 
1,000 σε 1,000,000. 

4.2.1 Workload A - Update Heavy Workload 

Αυτός ο φόρτος εργασίας περιέχει πολλές λειτουργίες οι οποίες ενηµερώνουν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων. Το 50% αυτού το φόρτου είναι ενέργειες ανάγνωσης από τη βάση δεδοµένων και το 
υπόλοιπο 50% είναι ενηµέρωση των εγγραφών. Το προκαθορισµένο µέγεθος κάθε εγγραφής είναι 
1ΚΒ. Η κατανοµή που χρησιµοποιείται είναι η Zipfian. 

4.2.2 Workload B - Read Mostly Benchmark 

Αυτός ο φόρτος εργασίας περιέχει πολλές λειτουργίες οι οποίες διαβάζουν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων. Το 95% αυτού το φόρτου είναι ενέργειες ανάγνωσης από τη βάση δεδοµένων και το 
υπόλοιπο 5% είναι ενηµέρωση των εγγραφών. Το προκαθορισµένο µέγεθος κάθε εγγραφής είναι 
1ΚΒ. Η κατανοµή που χρησιµοποιείται είναι η Zipfian. 

4.2.3 Workload C - Read Only Benchmark 

Αυτός ο φόρτος εργασίας περιέχει µόνο λειτουργίες οι οποίες διαβάζουν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων. Το 100% αυτού το φόρτου είναι ενέργειες ανάγνωσης από τη βάση δεδοµένων. Το 
προκαθορισµένο µέγεθος κάθε εγγραφής είναι 1ΚΒ. Η κατανοµή που χρησιµοποιείται είναι η 
Zipfian. 
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4.2.4 Workload D - Read Latest Benchmark 

Αυτός ο φόρτος εργασίας περιέχει πολλές λειτουργίες οι οποίες διαβάζουν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων. Το 95% αυτού το φόρτου είναι ενέργειες ανάγνωσης από τη βάση δεδοµένων και το 
υπόλοιπο 5% είναι εισαγωγή εγγραφών. Το προκαθορισµένο µέγεθος κάθε εγγραφής είναι 1ΚΒ. Η 
κατανοµή που χρησιµοποιείται είναι η Latest. 

4.2.5 Workload F - Read-Modify-Write 

Αυτός ο φόρτος εργασίας περιέχει  λειτουργίες οι οποίες διαβάζουν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων. Το 50% αυτού το φόρτου είναι ενέργειες ανάγνωσης από τη βάση δεδοµένων και το 
υπόλοιπο 50% είναι ανάγνωση-επεξεργασία-αποθήκευση εγγραφών. Το προκαθορισµένο µέγεθος 
κάθε εγγραφής είναι 1ΚΒ. Η κατανοµή που χρησιµοποιείται είναι η Zipfian. 
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5. Yλοποίηση - Πειραµατικά Δεδοµένα 

5.1 Λεπτοµέρειες υλοποίησης 

5.1.1 Πραγµατικό Περιβάλλον - Bare Metal Machine  

 Για τα benchmarks τα οποία θα εκτελέσουµε στο πραγµατικό περιβάλλον θα 
χρησιµοποιήσουµε το µηχάνηµα haci3 το οποίο µας παρέχεται από το εργαστήριο cslab. To 
µηχάνηµα αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργικό Σύστηµα: Debian 8 

• Επεξεργαστής: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz µε 56 πυρήνες 

• Κύρια Μνήµη (RAM) : 198 GB 

• Σκληρός Δίσκος: 8 ΤB HDD 

Πρώτου ξεκινήσουµε µε τα πειραµατικά δεδοµένα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουµε όλες τις 
βάσεις και το YCSB. Αρχικά, πρέπει να ελέγξουµε για τυχόν ενηµερώσεις των πακέτων καθώς στα 
µηχανήµατα αυτά έχει µόλις εγκατασταθεί το λειτουργικό. Προκειµένου να ελέγξουµε για τις 
ενηµερώσεις αυτές εκτελούµε την εντολή   

$ sudo apt-get update

Υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσµατα σε αυτή τη εντολή. Είτε θα υπάρχουν πακέτα τα οποία πρέπει 
να ενηµερώσουµε είτε δεν υπάρχει κανένα και µπορούµε να προχωρήσουµε µε την εγκατάσταση 
του προγράµµατός µας. Στη δική µας περίπτωση επειδή τα µηχανήµατα αυτά είναι ακόµα “φρέσκα” 
θα υπάρχουν πολλά πακέτα τα οποία πρέπει να ενηµερωθούν. Εποµένως για να ενηµερώσουµε αυτά 
τα πακέτα εκτελούµε την εντολή: 

$ sudo apt-get upgrade -y

Έπειτα από αυτά τα βήµατα είµαστε έτοιµοι να εγκαταστήσουµε το εργαλείο YCSB. 

 Αρχικά διαβάζοντας τα βήµατα για την εγκατάσταση του εργαλείου αυτού παρατηρούµε ότι 
βασίζεται σε µερικά άλλα πακέτα και εργαλεία τα οποία πρέπει να εγκαταστήσουµε. Αυτά είναι η 
Java και το Maven. Για την Java θα χρησιµοποιήσουµε το πακέτο Open JDK 8. Το εγκαθιστούµε µε 
τις εντολές: 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install openjdk-8-jre -y                                               

Προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι η Java έχει εγκατασταθεί σωστά  εκτελούµε την εντολή 

$ java -version 

 Το αποτέλεσµα που περιµένουµε να δούµε µοιάζει µε το παρακάτω: 

openjdk version "1.8.0_265"
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OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_265-8u265-b01-0ubuntu2~16.04-b01)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.265-b01, mixed mode)

Το YCSB έχει σαν εξάρτηση και το πακέτο Maven 3. Εδώ χρειάζεται προσοχή καθώς αν 
εγκατασταθεί το Maven 2 το YCSB θα βγάζει διάφορα µηνύµατα λάθους (errors) µε αποτέλεσµα να 
µην λειτουργήσει. Το Maven 3 το εγκαθιστούµε µε τις εντολές: 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install maven -y

Προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι η Java έχει εγκατασταθεί σωστά  εκτελούµε την εντολή  

$ mvn --version 

Το αποτέλεσµα που περιµένουµε να δούµε µοιάζει µε το παρακάτω: 

Maven home: /usr/share/maven    

Java version: 1.8.0_265, vendor: Private Build

Java version: 1.8.0_265, vendor: Private Build    

Java home: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre  

Default locale: en_US, platform encoding: ANSI_X3.4-1968

OS name: "linux", version: "4.4.0-189-generic", arch: "amd64", family: 

"unix"   

Εφόσον εγκαταστήσαµε τα απαραίτητα πακέτα τα οποία χρειάζονται για την εγκατάσταση του 
YCSB, εγκαθιστούµε το ίδιο µε τις παρακάτω εντολές: 

$ sudo apt-get update

$ curl -O --location https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/$ releases/

download/0.17.0/ycsb-0.17.0.tar.gz

$ tar xfvz ycsb-0.17.0.tar.gz

$ cd ycsb-0.17.0

Η έκδοση του YCSB που χρησιµοποιούµε είναι η 0.17.0 η οποία είναι η τελευταία σταθερή έκδοση 
τη χρονική περίοδο που γράφεται αυτή η εργασία. Προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι το πρόγραµµα 
έχει εγκατασταθεί σωστά εκτελούµε την εντολή 

$ ./bin/ycsb

 και περιµένουµε να µας εµφανιστεί ένα µήνυµα λάθους και να µας δείχνει τη σωστή χρήση των 
εντολών του εργαλείου αυτού. Αποφασίζουµε να χρησιµοποιήσουµε όλους τους προεπιλεγµένους 
φόρτους εργασίας που παρέχει το εργαλείο αυτό (εκτός από το workloade), αλλά µε τη διαφορά ότι 
θα αυξήσουµε τον αριθµό των εγγραφών σε κάθε φόρτο εργασίας και τον αριθµό των λειτουργιών 
που θα εκτελεστούν πάνω σε αυτά τα δεδοµένα από 1,000 σε 1,000,000. Πλοηγούµαστε στο φάκελο 
ycsb-0.17.0/workloads και εφαρµόζουµε τις παρακάτω αλλαγές σε όλους τους φόρτους εργασίας 
που θα χρησιµοποιήσουµε: 

recordcount=1000 —> recordcount=1000000
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operationcount=1000 —> operationcount=1000000

  

 Το επόµενο βήµα είναι να εγκαταστήσουµε τις βάσεις που θα χρησιµοποιήσουµε και να τις 
διαµορφώσουµε ανάλογα ώστε να επιτύχουµε τις διάφορες συµπεριφορές που θέλουµε από αυτές. 

 Αρχικά για την Redis χρειαζόµαστε τα πακέτα make, tcl και gcc. Εποµένως εκτελούµε τις 
παρακάτω εντολές: 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt install make -y

$ sudo apt install tcl -y

$ sudo apt install gcc -y 

Προκειµένου να επαληθεύσουµε ότι τα πακέτα αυτά έχουν εγκατασταθεί σωστά εκτελούµε την 
εντολή: 

$ make

και σαν αποτέλεσµα περιµένουµε το µήνυµα: 

make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.

Για τo gcc εκτελούµε την εντολή: 

$ gcc —version

και ως αποτέλεσµα περιµένουµε ένα µήνυµα της µορφής: 

gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) 5.4.0 20160609

Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO 

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.

Τέλος για το πακέτο tcl δεν µπορούµε άµεσα να προσδιορίσουµε τη σωστή εγκατάστασή του, αλλά 
όταν εγκαταστήσουµε τη Redis και δοκιµάσουµε να τρέξουµε τα τεστ για να βεβαιωθούµε για τη 
δική της σωστή εγκατάσταση, εαν το πακέτο tcl έχει εγκατασταθεί σωστά τα τεστς θα ξεκινήσουν 
να τρέχουν, διαφορετικά όχι. Εφόσον εγκαταστήσουµε αυτά τα πακέτα προχωράµε µε την 
εγκατάσταση της Redis. Από την επίσηµη ιστοσελίδα τους ακολουθούµε τις εντολές για την 
εγκατάσταση της Redis οι οποίες είναι: 

$ wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

$ tar xvzf redis-stable.tar.gz

$ cd redis-stable

$ make

Εφόσον τελειώσει η τελευταία εντολή make ένα προαιρετικό, αλλα σηµαντικό, βήµα είναι το 
τρέξιµο των τεστς. Γι’αυτό πηγαίνουµε στο φάκελο redis-stable και εκτελούµε την εντολή: 

$ make test
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Αν όλα τα τεστ επιτύχουν τότε είµαστε βέβαιοι ότι η βάση αυτή έχει εγκατασταθεί σωστά στο 
σύστηµά µας. Για να δοκιµάσουµε να τρέξουµε την Redis µετακινούµαστε στο φάκελο  

redis-stable/src και εκτελούµε την εντολή: 

$ ./redis-server

Το αποτέλεσµα αυτής της εντολής είναι µια οθόνη παρόµοια µε την παρακάτω: 

Εικόνα 8: Redis χωρίς configuration file loaded 

 Παρατηρούµε ότι η βάση µας µε την προεπιλεγµένη διαµόρφωση δέχεται αιτήµατα στην πόρτα 
6379 και τρέχει σε standalone mode που σηµαίνει ότι δεν είναι µέρος κάποιου συµπλέγµατος. Για να 
την σταµατήσουµε απλά πατάµε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ctrl + c . 

Θα παραµετροποιήσουµε τη Redis ανάλογα µε τη περίσταση που θέλουµε. Κάθε φορά προκειµένου 
η Redis να εκτελεστεί βασισµένη στο αρχείο redis.conf όπου θα αλλάξουµε θα πρέπει να τρέχουµε 
την εντολή µέσα από το φάκελο /redis-stable/src  ως: 

$ ./redis-server ../redis.conf

Οπότε παρατηρώντας την υπογραµµισµένη ειδοποίηση στην παραπάνω και παρακάτω εικόνα 
παρατηρούµε ότι οι ρυθµίσεις φορτώθηκαν σωστά. 

61



 

Εικόνα 9: Redis µε configuration file loaded 

Οι επόµενες αλλαγές αφορούν τις 3 κατηγορίες τεστ που θα κάνουµε στην Redis. Αρχικά θα 
χρησιµοποιήσουµε τη Redis µε τη προεπιλεγµένη παραµετροποίηση δηλαδή σε κατάσταση µονού 
κόµβου (standalone mode) και αποθηκεύοντας τα δεδοµένα στο σκληρό δίσκο. Η επόµενη 
κατηγορία αφορά πάλι κατάσταση µονού κόµβου αλλά αυτή τη φορά θα απενεργοποιήσουµε την 
αποθήκευση στο σκληρό δίσκο, οπότε όλα τα δεδοµένα θα αποθηκευτούν στη µνήµη ram και σε 
περίπτωση που σταµατήσουµε την Redis τα δεδοµένα χάνονται. Προκειµένου να το επιτύχουµε 
αυτό θα πρέπει να βάλουµε σε σχόλιο τις παρακάτω γραµµές που βρίσκονται στο αρχείο redis.conf 
που ουσιαστικά απενεργοποιούν τη λειτουργία snapshotting. 

save 900 1 —> # save 900 1

save 300 10 —> # save 300 10

save 60 10000 —> # save 60 10000

Η τελευταία κατηγορία τεστ που θα κάνουµε στην Redis είναι ότι θα την τρέξουµε σε λειτουργία 
συµπλέγµατος χωρίς να αποθηκεύει τα δεδοµένα στο σκληρό δίσκο, αλλά να τα κρατάει µόνο στη 
µνήµη ram. Εποµένως µέ όλες τις παραπάνω αλλαγές που έχουµε κάνει, θα πρέπει να βγάλουµε από 
σχόλιο τις παρακάτω γραµµές που βρίσκονται στο αρχείο redis.conf ώστε να ενεργοποιήσουµε τη 
λειτουργία συµπλέγµατος (cluster mode) της Redis. 

# cluster-enabled yes —> cluster-enabled yes

# cluster-config-file nodes-6379.conf —> cluster-config-file 

nodes-6379.conf

# cluster-node-timeout 15000 —> cluster-node-timeout 15000
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Εικόνα 10: Redis χωρίς cluster configuration loaded 

Μπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι αυτή η λειτουργία ενεργοποιήθηκε παρατηρώντας για την 
υπογραµµισµένη γραµµή στην παραπάνω εικόνα. 

Επειδή όλοι οι κόµβοι των βάσεων θα φορτωθούν στο ίδιο σύστηµα θα χρειαστούµε 8 διαφορετικά 
αρχεία παραµετροποίησης, ένα για κάθε κόµβο που θέλουµε να τρέξουµε. Πλοηγούµαστε στο 
φάκελο /redis-stable. Προκειµένου να δηµιουργήσουµε αντίγραφα του προεπιλεγµένου αρχείου 
διαµόρφωσης εκτελούµε την παρακάτω εντολή 

$ cp redis.conf redisN.conf

όπου το Ν είναι µια µεταβλητή η οποία παίρνει τις τιµές ένα έως εφτά (1-7) προκειµένου να 
δηµιουργήσουµε τελικά οκτώ (8) µηχανήµατα. Αρχικά πρέπει να αλλάξουµε µερικές γραµµές σε 
αυτά τα αρχεία παραµετροποίησης που δηµιουργήσαµε. Πρέπει να αλλάξουµε τις θύρες  µε τις 
οποίες κάθε κόµβος ανταλλάζει και δέχεται µηνύµατα. Οι θύρες που θα χρησιµοποιήσουµε είναι οι 
6380-6387. Εποµένως πρέπει να αλλάξουµε τις παρακάτω γραµµές για κάθε θύρα αντίστοιχα: 

port 638x

pidfile /var/run/redis_638x.pid

cluster-config-file nodes-638x.conf

  

Η επόµενη βάση η οποία θα εγκαταστήσουµε είναι η Aerospike. Από την επίσηµη ιστοσελίδα 
παρατηρούµε ότι το Aerospike Server έχει σαν εξάρτηση τη βιβλιοθήκη libcurl. Παρατηρούµε ότι 
για τη δική µας έκδοση των Ubuntu η οποία είναι η 16.04 χρειαζόµαστε τη βιβλιοθήκη libcurl3. 
Εποµένως τρέχουµε τις παρακάτω εντολές για να την εγκαταστήσουµε. 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install -y libcurl3
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Και έπειτα για την εγκατάσταση της ίδιας της Aerospike  στη δική µας έκδοση των Ubuntu 
εκτελούµε τις εντολές: 

$ wget -O aerospike.tgz 'https://www.aerospike.com/download/server/latest/

artifact/ubuntu16'

$ tar -xvf aerospike.tgz

Ανάλογα µε το αν η έκδοση που εγκαταστήσαµε είναι η Community Edition είτε η Enterprise 
Edition θα έχει δηµιουργηθεί ο αντίστοιχος φάκελος. Στη δική µας περίπτωση που εγκαταστήσαµε 
την Community Edition έχει δηµιουργηθεί ο φάκελος  

aerospike-server-community-5.1.0.4-ubuntu16.04 . Μπαίνουµε µέσα σε αυτό τον φάκελο και 
εκτελούµε την εντολή  

$ sudo ./asinstall

προκειµένου να εγκαταστήσουµε την Aerospike στο σύστηµά µας. Εφόσον τελειώσει η 
εγκατάσταση µπορούµε να ελέγξουµε τη λειτουργία της Aerospike µε τις παρακάτω εντολές: 

$ sudo systemctl start aerospike

$ sudo systemctl status aerospike

$ sudo systemctl stop aerospike

Με τη σειρά την οποία αναφέρθηκαν αυτές οι εντολές ξεκινούν την Aerospike σε λειτουργία 
daemon, εµφανίζουν την κατάσταση της Aerospike και σταµατούν την εκτέλεση της Aerospike. 
Παρακάτω βλέπουµε το αποτέλεσµα της εντολής sudo systemctl status aerospike 

αφού ξεκινήσουµε και αφού έπειτα σταµατήσουµε την Aerospike. 

Εικόνα 11: Aerospike daemon σε εκτέλεση 
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Εικόνα 12: Aerospike daemon σε αδράνεια 

Η Aerospike έχει αρκετά πιο απλή παραµετροποίηση από την Redis. Το αρχείο το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την παραµετροποίηση της Aerospike είναι το /etc/aerospike/aerospike.conf . 
Ανοίγοντας το αρχείο αυτό παρατηρούµε ότι υπάρχουν δύο namespaces. Το namespace test και το 
namespace bar. Διαγράφουµε το namespace bar καθώς δε χρειαζόµαστε και τα δύο. Η αλλαγή η 
οποία θα κάνουµε στο namespace test είναι η παρακάτω: 

replication-factor 2 —> replication-factor 1

Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά αποτρέπει την Aerospike να αντιγράψει τα δεδοµένα τα οποία έχει ήδη 
πάνω απο µία φορά µε αποτέλεσµα να µη δεσµεύονται παραπάνω πόροι του συστήµατος αλλά και 
υπολογιστική ισχύς. Όµοια µε την Redis, επειδή όλοι οι κόµβοι θα εκτελεστούν στο ίδιο µηχάνηµα 
θα πρέπει να δηµιουργήσουµε επιπρόσθετα αρχεία παραµετροποίησης, ένα για κάθε κόµβο. Οπότε 
πλοηγούµαστε στο φάκελο aerospike-server/as/etc . Προκειµένου να δηµιουργήσουµε αντίγραφα 
του προεπιλεγµένου αρχείου διαµόρφωσης εκτελούµε την παρακάτω εντολή 

$ cp aerospike_dev.conf aerospike_devN.conf

όπου το Ν είναι µια µεταβλητή η οποία παίρνει τις τιµές ένα έως εφτά (1-7) προκειµένου να 
δηµιουργήσουµε τελικά οκτώ (8) µηχανήµατα. 

 αποτελέσµατα των τριών βάσεων στο πραγµατικό περιβάλλον. 

 Η τελευταία βάση η οποία θα εξετάσουµε είναι η ArangoDB. Διαβάζοντας τις οδηγίες στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της ArangoDB για την εγκατάσταση θα χρειαστεί να εκτελέσουµε τις 
παρακάτω εντολές: 

$ curl -OL https://download.arangodb.com/arangodb37/DEBIAN/Release.key

$ sudo apt-key add - < Release.key

$ echo 'deb https://download.arangodb.com/arangodb37/DEBIAN/ /' | sudo tee 

/etc/apt/sources.list.d/arangodb.list

$ sudo apt-get install apt-transport-https

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install arangodb3=3.7.2-1

Εφόσον τελειώσει η εγκατάσταση µπορούµε να ελέγξουµε τη λειτουργία της ArangoDB µε τις 
παρακάτω εντολές: 

$ sudo systemctl start arangodb3

$ sudo systemctl status arangodb3

$ sudo systemctl stop arangodb3
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Με τη σειρά την οποία αναφέρθηκαν αυτές οι εντολές ξεκινούν την ArangoDB σε λειτουργία 
daemon, εµφανίζουν την κατάσταση της ArangoDB και σταµατούν την εκτέλεση της ArangoDB. 
Παρακάτω βλέπουµε το αποτέλεσµα της εντολής sudo systemctl status arangodb3 αφού 
ξεκινήσουµε και αφού έπειτα σταµατήσουµε την ArangoDB. 

Εικόνα 13: ArangoDB daemon σε εκτέλεση 

Εικόνα 14: ArangoDB daemon σε αδράνεια 

Σε αυτό το περιβάλλον δε θα παραµετροποιήσουµε την ArangoDB καθώς οι προεπιλεγµένη 
διαµόρφωση είναι η βέλτιστη. 
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5.1.2 Εικονικό Περιβάλλον - Cloud Machines 

 Για τα τεστ στο εικονικό περιβάλλον έχουµε δεσµεύσει 9 εικονικές µηχανές (VMs). Θα 
εγκαταστήσουµε τις βάσεις δεδοµένων στα 8 µηχανήµατα µε τα πιο καλά χαρακτηριστικα και να 
εγκαταστήσουµε το YCSB στο 9ο µε τα λιγότερο καλά χαρακτηριστικά καθώς οι απαιτήσεις αυτού 
του προγράµµατος δεν είναι τόσο µεγάλες και επίσης θέλουµε να κρατήσουµε συνέπεια ανάµεσα 
στους κόµβους των βάσεων ώστε ο κάθε κόµβος να είναι οµότιµος µε τους υπόλοιπους.Οι πρώτες 8 
µηχανές έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργικό Σύστηµα: Ubuntu 16.04 LTS 

• Επεξεργαστής: Intel Core 5/7 6ης γενιάς αρχιτεκτονικής Skylake µε 4 πυρήνες 

• Κύρια Μνήµη (RAM) : 8 GB 

• Σκληρός Δίσκος: 60 GB HDD 

H 9η εικονική µηχανή έχει χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργικό Σύστηµα: Ubuntu 16.04 LTS 

• Επεξεργαστής: Intel Core 5/7 6ης γενιάς αρχιτεκτονικής Skylake µε 4 πυρήνες 

• Κύρια Μνήµη (RAM) : 4 GB 

• Σκληρός Δίσκος: 60 GB HDD 

Για να συνδεθούµε σε ένα τέτοιο µηχάνηµα χρησιµοποιούµε το πρωτόκολλο SSH. Ο λόγος που 
χρησιµοποιούµε αυτό το πρωτόκολλο είναι επειδή χρειαζόµαστε µια ασφαλή σύνδεση  µε τα 
µηχανήµατα µας πάνω σε ένα µη ασφαλές δίκτυο. Εποµένως µε την εντολή  

$ ssh ubuntu@node_ip 

όπου node_ip είναι η IP του εκάστοτε κόµβου συνδεόµαστε στα µηχανήµατα. 

Οι παραµετροποίηση των βάσεων είναι παρόµοια µε την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. 
Οι µόνες διαφορές για την Redis και την Aerospike είναι ότι δε χρειάζεται να φτιάξουµε τα 
παραπάνω αρχεία παραµετροποίησης καθώς τώρα έχουµε ένα τέτοιο αρχείο ανά διαφορεικό κόµβο. 
Ακόµα στη Redis πλοηγούµαστε στο φάκελο /redis-stable και µέσα στο αρχείο redis.conf  
αλλάζουµε τις γραµµές από και σε:  

bind 127.0.0.1 -> bind 0.0.0.0

protected-mode yes -> protected-mode no

ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε µηχανήµατα µε διαφορετικές IP διευθύνσεις. Στην ArangoDB 
πρέπει να κάνουµε µερικές αλλαγές. Το αρχείο που ευθύνεται για την παραµετροποίηση είναι το /
etc/arangodb3/arangod.conf . Αρχικά η αλλαγή που θα κάνουµε είναι να αλλάξουµε το endpoint το 
οποίο ευθύνεται για την οποιαδήποτε επικοινωνία της. 

endpoint = tcp://127.0.0.1:8529 —> endpoint = tcp://node_ip:8529

όπου αντί για node_ip αντικαθιστούµε µε την ip του µηχανήµατος όπου είµαστε συνδεδεµένοι. H 
επόµενη γραµµή πρέπει να προστεθεί κάτω από την ενότητα [database] στο ίδιο αρχείο όπου 
κάναµε και τις προηγούµενες αλλαγές. 
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cache.size = 2867011686

Αυτή η γραµµή ουσιαστικά προσδιορίζει την µνήµη cache της βάσης δεδοµένων. Επιλέξαµε 
αυθαίρετα αυτό το νούµερο, αλλά σίγουρα να είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος των δεδοµένων που 
έχουµε σκοπό να προσθέσουµε στη βάση. Οι επόµενες αλλαγές πρέπει να εισαχθούν όλες κάτω από 
την ενότητα [rocksdb] στο ίδιο αρχείο όπου κάναµε και τις προηγούµενες αλλαγές. 

total-write-buffer-size = 0

block-cache-size = 2867011686

Με τη σειρά η πρώτη γραµµή επιβάλλει στην ArangoDB να µην περιορίζει τη µνήµη που 
χρησιµοποιεί η βάση. Η δεύτερη γραµµή προσδιορίζει το µέγιστο µέγεθος των µπλοκ της 
προσωρινής µνήµης σε bytes. Η προκαθορισµένη τιµή σε ένα σύστηµα προσδιορίζεται από τον τύπο  
(system RAM size - 2GiB) * 0.3. Στη δική µας περίπτωση όπου έχουµε 8 GB ram στα µηχανήµατα 
αυτά, η µεταβλητή αυτή ισούται µε 1,8. Για το λόγο αυτό αποφασίζουµε να τη µεγαλώσουµε σχεδόν 
στα 3 GB ώστε να είµαστε σίγουροι ότι θα περιέχονται όλα τα δεδοµένα και δε θα υπάρχει 
περίπτωση να γίνει κάποια εκδίωξη δεδοµένων της µνήµης (cache eviction).  

 Το επόµενο βήµα είναι να διαµορφώσουµε κατάλληλα τα µηχανήµατα ώστε να µπορούν να 
προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στις βάσεις που θα εγκαταστήσουµε χωρίς 
περιορισµούς. Η διαδικασία αυτή η οποία θα περιγράψουµε παρακάτω πρέπει να επαναληφθεί για 
κάθε µία από τις 8 µεγαλύτερες εικονικές µηχανές που έχουµε στη διάθεση µας ώστε όλοι οι κόµβοι 
να είναι οµότιµοι µεταξύ τους. Αρχικά πρέπει αλλάξουµε µερικές παραµέτρους στο σύστηµα µας 
και στον πυρήνα του συστήµατος µας (kernel) ώστε να γίνεται αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση 
των πόρων του συστήµατος από τις βάσεις δεδοµένων. Η πρώτη αλλαγή που θα κάνουµε είναι να 
προσθέσουµε τη γραµµή: 

vm.overcommit_memory = 1

στο αρχείο που βρίσκεται στο φάκελο /etc/sysctl.conf . Ο λόγος που το κάνουµε αυτό είναι ο 
διαχωρισµός των διεργασιών σε νήµατα εκτέλεσης (forks) όπως υλοποιούνται στα σηµερινά 
σύγχρονα συστήµατα. Για παράδειγµα η Redis χρησιµοποιεί τα forks προκειµένου να αποθηκεύσει 
τα δεδοµένα στο δίσκο. Αυτό το πετυχαίνει µε το να φτιάχνει µια διεργασία-παιδί που είναι ένα 
ακριβές αντίγραφο του γονέα, δηλαδή της αρχικής διεργασίας. Η διεργασία-παιδί αποθηκεύει στον 
δίσκο και τελικά τερµατίζει. Θεωρητικά, το παιδί θα πρέπει να χρησιµοποιεί τόση µνήµη όσο και ο 
γονέας που είναι αντίγραφο του, αλλά στην πραγµατικότητα χάρη στο σηµασιολογικό αντίγραφο-
εγγραφής που εφαρµόζεται από τα περισσότερα σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα, η διαδικασία 
γονέα και παιδιού θα µοιραστεί τις κοινές σελίδες µνήµης. Μια σελίδα θα αναπαραχθεί µόνο όταν 
αλλάζει στο παιδί ή στον γονέα. Δεδοµένου ότι θεωρητικά όλες οι σελίδες ενδέχεται να αλλάξουν 
κατά την αποθήκευση της διεργασίας-παιδιού, τα Linux δεν µπορεί εκ των προτέρων να 
υπολογίσουν πόση µνήµη θα πάρει το παιδί, οπότε αν η ρύθµιση overcommit_memory έχει οριστεί 
σε µηδέν το fork αυτό θα αποτύχει εκτός αν υπάρχει τόσο ελεύθερη µνήµη RAM όσο απαιτείται 
ώστε να αναπαραχθούν πραγµατικά όλες τις γονικές σελίδες µνήµης. Η ρύθµιση 
overcommit_memory σε 1 επιβάλλει στα Linux να εκτελέσουν το fork αυτό µε πιο οπτιµιστική 
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κατανοµή µνήµης. Η επόµενη αλλαγή που χρειάζεται να κάνουµε είναι να αυξήσουµε την απόδοση 
του δικτύου. Αυτό το καταφέρνουµε προσθέτοντας τη γραµµή  

net.core.somaxconn=65535

στο αρχείο /etc/sysctl.conf  πριν από τη γραµµή exit 0 . Αυτό θα µας επιτρέψει να αυξήσουµε τον 
αριθµό των εισερχόµενων συνδέσεων. Για την τελευταία βελτιστοποίηση του συστήµατος αυτού θα 
χρειαστεί να αλλάξουµε µια παράµετρο του πυρήνα των linux οπότε πρέπει να έχουµε πλήρη 
δικαιώµατα διαχειριστή (root access). Εκτελούµε τις παρακάτω εντολές: 

$ sudo su 

$ echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

Η τελευταία εντολή ουσιαστικά απενεργοποιεί  τη λειτουργία transparent huge pages του πυρήνα 
των Linux, που επηρεάζουν αρνητικά σε µεγάλο βαθµό τόσο τη χρήση µνήµης όσο και τον χρόνο 
καθυστέρησης της µνήµης. 
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5.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

5.2.1 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - Throughput-Latency  

 Έχοντας παραµετροποιήσει τα παραπάνω συστήµατα θα αρχίσουµε τις συγκρίσεις των 
τριών βάσεων. Σε κάθε βάση θα εκτελέσουµε τα τεστ για τους διάφορους φόρτους εργασίας που 
έχουµε αναλύσει σε προηγούµενο κεφάλαιο και για κάθε φόρτο εργασίας θα δοκιµάσουµε 
διαφορετικό αριθµό νηµάτων διεργασιών του εργαλείου YCSB. Η ακριβής διαδικασία που θα 
ακολουθήσουµε για κάθε βάση είναι η εξής:  

Αρχικά φορτώνουµε τα δεδοµένα από το εργαλείο YCSB µε τις εξής εντολές για κάθε βάση 
αντίστοιχα:  

$ cd ycsb-0.17.0/

$ ./bin/ycsb load redis -s -P workloads/workloada -p 

“redis.host=127.0.0.1” -p "redis.port=6379" -threads 16 > outputLoad.txt

$ ./bin/ycsb load aerospike -s -P workloads/workloada -p as.host=127.0.0.1 

-p as.namespace=test -threads 16 > outputLoad.txt

$ ./bin/ycsb load arangodb -s -P workloads/workloada -threads 16 > 

outputLoad.txt

Εννοείται ότι τρέχουµε κάθε βάση ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες έτσι ώστε κάθε βάση να έχει 
διαθέσιµους όλους τους υπολογιστικούς πόρους. Εφόσον φορτωθούν τα δεδοµένα θα τρέξουµε µε 
διάφορους συνδυασµούς τη κάθε βάση. Για κάθε βάση θα εκτελέσουµε τους φόρτους εργασίας 
έχοντας 1,3,6 και 8 κόµβους και για κάθε αριθµό κόµβων θα εκτελέσουµε αυτούς τους φόρτους 
εργασίας µε 1,4,8 και 16 νήµατα διεργασιών του εργαλείου YCSB. Ο τρόπος που θα εκτελέσουµε 
τους φόρτους είναι ο εξής: 

1. workloada 

2. workloadb 

3. workloadc 

4. workloadf 

5. workloadd 

Ο λόγος που τρέχουµε το workloadf πριν το workloadd είναι επειδή το workloadd προσθέτει 
εγγραφές. Για την Redis οι εντολές που τρέχουµε για ένα κόµβο είναι: 

$ ./bin/ycsb run redis -s -P workloads/workloadx -p “redis.host=127.0.0.1” 

-p “redis.port=6379" -p -threads n  > outputRun.txt

και για τους 3,6 και 8 κόµβους την εντολή 

$ ./bin/ycsb run redis -s -P workloads/workloadx -p “redis.host=127.0.0.1" 

-p “redis.port=6379" -p “redis.cluster=true” -threads n  > outputRun.txt
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Για την Aerospike οι εντολές που τρέχουµε  για οποιοδήποτε αριθµό κόµβων είναι: 

$ ./bin/ycsb run aerospike -s -P workloads/workloadx -p as.host=node_ip -p 

as.namespace=test -threads n > outputRun.txt

Και τέλος για την ArangoDB οι εντολές που τρέχουµε  για οποιοδήποτε αριθµό κόµβων είναι: 

$ ./bin/ycsb run arangodb -s -P workloads/workloadx -threads n > 

outputRun.txt

 Αρχικά θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα εκτελώντας κάθε βάση σε λειτουργία µονού 
κόµβου µε τη Redis και την Aerospike να µην αποθηκεύουν τα δεδοµένα στο δίσκο. Τα 
αποτελέσµατα που συλλέγουµε για κάθε φόρτο εργασία όσο αφορα τη διεκπεραιωτική  

ικανότητα (throughput) είναι τα εξής: 

Διάγραµµα 1: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodA 

Διάγραµµα 2: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodB 

71

1 Node

Th
ro

ug
hp

ut
 (o

ps
/s

ec
)

0

100000

200000

300000

400000

1 thread 4 threads 8 threads 16 threads

Redis Aerospike Arango

Workload A (50/50 update/read)

1 Node

Th
ro

ug
hp

ut
 (o

ps
/s

ec
)

0

100000

200000

300000

400000

1 thread 4 threads 8 threads 16 threads

Redis Aerospike Arango

Workload B (5/95 update/read)



Διάγραµµα 3: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodC 

Διάγραµµα 4: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodD 

Διάγραµµα 5: Bare Metal Throughput 1 Node WorklaodF 
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και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

Διάγραµµα 6: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodA 

Διάγραµµα 7: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodB 
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Διάγραµµα 8: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodC 

Διάγραµµα 9: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodD 
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Διάγραµµα 10: Bare Metal Latency 1 Node WorklaodF 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι σε κάθε περίπτωση η Aerospike είναι η πιο 
γρήγορη βάση µε την Redis και την ArangoDB να ποικίλουν ανάλογα µε την περίπτωση. Πιο 
συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis φτάνει εώς και 96,571 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 165 us και 168 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 368,459 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 36 us και 36 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 60,324 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 174 us και 343 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η Redis φτάνει 
εώς και 90,514 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 173 us και 170 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 383,240 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 35 us και 37 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 96,061 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 153 us και 297 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload C)  η Redis φτάνει 
εώς και 89,887 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 175 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read). H Aerospike φτάνει εώς και 397,298 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 253 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). Η ArangoDB φτάνει εώς και 103,626 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 148 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η Redis φτάνει εώς και 86,873 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 171 us και 348 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές εισαγωγής (insert). H Aerospike φτάνει εώς και 332,225 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 40 us και 48 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
εισαγωγής (insert). Η ArangoDB φτάνει εώς και 83,395 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
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εκτέλεσης εντολών 147 us και 927 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής 
(insert).  Για το φόρτο εργασίας F (workload F)  η Redis φτάνει εώς και 66,155 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 160 us και 317 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). H Aerospike φτάνει 
εώς και 237,022 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 36 us και 75 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). 
Η ArangoDB φτάνει εώς και 42,731 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 165 
us  και 570 us  για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-
εγγραφής(read-modify-write). Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι η Aerospike µπορεί και 
κλιµακώνεται γραµµικά µε την αύξηση των παράλληλων νηµάτων εκτέλεσης. Αυτό είναι 
αναµενόµενο καθώς η Aerospike είναι ένα πολυνηµατικής εκτέλεσης σύστηµα (multi-threaded) και 
έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει πολύ καλή κλιµακωσιµότητα. Η Redis παρατηρούµε ότι δεν 
κλιµακώνεται γραµµικά. Για την ακρίβεια παρατηρούµε ότο όσο αυξάνουµε τα παράλληλα νήµατα 
εκτέλεσης, η αύξηση της απόδοσης της είναι όλο και µικρότερη. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι πρόκειται για ένα σύστηµα µονής νηµατικής εκτέλεσης (single-threaded). Η Arango 
επίσης εµφανίζει γραµµική κλιµακωσιµότητα για τους ίδιους λόγους µε την Aerospike.  

 Συνεχίζοντας τα πειράµατα µας η επόµενη διάταξη είναι αυτή του συµπλέγµατος 3 κόµβων. 
Σε αυτή την περίπτωση επειδή η Redis προυποθέτει τουλάχιστον 6 κόµβους για τη δηµιουργία ενός 
συµπλέγµατος, σηκώσαµε 6 κόµβους, φτιάξαµε το σύµπλεγµα και έπειτα σβήσαµε 3 κόµβους µε 
αποτέλεσµα να έχουµε ένα σύµπλεγµα µε µόνο 3 κύριους κόµβους χωρίς κανένα υποτελή (3 
masters). Τα αποτελέσµατα που πήραµε για όλες τις βάσεις είναι τα εξής: 

Διάγραµµα 11: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodA 
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Διάγραµµα 12: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodB 

Διάγραµµα 13: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodC 

Διάγραµµα 14: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodD 
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Διάγραµµα 15: Bare Metal Throughput 3 Nodes WorklaodF 

και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

Διάγραµµα 16: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodA 
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Διάγραµµα 17: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodB 

Διάγραµµα 18: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodC 
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Διάγραµµα 19: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodD 

Διάγραµµα 20: Bare Metal Latency 3 Nodes WorklaodF 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε πάλι ότι σε κάθε περίπτωση η Aerospike είναι η πιο 
γρήγορη βάση µε την Redis να είναι η δεύτερη πιο γρήγορη και τέλος την ArangoDB. Πιο 
συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis φτάνει εώς και 197,122 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 77 us και 72 us για τις εντολές 
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ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 313,479 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 43 us και 43 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 36,020 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 332 us και 541 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η Redis φτάνει 
εώς και 190,367 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 78 us και 76 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 341,296 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 39 us και 40 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 47,265 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 324 us και 505 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload C)  η Redis φτάνει 
εώς και 184,945 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 80 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read). H Aerospike φτάνει εώς και 376,931 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 36 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). Η ArangoDB φτάνει εώς και 49,573 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 317 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η Redis φτάνει εώς και 169,923 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 82 us και 195 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
εισαγωγής (insert). H Aerospike φτάνει εώς και 306,654 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 43 us και 51 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής 
(insert). Η ArangoDB φτάνει εώς και 47,986 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης 
εντολών 321 us και 554 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής (insert).  Για 
το φόρτο εργασίας F (workload F)  η Redis φτάνει εώς και 133,120 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 76 us και 153 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). H Aerospike φτάνει εώς και 226,193 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 40 us και 83 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). Η 
ArangoDB φτάνει εώς και 26,793 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 334 us  
και 845 us  για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-
εγγραφής(read-modify-write). Παρατηρούµε ότι η Redis έχει υπερδιπλασιάσει την επίδοσή της σε 
σχέση µε τη λειτουργία µονού κόµβου. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν αναµενόµενο καθώς ο φόρτος 
εργασίας και τα παράλληλα νήµατα εκτέλεσης µοιράζονται πλέον σε 3 κόµβους µε αποτέλεσµα 
περισσότερη διεκπεραιωτική απόδοση καθώς η single threaded αρχιτεκτονική της µπορεί να 
“προσοµοιωθεί” ως multithreaded προσθέτοντας περαιτέρω κόµβους στο σύµπλεγµα. Από την άλλη 
πλευρά παρατηρούµε ότι η επίδοση της Aerospike έχει µειωθεί ελάχιστα. Και αυτό είναι 
αναµενόµενο καθώς κάθε κόµβος πλέον είναι και υπεύθυνος και για άλλες λειτουργίες, όπως τη 
λειτουργία heartbeat µε την οποία οι κόµβοι επικοινωνούν συνεχώς µεταξύ τους για να 
προσδιορίσουν την κατάσταση των υπόλοιπων κόµβων του συµπλέγµατος όπως επίσης και τη 
λειτουργία του µεταξύ τους συντονισµού όσον αφορά τα δεδοµένα. Στην ArangoDB παρατηρούµε 
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µείωση καθώς πλέον τα δεδοµένα είναι χωρισµένα σε διάφορους κόµβους και η ανάκτηση τους και 
η επεξεργασία τους είναι πιο αργές διαδικασίες.   

 Συνεχίζοντας τα πειράµατα µας η επόµενη διάταξη είναι αυτή του συµπλέγµατος 6 κόµβων. 
Σε αυτή την περίπτωση στη Redis σε κάθε κύριο κόµβο αντιστοιχίζεται ένας υποτελής. Τα 
αποτελέσµατα που συλλέγουµε για κάθε φόρτο εργασία όσο αφορα τη διεκπεραιωτική  

ικανότητα (throughput) είναι τα εξής: 

Διάγραµµα 21: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodA 

Διάγραµµα 22: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodB 

82

6 Nodes

Th
ro

ug
hp

ut
 (o

ps
/s

ec
)

0

75000

150000

225000

300000

1 thread 4 threads 8 threads 16 threads

Redis Aerospike Arango

Workload A (50/50 update/read)

6 Nodes

Th
ro

ug
hp

ut
 (o

ps
/s

ec
)

0

100000

200000

300000

400000

1 thread 4 threads 8 threads 16 threads

Redis Aerospike Arango

Workload B (5/95 update/read)



Διάγραµµα 23: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodC 

Διάγραµµα 24: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodD 

Διάγραµµα 25: Bare Metal Throughput 6 Nodes WorklaodF 
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και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

Διάγραµµα 26: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodA 

Διάγραµµα 27: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodB 
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Διάγραµµα 28: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodC 

Διάγραµµα 29: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodD 

Διάγραµµα 30: Bare Metal Latency 6 Nodes WorklaodF 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε πάλι ότι σε κάθε περίπτωση η Aerospike είναι η πιο 
γρήγορη βάση µε την Redis να είναι η δεύτερη πιο γρήγορη και τέλος την ArangoDB. Πιο 
συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis φτάνει εώς και 172,711 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 73 us και 76 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 297,796 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 43 us και 43 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 34,304 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 321 us και 596 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η Redis φτάνει 
εώς και 176,273 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 82 us και 87 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 322,893 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 40 us και 43 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 49,654 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 309 us και 458 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload C)  η Redis φτάνει 
εώς και 181,752 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 81 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read). H Aerospike φτάνει εώς και 329,706 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 38 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). Η ArangoDB φτάνει εώς και 51,080 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 308 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η Redis φτάνει εώς και 158,856 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 86 us και 235 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
εισαγωγής (insert). H Aerospike φτάνει εώς και 304,043 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 43 us και 55 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής 
(insert). Η ArangoDB φτάνει εώς και 50,576 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης 
εντολών 305 us και 419 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής (insert).  Για 
το φόρτο εργασίας F (workload F)  η Redis φτάνει εώς και 119,388 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 82 us και 168 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). H Aerospike φτάνει εώς και 217,060 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 43 us και 85 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). Η 
ArangoDB φτάνει εώς και 24,669 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 317 us  
και 967 us  για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-
εγγραφής(read-modify-write). Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι πρώτη φόρα οι 
εντολές τύπου update είναι πιο αργές από τις εντολές τύπου read. Αυτό συµβαδίζει µε τη θεωρία 
καθώς οι εντολές ανάγνωσης είναι πιο γρήγορες από τις εντολές εγγραφής. Ο λόγος που συµβαίνει 
αυτό, δηλαδή να οι εντολές ανάγνωσης να έχουν πιο χαµηλή διεκπεραιωτική ικανότητα από τις 
εντολές εγγραφής στη Redis συµβαίνει επειδή δε χρησιµοποιείται η τεχνική pipelining στον πελάτη 
(ycsb client) που χρησιµοποιούµε [30]. Ο λόγος όµως που στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
διεκπεραιωτική ικανότητα των εντολών ανάγνωσης είναι µεγαλύτερη από αυτή των εντολών 
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εγγραφής είναι επειδή στο σύµπλεγα αυτό έχουµε για κάθε κύριο κόµβο έναν υποτελή. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο κύριος κόµβος µπορεί να δροµολογήσει αιτήµατα µόνο τύπου ανάγνωσης σε 
περιόδους όπου είναι πολύ αυξηµένα τα αιτήµατα ώστε να µεγαλώσει τη διεκπεραιωτική ικανότητα 
του συστήµατος. Επίσης παρατηρούµε ότι στους φόρτους εργασία οι οποίοι έχουν εντολές εγγραφής 
η διεκπεραιωτική ικανότητα είναι µικρότερη σε σχέση µε το σύµπλεγµα των 3 κόµβων. Το 
αποτέλεσµα αυτό απορρέει από το γεγονός ότι πλέον οι κύριοι κόµβοι πρέπει να ενηµερώσουν και 
τους υποτελείς κάθε φορά που λαµβάνουν εντολές εγγραφής µε αποτέλεσµα να δεσµεύονται 
περισσότεροι πόροι του συστήµατος και να µειώνεται η διεκπεραιωτική ικανότητα του 
συµπλέγµατος. Η συµπεριφορά της Aerospike δεν αλλάζει µε τη προσθήκη των παραπάνω κόµβων, 
δηλαδή παρατηρούµε µια ελάχιστη µείωση της διεκπεραιωτικής ικανότητας και αύξησης της 
καθυστέρησης εκτέλεσης των εντολών σε όλους τους φόρτους εργασίας σε σχέση µε το σύµπλεγµα 
των 3 κόµβων καθώς τώρα το συµπλεγµα έχει 6 κόµβους. Αυτό σηµαίνει ότι καταναλώνονται 
περισσότεροι πόροι στη λειτουργία καρδιακού παλµού (heartbeat) όπως επίσης και για το 
θρυµµατισµό των δεδοµένων όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη ανάλυση. Όσον αφορά την 
ArangoDB παρατηρούµε η διεκπεραιωτική ικανότητα και ο χρόνος καθυστέρησης των εντολών έχει 
παραµείνει σχεδόν ο ίδιος µε µικρές παρεκκλίσεις. Αυτό το καταφέρνει καθώς σε αντίθεση µε την 
Aerospike όπου κάθε κόµβος-διακοµιστής αναλαµβάνει για όλες τις παραπάνω λειτουργίες, η 
ArangoDB όταν βρίσκεται σε λειτουργία συµπλέγµατος ξεκινάει πέρα από τους κόµβους-
διακοµιστές και τις λειτουργίες των Μέσων (Agents) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον συντονισµό 
τους συµπλέγµατος. Επίσης ξεκινάει και τους συντονιστές (Coordinators) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την επικοινωνία µε τους πελάτες (clients) και για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών Foxx. 

 Συνεχίζοντας τα πειράµατα µας η επόµενη διάταξη είναι αυτή του συµπλέγµατος 8 
κόµβων.Τα αποτελέσµατα που συλλέγουµε για κάθε φόρτο εργασία όσο αφορά τη διεκπεραιωτική  

ικανότητα (throughput) είναι τα εξής: 

Διάγραµµα 31: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodA 
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Διάγραµµα 32: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodB 

Διάγραµµα 33: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodC 

Διάγραµµα 34: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodD 
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Διάγραµµα 35: Bare Metal Throughput 8 Nodes WorklaodF 

και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

Διάγραµµα 36: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodA 
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Διάγραµµα 37: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodB 

Διάγραµµα 38: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodC 

Διάγραµµα 39: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodD 
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Διάγραµµα 40: Bare Metal Latency 8 Nodes WorklaodF 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε πάλι ότι σε κάθε περίπτωση η Aerospike είναι η πιο 
γρήγορη βάση µε την Redis να είναι η δεύτερη πιο γρήγορη και τέλος την ArangoDB. Πιο 
συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis φτάνει εώς και 197,199 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 71 us και 73 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 292,997 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 42 us και 43 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 34,285 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 342 us και 577 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η Redis φτάνει 
εώς και 201,369 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 70 us και 78 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 310,269 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 40 us και 43 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 47,420 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 324 us και 479 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload C)  η Redis φτάνει 
εώς και 205,380 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 69 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read). H Aerospike φτάνει εώς και 319,081 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 39 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). Η ArangoDB φτάνει εώς και 48,718 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 323 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η Redis φτάνει εώς και 175,685 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 75 us και 208 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
εισαγωγής (insert). H Aerospike φτάνει εώς και 282,167 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 44 us και 53 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής 
(insert). Η ArangoDB φτάνει εώς και 47,054 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης 
εντολών 323 us και 543 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές εισαγωγής (insert).  Για 
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το φόρτο εργασίας F (workload F)  η Redis φτάνει εώς και 137,042 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 69 us και 143 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές 
ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). H Aerospike φτάνει εώς και 219,298 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 39 us και 84 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). Η 
ArangoDB φτάνει εώς και 24,303 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 332 us  
και 971 us  για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-
εγγραφής(read-modify-write). Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η Redis έχει 
αυξηµένη διεκπεραιωτική ικανότητα και µειωµένο χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης εντολών σε 
σχέση µε το σύµπλεγµα των 6 κόµβων. Το αποτέλεσµα αυτό συµβαδίζει µε αυτό που περιµέναµε 
καθώς κάθε κόµβος τώρα είναι υπεύθυνος για λιγότερες εγγραφές µε αποτέλεσµα να µπορεί να 
εξυπηρετήσει περισσότερα παράλληλα αιτήµατα από τον πελάτη (ycsb client). Η Aerospike 
εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά, δηλαδή παρουσιάζει ελάχιστα µικρότερη επίδοση καθώς ο 
αριθµό των κόµβων έχει πλέον αυξηθεί. Η ArangoDB παρουσιάζει και αυτή παρόµοια συµπεριφορά 
µε το σύµπλεγµα των 6 κόµβων καθώς αν και οι κόµβοι αυξήθηκαν η απόδοση του συµπλεγµατος 
έχει παραµείνει σταθερή.  
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5.2.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - CPU & RAM Usage  

 Συνεχίζοντας την ανάλυση µας αποφασίσαµε να συλλέξουµε την χρησιµοποίηση µνήµης 
και επεξεργαστικής ισχύος κάτω από τα διάφορους φόρτους εργασίας. Αποφασίσαµε ότι η διάταξη 
µονού κόµβου και το σύµπλεγµα 6 κόµβων είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές στους φόρτους 
εργασίας A,C και D. Τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε για την Redis στη διάταξη µονού κόµβου 
είναι: 

Διάγραµµα 41: Redis CPU Usage WorkloadA 1 Node 

Διάγραµµα 42: Redis Memory Usage WorkloadA 1 Node 
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Διάγραµµα 43: Redis CPU Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 44: Redis Memory Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 45: Redis CPU Usage WorkloadD 1 Node 
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Διάγραµµα 46: Redis Memory Usage WorkloadD 1 Node 

Για την Aerospike για τη διάταξη µονού κόµβου έχουµε: 

Διάγραµµα 47: Aerospike CPU Usage WorkloadA 1 Node 

Διάγραµµα 48: Aerospike Memory Usage WorkloadA 1 Node 
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Διάγραµµα 49: Aerospike CPU Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 50: Aerospike Memory Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 51: Aerospike CPU Usage WorkloadD 1 Node 
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Διάγραµµα 52: Aerospike Memory Usage WorkloadD 1 Node 

και για την ArangoDB για τη διάταξη µονού κόµβου έχουµε: 

Διάγραµµα 53: ArangoDB CPU Usage WorkloadA 1 Node 

Διάγραµµα 54: ArangoDB Memory Usage WorkloadA 1 Node 
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Διάγραµµα 55: ArangoDB CPU Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 56: ArangoDB Memory Usage WorkloadC 1 Node 

Διάγραµµα 57: ArangoDB CPU Usage WorkloadD 1 Node 
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Διάγραµµα 58: ArangoDB Memory Usage WorkloadD 1 Node 

Παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis όταν λειτουργούν παράλληλα 16 
νήµατα φτάνει εώς και 9,2%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 
3,8% φτάνει και µέχρι 4,4% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την Aerospike παρατηρούµε ότι όταν 
λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 26,6%  χρησιµοποίηση της ισχύος του 
επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 3,6% φτάνει και µέχρι 4,9% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για 
την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 31,7%  
χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 3,7% φτάνει και µέχρι 4,6% 
χρησιµοποίηση της µνήµης. Για το φόρτο εργασίας C (workload C) η Redis όταν λειτουργούν 
παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 5,4%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και 
ξεκινώντας από το 3,8% φτάνει και µέχρι 4,9% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την Aerospike 
παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 21,8%  χρησιµοποίηση 
της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 3,6% φτάνει και µέχρι 4,1% χρησιµοποίηση της 
µνήµης. Για την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς 
και 30,9%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,6% φτάνει και 
µέχρι 9% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για το φόρτο εργασίας D (workload D) η Redis όταν 
λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 8,4%  χρησιµοποίηση της ισχύος του 
επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 3,8% φτάνει και µέχρι 5% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την 
Aerospike παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 21,8%  
χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 3,6% φτάνει και µέχρι 4% 
χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 
νήµατα φτάνει εώς και 30,2%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 
4,6% φτάνει και µέχρι 9,3% χρησιµοποίηση της µνήµης. Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι όλες 
οι βάσεις αυξάνουν γραµµικά τη χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή όσο αυξάνονται τα 
παράλληλα νήµατα εκτέλεσης. Η Aerospike κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του φόρτου εργασίας 
χρησιµοποιεί τη λιγότερη µνήµη, µε την Redis στη δεύτερη θέση και τέλος η ArangoDB που 
χρησιµοποιεί την περισσότερη µνήµη από όλες. Ακόµα παρατηρούµε ότι η ArangoDB και η 
Aerospike χρησιµοποιούν σχεδόν διπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σχέση µε Redis. Έπειτα 
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παρατηρούµε ότι στο τέλος της εκτέλεσης του κάθε φόρτου εργασίας η µνήµη και η χρήση του 
επεξεργαστή επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση πριν από την εκτέλεση του φόρτου 
εργασίας. Υπάρχει όµως µια εξαίρεση. Για την ArangoDB παρατηρούµε ότι στον φόρτο εργασίας A 
η µνήµη δεν επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Αυτό συµβαίνει επειδή οι αλλαγές που 
συµβαίνουν σε αυτό τον φόρτο εργασίας αποθηκεύονται προσωρινά στη µνήµη. Το µέγεθος όµως 
είναι µεγαλύτερο από τα πραγµατικά κλειδιά που ανανεώνονται. Αυτό συµβαίνει επειδή η 
RocksDB, που είναι η µηχανή βάσης που χρησιµοποιεί η ArangoDB, για κάθε 1ΜΒ µνήµης που 
δεσµεύει, δεσµεύει και άλλο τόσο µε dummy δεδοµένα προκειµένου να µπορεί να παρακολουθεί το 
µέγεθος της προσωρινής µνήµης cache ακριβέστερα και να µπορεί να αποδεσµέυσει µπλοκς µνήµης 
όταν χρειαστει [31]. Επίσης αυτή τη συµπεριφορά την παρατηρούµε και στο φόρτο εργασίας D 
όπου εισάγονται νέες εγγραφές. 

 Συνεχίζοντας µε το σύµπλεγµα των 6 κόµβων, τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε για την 
Redis είναι: 

Διάγραµµα 59: Redis CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 

Διάγραµµα 60: Redis Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 
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Διάγραµµα 61: Redis CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 

Διάγραµµα 62: Redis Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 

Διάγραµµα 63: Redis CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 
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Διάγραµµα 64: Redis Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 

Για την Aerospike έχουµε: 

 Διάγραµµα 65: Aerospike CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 

 Διάγραµµα 66: Aerospike Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 
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 Διάγραµµα 67: Aerospike CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 

 Διάγραµµα 68: Aerospike Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 

 Διάγραµµα 69: Aerospike CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 
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 Διάγραµµα 70: Aerospike Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 

και για την ArangoDB έχουµε: 

 Διάγραµµα 71: ArangoDB CPU Usage WorkloadA 6 Nodes 

 Διάγραµµα 72: ArangoDB Memory Usage WorkloadA 6 Nodes 
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 Διάγραµµα 73: ArangoDB CPU Usage WorkloadC 6 Nodes 

 Διάγραµµα 74: ArangoDB Memory Usage WorkloadC 6 Nodes 

 Διάγραµµα 75: ArangoDB CPU Usage WorkloadD 6 Nodes 
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 Διάγραµµα 76: ArangoDB Memory Usage WorkloadD 6 Nodes 

Παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis όταν λειτουργούν παράλληλα 16 
νήµατα φτάνει εώς και 16,1%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 
4,9% φτάνει και µέχρι 5,4% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την Aerospike παρατηρούµε ότι όταν 
λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 31,1%  χρησιµοποίηση της ισχύος του 
επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,1% φτάνει και µέχρι 4,6% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για 
την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 32,3%  
χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,4% φτάνει και µέχρι 7,9% 
χρησιµοποίηση της µνήµης. Για το φόρτο εργασίας C (workload C) η Redis όταν λειτουργούν 
παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 11,8%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και 
ξεκινώντας από το 4,9% φτάνει και µέχρι 6% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την Aerospike 
παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 30,7%  χρησιµοποίηση 
της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,1% φτάνει και µέχρι 4,6% χρησιµοποίηση της 
µνήµης. Για την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς 
και 30,2%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 5,3% φτάνει και 
µέχρι 7,6% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για το φόρτο εργασίας D (workload D) η Redis όταν 
λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 13,6%  χρησιµοποίηση της ισχύος του 
επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,9% φτάνει και µέχρι 6% χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την 
Aerospike παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 νήµατα φτάνει εώς και 28,4%  
χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 4,1% φτάνει και µέχρι 4,6% 
χρησιµοποίηση της µνήµης. Για την ArangoDB παρατηρούµε ότι όταν λειτουργούν παράλληλα 16 
νήµατα φτάνει εώς και 29,7%  χρησιµοποίηση της ισχύος του επεξεργαστή και ξεκινώντας από το 
5,3% φτάνει και µέχρι 9,3% χρησιµοποίηση της µνήµης. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα 
παρατηρούµε ότι η χρήση υπολογιστικής ισχύς έχει αυξηθεί σε όλες τις βάσεις δεδοµένων, που είναι 
λογικό καθώς πλέον έχουν αυξηθεί οι κόµβοι των συµπλεγµάτων. Επίσης για την ArangoDB 

106

Workload D (95/5 read/insert)

M
em

or
y 

U
sa

ge
 (%

)

4

5,5

7

8,5

10

Time

1 Thread 4 Threads 8 Threads 16 Threads



παρατηρούµε ότι σε αυτή τη διάταξη, το σηµείο αναφοράς της ισχύος του επεξεργαστή είναι το 
0,3% και όχι το 0% όπως σε όλες τις άλλε περιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει διότι η ArangoDB πέρα από 
τους κόµβους-εξυπηρετητές που έχει, σηκώνει επίσης του Συντονιστές και τα Μέσα έτσι ώστε να 
µπορεί να λειτουργήσει πιο αποδοτικά το σύµπλεγµα. 
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5.2.3 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Πραγµατικό Περιβάλλον - In Memory Redis VS 
Redis with Persistence  

  
Μία άλλη διάσταση που θα δώσουµε στα τεστ µας είναι να συγκρίνουµε τις επιδόσεις σε λειτουργία 
µνήµης και σε λειτουργία µόνιµης αποθήκευσης της Redis. Ο λόγος που δεν µπορούµε να κάνουµε 
το ίδιο και µε την Aerospike είναι επειδή η Aerospike δεν υποστηρίζει λειτουργία µόνιµης 
αποθήκευσης σε σκληρούς δίσκους HDD, που έχει το µηχάνηµά µας. Για την λειτουργία αυτή θα 
βγάλουµε από σχόλια τις παρακάτω γραµµές στο αρχείο redis.conf  

# save 900 1 —> save 900 1

# save 300 10 —> save 300 10

# save 60 10000 —> save 60 10000

Αυτό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία snapshotting της Redis. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη 

Redis να γράφει τα αρχεία στο δίσκο σε ένα δυαδικό αρχείο µε όνοµα dump.rdb. Οι παραπάνω 

γραµµές ερµηνεύονται µε τον εξής τρόπο. Αν αλλάξουν παραπάνω από 900  κλειδιά τότε η Redis 
αποθηκεύει κάθε δευτερόλεπτο όσα περισσότερα δεδοµένα στο δίσκο µπορεί µέχρι να τελειώσει. 
Αντίστοιχα η δεύτερη γραµµή ερµηνεύεται ότι στην περίπτωση που αλλάξουν τουλάχιστον 300 
κλειδιά τότε τότε η Redis αποθηκεύει κάθε 10 δευτερόλεπτα όσα περισσότερα δεδοµένα στο δίσκο 
µπορεί µέχρι να τελειώσει. Αντίστοιχα ερµηνεύεται και η τρίτη γραµµή. Προκειµένου να γίνει αυτή 
η αποθήκευση τη στιγµή που εκπληρωθεί µια από τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε εκτελεί την 
εντολή των linux fork() [33] και δηµιουργεί δύο διεργασίες. Μια διεργασία-γονέα και µια 
διεργασία-παιδί. Η διεργασία-παιδί αρχίζει και γράφει τα δεδοµένα στο δίσκο σε ένα προσωρινό. 
Όταν τελειώσει αυτή τη διαδικασία ενηµερώνει το αρχείο διεργασίας-γονεά dump.rdb και έπειτα 
σταµατά τη λειτουργία του. Αυτή η διαδικασία εκµεταλλεύεται την τεχνική copy-on-write.Τα 
αποτελέσµατα τα οποία συλλέγουµε για τη διεκπεραιωτική ικανότητα σε λειτουργία µονού κόµβου 
και στις δύο περιπτώσεις εκτέλεσης είναι τα: 

 Διάγραµµα 77: In memory VS Persistent Redis WorkloadA Throughput 
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 Διάγραµµα 78: In memory VS Persistent Redis WorkloadB Throughput 

 Διάγραµµα 79: In memory VS Persistent Redis WorkloadC Throughput 

 Διάγραµµα 80: In memory VS Persistent Redis WorkloadD Throughput 
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 Διάγραµµα 81: In memory VS Persistent Redis WorkloadF Throughput 

 και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

 Διάγραµµα 82: In memory VS Persistent Redis WorkloadA Latency 

 Διάγραµµα 83: In memory VS Persistent Redis WorkloadB Latency 
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 Διάγραµµα 84: In memory VS Persistent Redis WorkloadC Latency 

 Διάγραµµα 85: In memory VS Persistent Redis WorkloadD Latency 

 Διάγραµµα 86: In memory VS Persistent Redis WorkloadF Latency 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι σε κάθε περίπτωση η In-memory Redis είναι πιο 
γρήγορη από την Redis µε Persistence εκτός από τον φόρτο εργασίας όπου οι δύο 
παραµετροποιήσεις αυτές δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο 
εργασίας Α (workload A) η In-memory Redis φτάνει εώς και 96,571 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 165 us και 158 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές ανανέωσης (update). H Redis µε Persistence φτάνει εώς και 88,621 εντολές/δευτερόλεπτo 
µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 170 us και 63 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η In-memory Redis φτάνει εώς 
και 90,514 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 173 us και 70 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Redis µε  Persistence φτάνει εώς 
και 84,527 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 180 us και 178 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload 
C)  η In-memory Redis φτάνει εώς και 89,887 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης 
εντολών 175 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). H Redis µε  Persistence φτάνει εώς και 89,590 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 175 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η In-memory Redis φτάνει εώς και 86,873 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 171 us και 348 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές εισαγωγής (insert). H Redis µε  Persistence φτάνει εώς και 82,277 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 181 us και 367 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές εισαγωγής (insert). Για το φόρτο εργασίας F (workload F)  η In-memory Redis 
φτάνει εώς και 66,155 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 160 us και 317 us 
για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-
write). H Redis µε  Persistence φτάνει εώς και 60,346 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 177 us και 349 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανάγνωσης-
τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write). Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα καθώς 
η όταν η Redis εκτελείται στη µνήµη είναι ταχύτερη από µια αντιστοιχη Redis η οποία έχει 
ενεργοποιηµένη την αποθήκευση δεδοµένων στο δίσκο. Βέβαια όπως παρατηρούµε η διαφορές δεν 
είναι µεγάλες το οποίο αναδεικνύει την εξαιρετική απόδοση της Redis τόσο σαν in-memory βάση 
δεδοµένων όσο και σαν βάση δεδοµένων που αποθηκεύει τα δεδοµένα στο δίσκο.  
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5.2.4 Πειραµατικά Αποτελέσµατα σε Εικονικό Περιβάλλον - Throughput-Latency  

 Τέλος, προχωρούµε µε τα τεστ στο εικονικό περιβάλλον. Έχον τα ς ολοκληρώσε ι την 
παραµετροποίηση συνδεόµαστε στον κόµβο που περιέχει το εργαλείο YCSB φορτώνουµε τα 
δεδοµένα µε τις εξής εντολές για κάθε βάση αντίστοιχα:  

$ cd ycsb-0.17.0/

$ ./bin/ycsb load redis -s -P workloads/workloada -p “redis.host=node_ip” 

-p "redis.port=6379" -threads 16 > outputLoad.txt

$ ./bin/ycsb load aerospike -s -P workloads/workloada -p as.host=node_ip 

-p as.namespace=test -threads 16 > outputLoad.txt

$ ./bin/ycsb run arangodb -s -P workloads/workloada -p arangodb.ip=node_ip 

-p arangodb.port=8529 -threads 16 > outputLoad.txt

Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε εκτελώντας κάθε βάση σε λειτουργία µονού κόµβου µε τους 
αντίστοιχους φόρτους εργασίας και µε τη σειρά που αναφέραµε σε προηγούµενα πειράµατα, είναι 
τα εξής για την διεκπεραιωτική ικανότητα: 

Διάγραµµα 87: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadA 1 Node 
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 Διάγραµµα 88: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadB 1 Node 

 Διάγραµµα 89: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadC 1 Node 

  Διάγραµµα 90: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadD 1 Node 
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 Διάγραµµα 91: Cloud vs Bare Metal Throughput WorkloadF 1 Node 

και για την χρόνο καθυστέρησης εκτέλεσης της κάθε εντολής (latency) έχουµε: 

 Διάγραµµα 92: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadA 1 Node 1-4 Threads 

 Διάγραµµα 93: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadA 1 Node 8-16 Threads 
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Διάγραµµα 94: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadB 1 Node 1-4 Threads 

Διάγραµµα 95: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadB 1 Node 8-16 Threads 

Διάγραµµα 96: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadC 1 Node 1-4 Threads 
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Διάγραµµα 97: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadC 1 Node 8-16 Threads 

Διάγραµµα 98: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadD 1 Node 1-4 Threads 

Διάγραµµα 99: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadD 1 Node 8-16 Threads 

117

1 Node
La

te
nc

y 
(u

s)

0

175

350

525

700

CL 8 thrd R BM 8 thrd R CL 16 thrd R BM 16 thrd R

Redis Aerospike ArangoDB

Workload C (100 read)

1 Node

La
te

nc
y 

(u
s)

0

125

250

375

500

CL 1 thrd R BM 1 thrd R CL 1 thrd I BM 1 thrd I CL 4 thrd R BM 4 thrd R CL 4 thrd I BM 4 thrd I

Redis Aerospike ArangoDB

Workload D (95/5 read/insert)

1 Node

La
te

nc
y 

(u
s)

0

300

600

900

1200

CL 8 thrd R BM 8 thrd R CL 8 thrd I BM 8 thrd I CL 16 thrd R BM 16 thrd R CL 16 thrd I BM 16 thrd I

Redis Aerospike ArangoDB

Workload D (95/5 read/insert)



Διάγραµµα 100: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadF 1 Node 1-4 Threads 

Διάγραµµα 101: Cloud vs Bare Metal Latency WorkloadF 1 Node 8-16 Threads 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η Redis και η Aerospike είναι πολύ παρόµοιες 
στην απόδοσή τους µε την Aerospike να είναι πιο γρήγορη σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτές οι δύο 
βάσεις είναι αναµενόµενο να είναι αρκετα πιο γρήγορες από την ArangoDB καθώς η ArangoDB 
αποθηκεύει τα δεδοµένα στο δίσκο κάτι το οποίο είναι απενεργοποιηµένο στις άλλες δύο βάσεις. 
Για την ακρίβεια η ArangoDB δεν υποστηρίζει λειτουργία µη αποθήκευσης στο δίσκο και η 
Aerospike υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία µόνο σε περίπτωση που ο σκληρός δίσκος είναι τύπου 
SSD. Στη δική µας περίπτωση όλοι οι σκληροί δίσκοι είναι τύπου HDD. Επίσης παρατηρούµε ότι 
όλες οι βάσεις κλιµακώνονται γραµµικά όσο αυξάνουµε τον αριθµό των νηµάτων εκτέλεσης του 
YCSB. Πιο συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στο φόρτο εργασίας Α (workload A) η Redis φτάνει εώς 
και 53,562 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 279 us και 277 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 55,157 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 263 us και 264 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 16,768 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 829 us και 1032 us για τις εντολές ανάγνωσης 
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(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας Β (workload B)  η Redis φτάνει 
εώς και 52,934 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 288 us και 284 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). H Aerospike φτάνει εώς και 58,390 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 256 us και 265 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Η ArangoDB φτάνει εώς και 21,147 εντολές/
δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 720 us και 972 us για τις εντολές ανάγνωσης 
(read) και τις εντολές ανανέωσης (update). Για το φόρτο εργασίας C (workload C)  η Redis φτάνει 
εώς και 52,347 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 289 us για τις εντολές 
ανάγνωσης (read). H Aerospike φτάνει εώς και 59,171 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση 
εκτέλεσης εντολών 253 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). Η ArangoDB φτάνει εώς και 23,434 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 661 us για τις εντολές ανάγνωσης (read). 
Για το φόρτο εργασίας D (workload D)  η Redis φτάνει εώς και 47,654 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 303 us και 670 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές εισαγωγής (insert). H Aerospike φτάνει εώς και 50,479 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 288 us και 322 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές εισαγωγής (insert). Η ArangoDB φτάνει εώς και 21,467 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 700 us και 1075 us για τις εντολές ανάγνωσης (read) και τις 
εντολές εισαγωγής (insert).  Για το φόρτο εργασίας F (workload F)  η Redis φτάνει εώς και 36,189 
εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 285 us , 573 us  και 283 us για τις 
εντολές ανάγνωσης (read), τις εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write) και 
τις εντολές ανανέωσης (update) . H Aerospike φτάνει εώς και 37,412 εντολές/δευτερόλεπτo µε 
καθυστέρηση εκτέλεσης εντολών 263 us , 530 us  και 264 us για τις εντολές ανάγνωσης (read), τις 
εντολές ανάγνωσης-τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write) και τις εντολές ανανέωσης 
(update) Η ArangoDB φτάνει εώς και 12,397 εντολές/δευτερόλεπτo µε καθυστέρηση εκτέλεσης 
εντολών 779 us , 1744 us  και 955 us για τις εντολές ανάγνωσης (read), τις εντολές ανάγνωσης-
τροποποίησης-εγγραφής(read-modify-write) και τις εντολές ανανέωσης (update). Μια παρατήρηση 
που µπορούµε να κάνουµε είναι για την απόδοση όλων των βάσεων τόσο σε διεκπεραιωτική όσο και 
σε καθυστέρηση εκτέλεσης των εντολών. Είναι αρκετά χαµηλότερα (και ψηλότερα αντίστοιχα για 
την καθυστέρηση εκτέλεσης των εντολών) σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε από το 
πραγµατικό µηχάνηµα. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους. Αρχικά τα µηχανήµατα αυτά επικοινωνούν  
µε το εργαλείο YCSB µέσω διαδικτύου καθώς βρίσκονται σε διαφορετικούς κόµβους. Έτσι σε 
περιόδους µεγάλου φόρτου του διαδικτύου τα αποτελέσµατα είαπότιναι πιο χαµηλά απ’ότι 
περιµένουµε, όπως συµβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης ένα ακόµα εµπόδιο στα σωστά 
αυτά αποτελέσµατα αποτελεί το ίδιο το cloud καθώς όλοι αυτοί οι κόµβοι είναι εγκατεστηµένοι σε 
εικονικές µηχανές που σηµαίνει ότι έχουν µικρότερη υπολογιστική ισχύ σε σχέση µε ένα 
πραγµατικό µηχάνηµα µε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά [34].  
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6.  Επίλογος                                          

6.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

 Πριν αναλύσουµε τα συµπεράσµατα µας οφείλουµε να κάνουµε µια διευκρίνιση. Η 
διευκρίνιση αυτή αφορά την επίδοση της Redis. Η απόδοση που περιµέναµε θεωρητικά από την 
Redis ήταν να είναι η πιο γρηγορη βάση από τις υπόλοιπες καθώς είναι µια βάση η οποία έχει 
σχεδιαστεί καθαρά για επιδόσεις επειδή είναι µια βάση η οποία η κυρια λειτουργία είναι να 
αποθηκεύει τα δεδοµένα της στη µνήµη Ram για γρήγορη διαχείριση δεδοµένων. Επίσης όπως 
αναλύσαµε προηγουµένως η αναµενόµενη συµπεριφορά είναι ότι οι εντολές ανάγνωσης είναι πιο 
γρήγορες από τις εντολές εγγραφής. Η βιβλιογραφία της Redis [30] καλύπτει αυτό το γεγονός. Ο 
λόγος που η επίδοση της δεν είναι η αναµενόµενη είναι επειδή δε χρησιµοποιείται η τεχνική 
Pipelining [32]. Η τεχνική αυτή επιτρέπει καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων του συστήµατος 
καθώς εκτελούνται παράλληλα περισσότερες εντολές. Άλλο ένα πλεονέκτηµα αυτής είναι η µείωση 
του RRT χρόνου, ο οποίος είναι ο χρόνος επικοινωνίας της βάσης µε τον πελάτη καθώς δε 
χρειάζεται σε κάθε εντολή επικοινωνία µε τον πελάτη παρά µόνο στην αρχή και στο τέλος ενός 
πακέτου εντολών. Αυτή η τεχνική σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία της Redis επιτρέπει εώς και 
δεκαπλάσιες επιδόσεις σε σύγκριση µε τη µη χρησιµοποίηση αυτής της τεχνικής. Η τεχνική αυτή δε 
χρησιµοποιείται στην υλοποίηση του εργαλείου YCSB που χρησιµοποιούµε. Επειδή όµως θέλαµε 
να επιβεβαιώσουµε αυτή τη συµπεριφορά δοκιµάσαµε ένα διαφορετικό εργαλείο ανεπτυγµένο από 
τους δηµιουργούς της Redis, το redis-benchmark . Το εργαλείο αυτό δε χρειάζεται εγκατάσταση 
καθώς υπάρχει στο ίδιο πακέτο εγκατάστασης της Redis. Προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα 
αντίστοιχο φορτίο, χρησιµοποιούµε κλειδιά µεγέθους 1KB που χρησιµοποιεί και το YCSB, 16 
νήµατα εκτέλεσης για τον πελάτη και λειτουργία µονού κόµβου για τη Redis. Τα αποτελέσµατα 
ήταν 993,049 ops/sec για ένα φορτίο σαν το C που έχει µόνο εντολές ανάγνωσης και 493,827ops/sec 
σε ένα φορτίο που έχει µόνο εντολές εγγραφής. Σε έναν µη pipelined client τα αντιστοιχα 
αποτελέσµατα είναι 93,396 ops/sec και 89,887 ops/sec. Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα του YCSB όντως η απόδοση ενός pipelined πελάτη έχει σαν αποτέλεσµα απόδοση 
της Redis σχεδόν δεκαπλάσια στα Reads και σχεδόν 5πλάσια στα writes σε σύγκριση µε ένα πελάτη 
που δε χρησιµοποιεί αυτή τη τεχνική. 

 Τα αποτελέσµατα για τη Redis και την Aerospike είναι λογικό να είναι αρκετά καλύτερα 
από τα αποτελέσµατα της ArangoDB καθώς οι δύο πρώτες βάσεις έχουν σχεδιαστεί προκειµένου να 
είναι πολύ γρήγορες. Επίσης τόσο η Redis όσο Aerospike έχουν σαν κύριο µοντέλο βάσης το 
µοντέλο κλειδιού-τιµής και απλά υποστηρίζουν µερικά δευτερεύοντα µοντέλα. Η ArangoDB έχει 
σαν κύρια µοντέλα βάσης ταυτόχρονα το µοντέλο κλειδιού-τιµής, το µοντέλο αποθήκευσης 
εγγράφων (document store), το µοντέλο βάσης γράφων (graph DBMS) και τέλος το µοντέλο 
µηχανής αναζήτησης (search engine). Οπότε οι δηµιουργοί της Arango θυσίασαν ταχύτητα 
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προκειµένου να δηµιουργήσουν µια βάση δεδοµένων η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλά 
είδη εφαρµογών. Επίσης στην ArangoDB η διαδικασία κλιµάκωσης αλλά και συρρίκνωσης ενός 
συµπλέγµατος είναι µιά πολύ απλή διαδικασία καθώς απλά γίνεται προσθαφαίρεση κόµβων και το 
σύστηµα αναλαµβάνει τις υπόλοιπες λειτουργίες όπως ο νέος θρυµµατισµός δεδοµένων κτλ. Ακόµα 
επειδή η ArangoDB έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει όλα αυτά τα µοντέλα απλοποιεί πολύ την 
επικοινωνία των µοντέλων αυτών καθώς σε διαφορετική περίπτωση κάθιε µοντέλο σηµαίνει και 
διαφορετική βάση δεδοµένων. Όποτε οι αλλαγές στην υλοποίηση, αλλά και οι ενηµερώσεις 
απλοποιούνται δραστικά καθώς απλά πρέπει να γίνουν στο ίδιο σύστηµα. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα 
της βάσης αυτής είναι ότι υποστηρίζει συναλλαγές (transactions). Αυτές ουσιαστικά είναι µικρά 
κοµµάτια κώδικα που οφείλουν να ακολουθούν τις ιδιότητες ACID κάτι το οποίο είναι δυσεύρετο 
στις µη σχεσιακές βάσεις. Επίσης ένας άλλο παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα της 
ArangoDB αρνητικά είναι ότι δε χρησιµοποιεί τη δική της µηχανή βάσης, αλλά χρησιµοποιεί σαν 
µηχανή την RocksDB που έχει φτιαχτεί από την εταιρία Facebook. Η Aerospike όπως είδαµε από τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα είναι µια βάση δεδοµένων η οποία έχει πολύ καλές επιδόσεις. Η 
δυνατότητα της να αποθηκεύει τα δεδοµένα προσωρινά στη µνήµη έχει σαν αποτέλεσµα τη γρήγορη 
εκτέλεση εντολών. Επίσης η Aerospike έχει αναπτύξει δικούς της οδηγούς (drivers) προκειµένου να 
είναι όσο πιο αποδοτική γίνεται όταν αποθηκεύει δεδοµένα σε σκληρούς δίσκους SSD. Η 
λειτουργία της µόνιµης αποθήκευσης όµως δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δίσκους τύπου HDD. 
Δυστυχώς στη δική µας περίπτωση έχουµε δίσκο HDD οπότε δε µπορούµε να εκτελέσουµε κάποιο 
τέτοιο τεστ οπως θα εκτελέσουµε µε τη Redis στη συνέχεια. Επίσης άλλο ένα πλεονέκτηµα της 
Aerospike είναι ότι η παραµετροποίηση της είναι πολύ εύκολη, όπως επίσης και το στήσιµο ενός 
συµπλέγµατος καθώς το µόνο που πρέπει να κάνει ένας χρήστης είναι να προσθαφαιρέσει κόµβους. 
Τέλος, η Redis είναι µια βάση η οποία επιτυχγάνει πολύ µεγάλες επιδόσεις τόσο χρησιµοποιώντας 
pipelining όσο και χωρίς τη χρησιµοποίηση αυτού. Αυτό βέβαια έχει σαν κόστος τη σχετικά 
δύσκολη παραµετροποίηση της. Επίσης δύσκολο είναι και στο στήσιµο ενός συµπλέγµατος καθώς 
δεν αρκεί απλά να προσθαφαιρέσεις κόµβους όπως γίνεται στις άλλες δύο βάσεις. Τα αρχεία που 
κρατούν την κατάσταση τον κόµβων πρέπει να διαγραφούν και να ξαναστηθεί από την αρχή το 
σύµπλεγµα µε τις αντίστοιχες εντολές. Επίσης η Redis επειδή δεν υποστηρίζει ακριβώς µόνιµη 
εγγραφή στο δίσκο έγκειται σε κινδύνους απώλειας δεδοµένων. Επίσης ένα άλλο µειονέκτηµα της 
Redis είναι ότι επειδή είναι βάση η οποία στηρίζεται στη µνήµη ram, χρειάζεται αρκετά µεγάλη ram 
κάτι το οποίο ενδέχεται να είναι κοστοβόρο. Κάτι άλλο που παρατηρούµε για την Redis είναι ότι οι 
λειτουργίες ενηµέρωσης είναι ταχύτερες από τις λειτουργίες εισαγωγής, σε αντίθεση µε τις άλλες 
δύο βάσεις. 

 Επίσης παρατηρήσαµε ότι η Redis είναι αναµενόµενα ταχύτερη όταν χρησιµοποιείται για να 
αποθηκεύει τα δεδοµένα στη µνήµη του υπολογιστή παρά όταν χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει 
τα δεδοµένα στο σκλήρό στο δίσκο. Βέβαια οι διαφορές δεν είναι µεγάλες που αποδυκνύει πόσο 
αποδοτική µπορεί να γίνει η Redis. 

 Ακόµα αναδείξαµε τη διαφορά που µπορεί να έχει το περιβάλλον στο οποίο εκτελούνται οι 
βάσεις και πόσο µπορεί να επηρεάσει την απόδοση αυτών των συστηµάτων. Συγκεκριµένα όταν 
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εκτελέσαµε τους φόρτους εργασίας στο εικονικό περιβάλλον παρατηρήσαµε αρκετά µειωµένη 
διεκπεραιωτική ικανότητα και αυξηµένους χρόνους καθυστέρησης εκτέλεσης εντολών σε σχέση µε 
τους φόρτους εργασίας που εκτελέσαµε στο πραγµατικό περιβάλλον. 

 Συνοψίζοντας αποδείξαµε πως κάθε βάση δεδοµένων έχει τα πλεονεκτήµατά και τα 
µειονεκτήµατά της. Η επιλογή της βάσης δεδοµένων πρέπει να γίνεται µε τρόπο µε τον οποίο να 
καλύπτονται οι ανάγκες για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που θέλουµε να λύσουµε. Συγκεκριµένα η 
Redis, ως η ταχύτερη βάση δεδοµένων από τις υπόλοιπες δύο, ενδείκνυται για τη χρησιµοποίηση 
της ως προσωρινή µνήµη (cache) σε µια εφαρµογή [34], ώστε να µπορεί να γίνεται ταχύτατη 
ανάγνωση και εγγραφή των πιο σηµαντικών δεδοµένων. Επίσης η ατοµικές εντολές που παρέχει 
διασφαλίζουν πάντα τη σωστή τιµή των δεδοµένων και οι πολλοί τύποι δεδοµένων που υποστηρίζει 
την κάνει πολλή ελαστική, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Επίσης όντας µια 
κατανεµηµένη βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ αποδοτικά προκειµένου να µπορεί 
να δέχεται περισσότερα αιτήµατα και να µπορεί να παρέχει περισσότερη ασφάλεια των δεδοµενων 
σε περίπτωση που κάποιος κόµβος αποτύχει. Η Aerospike επίσης είναι µια γρήγορη βάση 
δεδοµένων. Μπορεί και αυτή να χρησιµοποιηθεί ως προσωρινή µνήµη[35]. Σε σχέση µε την Redis 
δε χρειάζεται τόσους κόµβους καθώς η πολυνηµατική της αρχιτεκτονική της επιτρέπει να απαντά σε 
πολλαπλά αιτήµατα των πελατών. Επίσης η διάταξη συµπλέγµατός της, είναι πολύ απλή σε σχέση 
µε την Redis και παρέχει πολλές αυτόµατες διαδικασίες οι οποίες διευκολύνουν πολύ τον χρήστη. 
Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να υποστηρίξει εξαιρετικά µηχανές συστάσεων καθώς η 
Aerospike είναι µια βάση δεδοµένων που µπορεί να χειριστεί πολύ καλά µεγάλο όγκο δεδοµένων 
λόγω των drivers που έχει αναπτύξει για τη ταχύτατη ανάκτηση και επεξεργασία δεδοµένων. Tέλος 
η ArangoDB είναι µία βάση µε αξιόλογες επιδόσεις. Τα πολλά κύρια µοντέλα της ArangoDB της 
επιτρέπουν να χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα εφαρµογών[36]. Συγκεκριµένα το µοντέλο αυτό κάνει 
τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη µιας εφαρµογής επειδή η ίδια βάση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αποδοτικά για πολλές χρήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µειωµένο κόστος και 
µειωµένη πολυπλοκότητα σε ένα σύστηµα. Επιπρόσθετα η λειτουργία συµπλέγµατος της είναι 
αρκετά απλή που σηµαίνει ότι µπορεί και κλιµακώνεται πολύ εύκολα. 
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6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να επεκταθεί η εργασία. Αρχικά θα 
µπορούσαµε να διαφοροποιήσουµε τον αριθµό τον αριθµό τον κόµβων. Ακόµα θα µπορούσαµε να 
αυξήσουµε τον αριθµό των παράλληλων νηµάτων-πελατών του YCSB που κάνουν αιτήµατα 
ταυτόχρονα στις βάσεις. Επιπρόσθετα ένα άλλο κοµµάτι στο οποίοι θα µπορούσε να επεκταθεί η 
συγκεκριµένη εργασία είναι να προστεθούν/διαλεχθούν και άλλες βάσεις δεδοµένων τύπου κλειδιού 
τιµής. Μια ακόµη διάσταση που µπορεί να δωθεί σε τέτοιες εργασίες είναι η σύγκριση µη 
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων τύπου κλειδιού τιµής µε άλλους τύπους µη σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων ή και ακόµα και να γίνει σύγκριση µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 
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