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RESUMO

 

Um bom sistema de informação é resultado, principalmente, de um bom projeto de banco de dados que 
possa garantir que as informações necessárias para o ambiente possam ser armazenadas e recuperadas 
sempre que for necessário. O caminho para recuperar estas informações são as consultas, realizadas 
através de dialetos SQL – no caso de projetos que envolvam SGBD´s relacionais. Quanto maior o volume 
de dados presente no sistema mais tempo se leva para encontrar as informações desejadas pois muitas 
delas resultam do cruzamento de dados de diversas tabelas, que podem ter centenas de milhares de linhas 
(registros). Neste contexto, a otimização de consultas assume grande importância pois nem sempre é 
possível agilizar as respostas às consultas através da criação de índices sem que isso afete o desempenho 
das inclusões, exclusões e alterações no banco de dados. Neste trabalho caracteriza-se em linhas gerais o 
que vem a ser otimização de banco de dados, são comentadas as formas mais comuns de se melhorar o 
desempenho dos sistemas nas consultas e finaliza-se apresentando uma técnica que recentemente vem 
ganhando muita atenção quando se trata de otimização: os algoritmos genéticos. Apesar de poder ser 
aplicada em diversos problemas de otimização, neste caso o foco foi dado na otimização de consultas, 
mais especificamente na otimização de junções (joins).
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LISTA DE ABREVIATURAS

 

AG - Genetic Algorithm (Algoritmos Genéticos)

 

ANSI - American National Standarts Institute - (Instituto Nacional Padrão Americano.)

 

CPU – Central Processing Unit (Unidade Central de Processamento)

 

DDL – Data Definition Language (Linguagem de definição de dados)

 

DML – Data Management Language (Linguagem de manipulação de dados)

 

I/O – Input /Output (Entrada/Saída)

 

ISO - International Organization for Standartization (Organização Internacional para Padronização).

 

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

 

DBA – Database Administration (Administrador de Banco de Dados)

 

URL – Uniform Resource Locator (Localizador Universal de Recursos)

 

SQL - Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada).

 

WWW – World Wide Web (Rede mundial )

 

 



1.     Introdução
 

Hoje, nota-se que no mercado competitivo em que vivemos existem diversos tipos e modelos de banco de 
dados, os quais vão desde o “paradox”  ao Oracle, DB2 e Sybase. O conjunto de informações dentro de 
uma empresa cresce a cada dia, tanto a quantidade de usuários como os bancos de dados. Desta forma 
percebemos que o custo para melhorar estas condições nem sempre têm um preço acessível, de forma que 
as empresas nem sempre tem disponibilidade de trocar os processadores, aumentar as memórias sempre 
que o banco de dados não está com uma boa velocidade de acesso.

 

“Geralmente as pessoas dizem que problemas de performance estão ligados apenas ao software, 
configurações do banco de dados, índices ou select mal estruturados. Na verdade tem-se muitos 
problemas de performance ocasionado por Redes, CPU’s, I/Os, memórias, sistemas operacionais, entre 
outros que devem ser observados”.[8] Estes aspectos não serão foco deste trabalho.

 

A maioria das empresas hoje,  trabalha com uma margem restrita de orçamento, tornando cada vez mais 
difícil comprar  mais memória ou mesmo  aumentar o número de servidores,  simplesmente porque não 
ter  mais espaço para cadastrar novos usuários ou  porque o acesso ao banco de dados está lento.  Neste 
ponto entram as formas de melhorar a performance a qual têm-se desde uma consulta simples, técnicas 
alternativas como algoritmos genéticos  até configurações no sistema operacional. Devido a vários 
problemas que podem ocorrer no banco, deve-se estudar qual será a melhor alternativa para melhorar a 
performance. 

 

O objetivo desta monografia é mostrar formas de ajustar a utilização do banco de dados com ênfase em 
uma técnica pouco divulgada a nível de graduação-

os  “Algoritmos Genéticos” -   as quais  podem auxiliar no melhoramento do tempo de acesso e espaço 
para novas base de dados e usuários. Os Algoritmos Genéticos trabalham com uma característica 
diferente dos algoritmos tradicionais que é o paralelismo o qual proporciona um melhor desempenho em 
sua utilização.  Será descrito as características e formas de otimização usando esta técnica que está a cada 
dia sendo mais utilizada por vários tipos de profissionais.  

 

Esta monografia será dividida em sete capítulos, os quais será mostrado abaixo um breve comentário 
sobre cada um.

 

No capítulo 2 será feito abordagem de forma geral sobre otimização de desempenho, comandos SQL e 
sobre as transações que são executadas pelos usuários no banco de dados.

 

No capítulo 3 será apresentado o que é um otimizador, o que pode melhorar no desempenho a consultas 
de forma que ao escrever uma consulta, o banco de dados possa converter este código SQL  para a forma 
interna que é álgebra relacional, buscando obter o resultado da consulta solicitada. 



 

No capítulo 4 mostrará como surgiu os algoritmos genéticos, características, o passo a passo do algoritmo 
genético, e citará alguns outros sistemas que podem ser aplicados esta técnica. 

 

No capítulo seguinte, apresentará a otimização de consultas através  de Algoritmos Genéticos onde a 
proposta é apresentar a melhor estratégia de otimização para uma determinada consulta.

 

Já no capítulo 6 será mostrado a relação algoritmo genético versus banco de dados com exemplos usando 
tabelas e alguns trechos de programa para exemplificar como seria a implementação deste algoritmo.

 

Ao final tem-se o capítulo da conclusão, que mostrará um descritivo geral sobre todo o trabalho e seu 
desenvolvimento à respeito da pesquisa escolhida.



 

2.     Otimização de Desempenho
 

Nos sistemas comerciais de banco de dados, os mesmos requerem uma linguagem mais “amigável ao 
usuário”, ou seja, de fácil manuseio. A linguagem SQL (Structured Query Language), é uma linguagem 
comercial e utiliza uma combinação da álgebra relacional e construções do cálculo relacional.

 

Será mostrado como podemos criar códigos SQL, para tornar consultas mais eficientes e aumentar o 
desempenho no banco de dados.  Nota-se que por ser uma linguagem comercial  muito utilizada,  os 
usuários devem  ter  certo cuidado quando escreverem  consultas, para não interferir no desempenho do 
sistema. Uma boa consulta ao banco de dados dará ao sistema um grande aumento de desempenho. Desta  
forma é necessário determinar uma técnica de acesso que terá melhor desempenho do sistema e qual 
consumirá  menos recursos. 

 

 

 

 

2.1            Aspecto Geral
 

SQL é uma linguagem de alto nível para sistemas de banco de dados relacionais. Originalmente 
desenvolvida pela IBM em 1970, SQL tem sido adotado e adaptado por muitos sistemas gerenciadores de 
banco de dados. De acordo com pesquisas foi aprovado como linguagem relacional padrão ANSI 
(American National Standarts Institute) e ISO(International Organization for Standartization).

 

 

 

 

As consultas em SQL  têm um grande impacto no desempenho do banco de dados, onde uma  pequena  
mudança  no código SQL pode fazer com que a execução seja muito rápida ou  mesmo muito lenta.

 

Um código SQL não deve ser escrito de qualquer forma, para não comprometer a performance do banco. 
Um código SQL bem escrito  caracteriza-se  por realizar a tarefa tão rápido quanto possível com um 
pequeno uso do sistema. 



 

 

 

2.2            Comandos SQL
 

Há seis categorias para os comandos SQL:

 

DDL : Data Definition Language (Linguagem de Definição de dados) comandos que permitem definição, 
manutenção e a eliminação de objetos no banco de dados, e também usados para dar privilégios e direitos 
de acesso aos objetos de um esquema.

 

DML: Data Management Language (Linguagem de Manipulação de dados) comandos usados para 
manipular dados (pesquisar, inserir, excluir e alterar), bloquear tabelas ou visões e examinar o plano de 
execução de um comando SQL.

 

Controle de Transação : comandos que gerenciam as transações feitas pelos comandos DML. Por 
exemplo Commit, Rollback e SavePoint.

 

 

 

Controle de Sessão: comandos que realizam alterações nas propriedades da sessão de trabalho e nas 
configurações de linguagem. Exemplo : Alter Session

 

Controle de Sistema: comandos que alteram as propriedades da instância do banco de dados, além de 
alterar  a configuração do sistema, terminar uma sessão entre outras tarefas.

 

Embutidos em Linguagens Procedurais: incorporam comandos DML e comandos de controle de 
transações dentro de um programa em linguagem de terceira geração como exemplo : OPEN, 
CLOSE,FETCH e EXECUTE.

 

 

 



2.3            Transações
 

 

Transações são comandos SQL executados por um usuário que efetuam alterações consistentes nos dados. 
Inicia-se com o primeiro comando SQL e termina com a efetivação ou não deste comando.

 

A confirmação se dá com o comando COMMIT  e se desfaz com o ROOLBACK.  O COMMIT confirma a 
última transação, ou seja, inclusões, alterações e exclusões feitas no banco de dados até o último 
COMMIT. 

 

ROOLBACK desfaz a transação até o último COMMIT  ou SAVEPOINT, depois que é efetivada uma 
transação ela não poderá ser desfeita.

 

Em transações longas podemos  utilizar o comando SAVEPOINT, onde são marcados  pontos para se 
fazer o COMMIT e que também marca o ponto até onde pode ser desfeitas as alterações. Este comando é 
muito útil no caso de procedimentos os quais  ficam dando carga em tabelas durante toda uma noites e 
pode acontecer de ter um erro ocasionado por energia ou até mesmo espaço em tabelas ou  tablespaces.

 

 

 

 

2.4            Conclusão
 

 

Neste capítulo foi abordado os tópicos importantes na otimização de desempenho, onde foi descrito cada 
parte constituinte da linguagem SQL, ou seja, a definição das seis categorias para os comando SQL. Foi 
mostrado também as transações que mais são utilizadas pelos usuários.  No próximo capítulo será exposto 
com mais detalhes sobre como será o processamento e otimização de consulta usando otimizador,  usando 
algumas tabelas para exemplificar. 



 

3.     Processamento e Otimização de Consulta 
 

Otimizador é  a parte do banco de dados usada para determinar o caminho mais eficiente de acesso aos 
dados com o intuito de minimizar o I/O[Input/Output] e o tempo de processamento dos comandos. É ele 
que formula os planos de execução e escolhe o mais eficiente.[8]

 

A otimização de consulta é um recurso importante em qualquer sistema de  banco de dados, uma vez que  
a diferença no tempo de execução entre uma boa e uma má estratégia pode ser enorme.

 

Para iniciar o processamento de consultas, o sistema precisa traduzir a consulta para uma forma utilizável, 
pois, a linguagem SQL é adequada para o uso humano, mas inadequada como representação interna de 
uma consulta. Esta representação interna   é baseada na álgebra relacional. Para que ocorra o início do 
processo de otimização, o sistema deve primeiramente pegar a consulta e traduzir para a forma interna 
(álgebra relacional). Após ter traduzido a consulta para álgebra relacional é iniciado o processo de 
otimização onde é executado vários procedimentos, dentre eles: 

 

Ø      Tentativa de encontrar uma expressão que seja equivalente à expressão dada, e que  seja 
eficiente na execução;

Ø      Selecionar um estratégia mais detalhada para o processamento da consulta;

Ø      Deve ser feita uma escolha de como a consulta será executada;

Ø      É necessário que os índices que serão usados sejam escolhidos;

Ø      É necessário que seja definida a ordem com a qual as tuplas (linhas) serão executadas;

 

 

Ø      A escolha final de uma estratégia é baseada principalmente no número de acessos a disco 
requeridos.

 

Para processar  da melhor forma um comando SQL  e ter uma boa otimização, pode-se utilizar dois 
métodos: baseado em custo e o baseado em regra.[8]

 

O método baseado em regra é aquele que as utiliza ao montar seu código SQL, por exemplo declarar na 
cláusula from da consulta as tabelas na ordem decrescente de tamanho, e na cláusula where começar 
montando os joins a partir da última tabela da cláusula from.



 

Já  o método em custo é aquele que deixa de lado as regras tentando melhorar a performance da consulta 
através de outros métodos, como utilização de índices através de Hints (dicas).

 

O otimizador também avalia expressões e condições, e em algumas situações transforma comandos SQL, 
em comandos equivalentes. Para comandos que acessam mais de uma tabela, ele decide como executar a 
mais eficiente combinação entre os dados das múltiplas tabelas.

 

A tabela 3.1  mostra exemplos  modificadas pelo otimizador.

Expressão anterior Expressão do Otimizador

 

Nome like ‘Marta’ Nome = ‘Marta’

Nome in (‘Marta’, ‘Jorge’) Nome = ‘Marta’ or nome = ‘Jorge’

Nome = any (‘ Marta’,‘Jorge’) Nome = ‘Marta’ or nome = ‘Jorge’

Curso != all (25,30) Curso != 25 and curso != 30

Valor between 1000 and 2500 Valor >=1000 and Valor <= 2500

Tabela 3.1 Tabela extraída do trabalho de conclusão de curso Andréa Lopes p.7 exemplificando 
expressões utilizando ou não o Otimizador.[8]

O exemplo abaixo mostra o otimizador trabalhando com constantes avaliando-as apenas uma vez.

 

 

1 SQL>  SELECT   *

 

2  FROM TAXA

 

3  WHERE VALOR < 25000/12

 

 



Depois de otimizado o comando torna-se :

 

SELECT  *   FROM   TAXA   WHERE VALOR < 500;

 

 

Para a combinação entre múltiplas tabelas que são usados no momento da definição do plano de execução 
dos comandos SQL, o otimizador pode fazer uso de três métodos. São eles : 

 

Nested Loops ou Laços Aninhados - neste método para cada linha de uma tabela, o servidor localiza todas 
as linhas de outra tabela que satisfaçam a condição do join.

 

Sort - Merge ou Ordenação - Combinação - neste método o servidor combina as linhas ordenadas de cada 
tabela, utilizado somente para joins  baseados em igualdade de condições na cláusula Where.

 

Cluster ou Agrupamento - este método é semelhante ao Nested Loop, entretanto as colunas que formam 
chaves do cluster é que são referenciadas na condição de join.



 

Abaixo, será mostrado um exemplo de Otimização em Join usando álgebra relacional com duas tabelas:  
Bairro e Cidade.

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

Traduzindo de álgebra relacional para a forma que é mais utilizada  entre os usuários de banco de dados : 

 

Select bairro, nome    

from  bairro, cidade 

where  cidade.cidade_id =  bairro.cidade_id   

and      cidade.nome =  ‘ Uberlândia ‘

 

 

ou 

 

Select  bairro.nome 

from    bairro,  (Select    * 

                          from   cidade 

                          where   cidade.nome  = ‘Uberlândia’)  X 

where   bairro.cidade_id   =   X.id ; 
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Se observamos as duas consultas citadas acima, têm-se que a segunda consulta é mais eficiente em 
relação a primeira, no momento em que restringimos o campo cidade em uma sub consulta, a consulta  se 
torna mais rápida em função dessa especificação, pois, ao executar a segunda parte da consulta teremos 
uma consulta mais especifica proporcionando maior rapidez na consulta ao banco. 

 

 

 

 

3.1             Processamento de Consultas em Sistemas 
Compartilhados
 

Em um sistema compartilhado é normal  ter vários usuários executando consultas iguais ou parecidas no 
banco de dados.

 

Cada comando SQL é processado em três fases : análise, execução e retorno de linhas selecionadas. Mas 
nem todos os comandos apresentam todas as fases durante sua execução.

 

Ao iniciar a execução de um programa, primeiro é feito a análise, onde é verificada a sintaxe do comando 
e a busca por um comando idêntico em toda área de memória. Ao encontrar um comando igual verifica as 
permissões de acesso, privilégios e o plano de execução. Caso não encontre, ele determina o plano de 
execução com o mais eficiente meio de acesso aos dados, que posteriormente, poderá  ser compartilhado 
por outras aplicações ou mesmo simples comandos de acesso ao banco de dados. Com o plano de 
execução compartilhado a fase de análise de um comando idêntico é processado mais rapidamente, 
reduzindo o tempo de execução e melhorando o uso da memória. Nestes casos o otimizador é que 
determina o melhor caminho a seguir.

 

A execução vem em segundo, onde o plano de execução é aplicado aos dados e o banco de dados lê e 
grava física e logicamente.

 

Em terceiro lugar, busca apenas o comando SELECT  o qual contribui para a recuperação e retorno das 
linhas para o processo.

 

Tabela: FUNCIONÁRIOS

 



♦      Esquema 

COLUNA TIPO
OBRIGATORIEDADE

Matrícula number(5) Not null

Departamento varchar2(6) Not null

Tabela 3.2 - Tabela de Funcionários, modelo extraído do trabalho de conclusão de curso  Andréa Lopes 
p.10. [8]

 

 

♦      Instância

CODIGO
DEPARTAMENTO

150 FATU

250 COMRL

Tabela 3.3  - Instância da Tabela de Funcionários, modelo extraído do trabalho de conclusão de curso 
Andréa Lopes  p.10.[8]

 

 

SQL > Select  Departamento, Codigo from Funcionários;

 

SQL > Select  Codigo,  Departamento from Funcionários;



 

Se as consultas são apenas parecidas cada uma delas será analisado de forma separadamente usando o 
espaço compartilhado onde poderia estar executando outro processo com mais eficiência. Para que as 
declarações sejam  iguais, as mesmas devem ser exatamente iguais com todos os caracteres e espaços e os 
mesmos devem pertencer a esquemas idênticos.

 

Segue abaixo exemplos de comandos distintos :

 

SQL > SELECT MATRÍCULA,  DEPARTAMENTO FROM FUNCIONÁRIOS;

 

SQL > SELECT MATRÍCULA,  DEPARTAMENTO   FROM   FUNCIONARIOS;

 

SQL > select matrícula,  departamento     from   funcionários;

 

Caso as consultas sejam iguais, e com variáveis especificadas na cláusula where  serão tratadas como não 
compartilhadas.

 

SQL > SELECT  *  FROM FUNCIONÁRIOS WHERE CODIGO = 150;

 

SQL > SELECT  *  FROM FUNCIONÁRIOS WHERE CODIGO = 250;

 

 



 

3.2             O que é necessário para que se tenha um bom 
desempenho ? 
 

 

“ Normalmente esta é a pergunta que fazemos quando nos deparamos com problemas de performance no 
banco de dados. Já existem algumas ferramentas que avaliam os códigos SQL para saber quais estão 
consumindo mais recursos. Elas mostram o plano de execução, ferramenta de monitoração, ferramenta 
que especifica o plano de execução de uma consulta. Um exemplo seria a ferramenta da oracle TKPROF, 
Oracle Trace e Explain Plan.”[8].

 

 

 

 

3.2.1.Formas de ajustar comandos SQL

 

 

Será mostrada formas de escrever SQL de maneira que execute uma determinada tarefa mais rápido.

 

Ao utilizar um join no SQL, verifique se a tabela que possui um número maior de registros está declarado 
primeiro, e logo em seguida,  a que tem o segundo maior número e assim sucessivamente. Caso as tabelas 
citadas tivessem  índices, o otimizador iria utilizá-los, evitando desta forma a leitura de toda a tabela.

 

 



 

3.2.2. Indexação

 

 

Os índices são criados para melhorar a performance do acesso aos dados e garantir a unicidade dos 
valores armazenados nas colunas que compõem as tabelas. Depois que são criados  são atualizados 
automaticamente, de forma transparente para usuários finais e até mesmo desenvolvedores. É possível 
criar índices que serão atualizados em batch  via  comando.

 

Um índice é completamente independente dos dados de uma tabela, de forma que possa ser criado, 
excluído ou alterado sem que a estrutura da tabela seja modificada.  No entanto os índices que estão 
ligados a primary key e unique key não podem ser excluídos.

 

O índice pode ser considerado único, ou  seja, não aceitar duplicidade de dados, ou mesmo o chamado 
não único, o qual não impõe nenhuma restrição. Também é classificado como simples ou compostos 
dependendo do número de colunas que o compõe. Os índices compostos aumentam a performance do 
programa quando são citados na cláusula where, portanto, ao criá-los deve-se pensar no modo que mais 
são usados.

 

Outra maneira de se trabalhar com índices é através de  reestruturação dos mesmos, pois isso tem um 
grande impacto na aplicação. Inicie removendo índices não seletivos para tornar mais rápido a aplicação e 
crie índices onde os caminhos de acesso são críticos. Um índice de chave estrangeira só pode ser criado se 
o tamanho e o tipo das colunas das tabelas que compõem as chaves forem iguais. Para  reestruturação de 
índices a mesma deve ser feita pelo DBA ou sob a orientação deste, pois, se houver excesso de índices 
esta maneira para melhorar a performance do banco poderá ter efeito oposto.

 

Normalmente é mais eficaz escrever um novo código SQL ao invés de tentar reestruturá-lo, ao passo que 
pode se utilizar sintaxes alternativas como um join que acesse o índice por exemplo. No  exemplo citado 
abaixo temos um que  não faz acesso a índice e o segundo que faz acesso ao índice  Departamento_index  
da tabela  FUNCIONARIOS.

 

Tabela : FUNCIONARIOS

 

♦      Esquema

COLUNA TIPO
OBRIGATORIEDADE



Codigo Number(5) not null

Departamento Varchar2(6) not null

Tabela 3.4  - Esquema da Tabela de Funcionários, modelo extraído do trabalho de conclusão de curso 
Andréa Lopes  p.10.[8]

♦      Instância

CODIGO DEPARTAMENTO

150 FATU

250 COMRL

Tabela 3.5 - Instância da Tabela de Funcionários, modelo extraído do trabalho de conclusão de curso 
Andréa Lopes  p.10.[8]

 

Tabela :DEPARTAMENTOS

 

♦      Esquema

COLUNA TIPO OBRIGATORIEDADE

Departamento Varchar2(6) Not null

Nome Varchar2(30) Not null

Tabela 3.6  -  Esquema da Tabela de Departamentos.

 

♦      Instância

DEPARTAMENTO NOME 

Fatu Faturamento

Comrl Comercial

Tabela 3.7- Instância da Tabela de Funcionários.

 



 

SELECT nome, departamento

from  departamentos

where  departamento not in (SELECT departamento

from funcionarios)

 

SELECT nome, departamento

from  departamentos  dept

where departamento not exists  (SELECT departamento

                                                   from   funcionarios   func

                                                   where            dept.departamento =

                                                                        func.departamento)

 

 

Se detalhar estes SELECT, irá perceber  que o primeiro lê todos os registros em espaço de tempo  maior, 
enquanto que o segundo como utilizou índices, seu  tempo de retorno será mais rápido.

 

“Para melhorar a performance deve-se substituir  NOT IN por NOT EXISTS sempre que formos utilizar 
índices. Um outro operador que também consegue um bom desempenho para a consulta é o MINUS que 
substitui o NOT IN e o NOT EXISTS.”[8]



 

3.3            Conclusão
 

 

No decorrer deste capítulo foi explicado o que é otimizador e o que significa otimização de consulta. Foi 
apresentado a forma como o banco de dados trata um determinado código SQL  solicitado pelo usuário, 
onde,o sistema internamente converte este código para álgebra relacional, após esta conversão o sistema 
retorna o resultado da consulta solicitada. 

Foi demonstrado também as formas de escrever um SQL, ou seja, quanto mais detalhes forem  colocados 
no select, melhor será o desempenho, ou seja, não será pesquisado toda a área do banco de dados mas 
apenas as especificações que foram determinadas na  consulta. A indexação  como foi descrita, é um fator 
de importância pois, não depende dos dados das tabelas e pode contribuir com a agilidade no 
processamento de uma consulta. Portanto, toda consulta ao banco de dados deve ser bem estruturada e ver 
as melhores alternativas para se executar um SQL, de forma que sempre tenha um bom desempenho na 
pesquisa solicitada.

 

No próximo capítulo será descrito um outro método de otimização de consulta  chamado Algoritmos 
Genéticos (AG), uma técnica diferente dos métodos tradicionais, e que está começando a ser difundido no 
mercado, podendo ser utilizado não apenas em banco de dados, mas em outras aplicações de diversos 
profissionais no mercado.



 

4.     Algoritmos genéticos (AG)
 

Segundo Jacques[9], no século XIX os naturalistas acreditavam que cada espécie havia sido criada 
separadamente por um ser superior ou através de geração espontânea. Um trabalho desenvolvido pelo 
naturalista Carolus Linnaeus levou a acreditar na existência de uma certa relação entre as espécies. Já 
Thomas Robert Malthus propôs que fatores ambientais como doenças e carência de alimentos limitavam o 
crescimento da população.

 

Já no século XX  após várias observações e experimentos, Charles Darwin em 1858 apresentou sua teoria 
de evolução através de seleção natural. Já em 1900, a moderna teoria da evolução combina a genética e as 
idéias de Darwin e Wallace sobre a seleção natural, criando o princípio básico de Genética Populacional: 
a variabilidade entre os indivíduos de uma população de organismos que se reproduzem sexualmente, é 
produzida pela mutação e pela recombinação genética 

 

De acordo com Jacques[9], este princípio foi desenvolvido durante os  anos 30 e 40, por biólogos e 
matemáticos de importantes centros de pesquisas. Nos anos 50 e 60, muitos biólogos começaram a 
desenvolver simulações computacionais de sistemas genéticos. John Holland foi o desenvolvedor das 
primeiras pesquisas em meados dos anos 60 sobre Algoritmos Genéticos. Holland foi gradualmente 
refinando suas idéias e em 1975 publicou o seu livro “ Adaptation in Natural and Artificial Systems” 
sendo considerado hoje como a “bíblia” de Algoritmos Genéticos.

 

Nos anos 80 David Goldberg, aluno de Holland, consegue seu primeiro sucesso em aplicação industrial 
de AG´s. Desde então, estes algoritmos vêm sendo 



 

aplicados com sucesso nos mais diversos problemas de otimização e aprendizado de máquinas.

 

Os algoritmos genéticos formam a parte da área dos sistemas inspirados na natureza, simulando os 
processos naturais e aplicando-os à solução de problemas reais. Estes métodos são generalizados de busca 
e otimização que simulam os processos naturais de evolução, aplicando a idéia Darwiniana de seleção. 
Estes algoritmos  estão baseados nos processos genéticos dos organismos biológicos codificando uma 
possível solução de um problema de “cromossomo ” composto por cadeia de bits e caracteres. Estes 
cromossomos representam indivíduos que são levados ao longo de várias gerações, na forma similar aos 
problemas naturais, evoluindo de acordo com os princípios de seleção natural  e sobrevivência dos mais 
aptos. Incentivando estes processos, os algoritmos genéticos são capazes de “evoluir” soluções de 
problemas do mundo real.

 

Na natureza nota-se que os indivíduos competem entre si por comida, água e até refugio. Entre os animais 
de uma mesma espécie, aqueles que não obtém um bom resultado tem uma tendência que é  reduzir seus 
descendentes, tendo portanto menor probabilidade de seus genes serem propagados ao longo de suas 
gerações.  A combinação entre os genes  dos indivíduos que não  duram muito na  espécie, podem 
produzir um novo indivíduo com melhor adaptação as características do seu meio ambiente. Os 
algoritmos genéticos utilizam uma analogia direta deste fenômeno de evolução na natureza, onde cada 
indivíduo representa uma possível solução para um dado problema. A cada indivíduo atribui-se uma 
pontuação de adaptação, dependendo da resposta dada ao problema por este indivíduo, onde aos mais 
adaptados é dada a oportunidade de reproduzir-se mediante cruzamentos com outros indivíduos da 
população, produzindo características de ambas as partes. Caso o algoritmo genético seja desenvolvido 
corretamente, a população 



convergirá  a uma solução ótima para o dado problema proposto, segundo Jacques[9].

 

Os processos que mais contribuem para evolução são o crossover e a adaptação baseada na 
seleção/reprodução. 

 

O algoritmo genético assegura que nenhum ponto do espaço terá probabilidade zero de ser examinado, ou 
seja, ele analisa todo o espaço. Toda tarefa de busca e otimização, possui vários componentes, entre eles: 
o espaço de busca onde são consideradas todas as possibilidades de solução de um determinado problema, 
e a função de avaliação (ou funcionalidade de custo), uma maneira de avaliar os membros do espaço de 
busca. As técnicas de busca e otimização tradicionais iniciam-se com um único candidato que, 
iterativamente, é manipulado utilizando algumas heurísticas (estáticas) diretamente associadas ao 
problema a ser solucionado. Já as técnicas de computação evolucionária operam sobre uma população 
paralela, ou seja, elas podem fazer busca em diferentes áreas do espaço de solução, alocando um número 
de membros apropriado para a busca em várias regiões. 

 

Os algoritmos genéticos são muito eficientes para a busca de soluções ótimas, em uma grande variedade 
de problemas, pois não impõem limitações encontradas nos métodos de busca tradicionais.

 

É geralmente usado em situações onde o espaço de procura é relativamente grande e não pode ser 
atravessado eficazmente através de métodos de procura clássicos.



 

4.1            Características dos Algoritmos Genéticos
 

 

Os algoritmos de otimização global, são baseados nos mecanismos de seleção natural e da genética.  Eles 
utilizam uma estratégia de busca paralela e estruturada, mas aleatória, que é voltada em direção ao reforço 
da busca de pontos de “alta aptidão”, pontos nos quais a função a ser minimizada tenha valores 
relativamente baixos ou altos. 

 

São exploradas informações históricas para encontrar novos pontos de busca onde são esperados melhores 
desempenhos. Este desempenho é obtido através de processos chamados iterativos, onde cada iteração é 
nomeada de geração.

 

O início para utilização de AG’s,como uma ferramenta para solução de problemas, é a representação 
destes sistemas de maneira que os AG’s possam trabalhar adequadamente sobre eles.  Tradicionalmente, 
os indivíduos são representados genotipicamente por vetores binários, onde cada elemento de um vetor 
denota a presença ou ausência de uma determinada característica: o seu genótipo. Os elementos podem 
ser combinados formando as características reais do indivíduo, ou o seu fenótipo.

 

O princípio básico do funcionamento dos algoritmos genéticos é que um critério de seleção vai fazer com 
que depois de muitas gerações, o conjunto inicial de indivíduos gere indivíduos mais aptos.



 

Observa-se que a maioria dos métodos de seleção utilizados são projetados para escolher 
preferencialmente indivíduos que tenham maiores notas de aptidão, embora não exclusivamente, a fim de 
manter a diversidade da população.  

 

Um método de seleção que é bastante utilizado é o Método da Roleta, onde indivíduos de uma geração 
são escolhidos para fazer parte da próxima geração através de um sorteio de roleta. Nesse método  cada 
indivíduo da população é representado na mesma proporção ao seu índice de aptidão.

 

Um conjunto de operações é necessário para que dada a população, se consiga gerar populações 
sucessivas que melhorem sua aptidão com o tempo. Os operadores são cruzamento(crossover) e mutação. 
São utilizados para assegurar que a nova geração seja totalmente nova, mas possui, de alguma forma, 
características de seus pais. Para que tenhamos melhores indivíduos  e prevenir que os melhores não 
desapareçam da população pela manipulação dos operadores genéticos, eles podem ser automaticamente 
colocados na próxima geração, através de uma outra reprodução chamada elitista. 

 

Existem outros tipos de seleção,  os quais não serão aprofundados neste trabalho, apenas será mostrado 
uma breve explicação sobre cada uma.  Têm-se as seguintes seleções:

 

Seleção por classificação, onde classifica a população, depois cada cromossomo recebe um valor de 
acordo com esta classificação. O melhor terá valor N igual ao número de indivíduos da população.

 

Seleção de Estado Seguro, o enfoque principal desta seleção é que  grandes partes dos cromossomos 
devem ser transferidas para as próximas gerações.

 

Seleção por Torneio ou Elitismo, nesta seleção pega-se o melhor cromossomo para a nova população, 
sendo que o processo restante é realizado do modo normal. O elitismo pode aumentar  rapidamente o 
desempenho do AG, porque evita a perda da melhor solução.

 

Abaixo, é mostrado um exemplo de como seriam as funções de um  algoritmo genético, que durante este 
processo, os melhores indivíduos, assim como alguns dados estatísticos, podem ser coletados e 
armazenados para avaliação:

 

Procedimento AG

{

t=0;



inicia_população (P, t);

avaliação (P, t);

repita até (t = d)

{

t = t + 1;

seleção_dos_pais (P, t); 

recombinação (P, t);

mutação (P, t);

avaliação (P, t);

sobrevivem (P, t);

}

}

 

 

onde 

t -  tempo atual

d -  tempo determinado para finalizar o algoritmo;

P -  população

 

Existem alguns passos que se deve criar para definir um algoritmo genético tais como:

 

1. Definir um espaço de procura e descrever uma solução completa de um problema na forma de uma 
estrutura de dados que pode ser processada por um computador. Fios e árvores são geralmente usados, 
mas qualquer outra representação poderia ser escolhida igualmente. Esta solução é chamada genome ou 
indivíduo.  

 

2. Definir uma função de avaliação conveniente (função de aptidão) cuja  tarefa é  determinar quais 
soluções são melhores que outras. 

 

3.  Definir reprodução, crossover e operadores de mutação que deveriam transformar a geração atual no 
próximo. A reprodução pode ser generalizada, isto quer dizer que, para todo problema a pessoa pode 



escolher os indivíduos por ajuntar-se casualmente, ou de acordo com a função de aptidão deles/delas. Os 
operadores crossover e mutação é a parte mais difícil, pois, eles dependem da representação do problema 
e requerem toda uma investigação,  para que sejam 

eficientes. O Crossover gera uma nova descendência combinando o material genético dos pais.

 

4. Definir os critérios de parada. O algoritmo pode parar depois que produziu um número definido de 
gerações, ou quando a melhoria na aptidão estiver comum sobre duas gerações que está abaixo de um 
começo.  

 

Estes algoritmos, apesar de serem computacionalmente muito simples, são bastantes poderosos. No 
entanto, eles não são limitados por suposições sobre o espaço de busca, relativas a continuidade, 
existência de derivadas, etc.



 

4.2            Operadores Genéticos
 

O início básico  dos operadores genéticos é transformar a população através de sucessivas gerações, 
apresentando a busca  até chegar a um resultado satisfatório. Os operadores são necessários para que 
tenhamos uma diversificação na população e as características de adaptação adquiridas pelas gerações 
anteriores se mantenham. 

 

Os operadores de mutação são necessários para a introdução e manutenção da diversidade genética da 
população, alterando aleatoriamente um ou mais componentes de uma estrutura escolhida, fornecendo 
assim, meios  para a introdução de novos elementos na população. Desta maneira, a mutação assegura que 
a probabilidade de se chegar a qualquer ponto do espaço de busca nunca será zero.

 

A mutação pode ocorrer durante a seleção ou crossover (é mais freqüente durante o crossover). Abaixo  
será mostrado um exemplo de mutação trabalhando em cima de strings binárias onde 1 é mudado para 0, 
e  0 muda-se para 1. Suponha que um algoritmo genético decida alterar o valor do bit da posição 4 na 
string 10000. 

 

 

Exemplo de Mutação:
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O resultado é a string 10010 com o quarto elemento alterado. Devemos ressaltar que uma taxa de 
mutação deve ser baixa, pois caso seja alta pode destruir as strings mais adaptadas  e tornar a direção em 
sua pesquisa pelo espaço do problema como um prejuízo ao Algoritmo Genético.

 

O cruzamento é o operador responsável pela recombinação de características dos pais durante a 
reprodução, permitindo que as próximas gerações herdem essas  características. Neste caso é considerado 
o operador genético predominante, por isso é aplicado com probabilidade dada pela taxa de crossover 
(chamada de Pc), a qual deverá ser maior que a taxa de mutação.

 

Este operador pode ser usado de várias maneiras, dentre elas as mais utilizadas são:

 

Um-ponto: um determinado ponto de cruzamento é escolhido e a partir dele as informações genéticas dos 
pais  serão trocadas. As informações anteriores a este ponto em um dos pais são ligadas as informações 
posteriores à este ponto no outro pai, como demonstrado no exemplo  abaixo :

 

Figura 4.1  Um exemplo de crossover de Um Ponto. [10]

 

Multi- pontos: é uma propagação da idéia de troca de material genético através de pontos, onde muitos 
pontos de cruzamento podem ser utilizados.

 

Uniforme:  não utiliza pontos de cruzamento, mas determina, através de um parâmetro global, qual a 
probabilidade de cada variável ser trocada entre os pais.
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O processo crossover  podemos referenciar como um ponto, o qual  tem as seguintes etapas:

a)      dois indivíduos são escolhidos.

b)      um ponto de crossover é escolhido

c)      são recombinadas as características, gerando dois novos indivíduos.

 

 

 

 

4.3            Parâmetros Genéticos 
 

É importante, analisarmos de que maneira alguns parâmetros influem no comportamento dos Algoritmos 
Genéticos, para que possamos  estabelecê-los conforme as necessidades do problema e dos recursos 
disponíveis.

 

Tamanho da População:  O tamanho da população afeta o desempenho global e a eficiência dos AG’s. 
Com uma população pequena o desempenho pode cair, em função da população fornecer uma pequena 
cobertura do espaço de busca do problema, ao contrário de uma grande população que no geral fornece 
uma cobertura representativa  do domínio do problema, além de prevenir convergências prematuras para 
soluções locais ao invés de globais. Entretanto, para se trabalhar com grandes populações, são necessários 
maiores recursos computacionais, ou que o algoritmo trabalhe pôr um período de tempo muito maior.

 

Taxa de Cruzamento:  quanto maior for esta taxa, mais rapidamente novas estruturas serão introduzidas 
na população. No entanto, isto pode gerar um efeito não muito satisfatório,  pois a maior parte da 
população será substituída podendo ocorrer perda de estruturas de alta aptidão. Já com um valor baixo, o 
algoritmo pode se tornar muito lento.

 

Taxa de Mutação:  uma baixa taxa de mutação previne que uma dada posição fique parada em um valor, 
além de possibilitar que se chegue em qualquer ponto do espaço de busca. Com uma taxa muito alta a 
busca se torna essencialmente aleatória.

 

Intervalo de Geração:  controla a porcentagem  da população que será substituída durante a próxima 
geração.

 

 



 

 

4.4            Vantagens de utilizar Algoritmos Genéticos 
 

Será descrito formas de otimização dos Algoritmos Genéticos que poderá mostrar um pouco mais a 
vantagem  de utilizar os mesmos em determinados  casos.

 

1.         Os Algoritmos Genéticos trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros e não com 
os próprios parâmetros. 



 

2.         Os Algoritmos Genéticos usam um conjunto, ou população, de pontos para conduzir uma 
pesquisa, não somente um ponto isolado do espaço de pesquisa. Eles  observam ainda, diferentes áreas do 
espaço do problema de uma só vez e usam todas estas informações para se guiarem.

 

3.         Os AG usam somente informações geradas por si mesmos para guiarem-se  pelo espaço de 
pesquisa. Há uma informação utilizada por eles  que é uma medida de adaptabilidade de cada ponto no 
espaço (em alguns casos conhecida como valor da função objetiva), um vez conhecido este valor sobre 
um ponto, os AG’s podem usá-lo para continuar a pesquisa pelo valor ótimo.

 

4.         Os algoritmos genéticos possuem uma natureza probabilística, não determinística,  ou seja, o 
resultado direto das técnicas randômicas usadas pelos AG’s.

 

5.         Os algoritmos genéticos trabalham em paralelo, sendo que isto é um importante aspecto dos AG’s, 
pois, tratam um grande número de pontos(strings) ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

4.5            Aplicações 
 

 

Um  sistema com bom desempenho em um ambiente dinâmico, geralmente exige soluções adaptativas. 
Sistema adaptativos tentam resolver problemas acumulando conhecimento sobre o problema e utilizando 
estas informações para gerar soluções aceitáveis, estes problemas  tipicamente se encontram nas áreas de 

 

configuração de sistemas complexos, alocação de tarefas, seleção de rotas, e outros problemas de 
otimização. 

 

Abaixo serão citados alguns exemplos de sistemas adaptativos:

 

•        Controle de sistemas Dinâmicos;



•        Indução e Otimização de Bases de Regras;

•        Encontrar Novas Topologias Conexionistas: Engenharia de Sistemas;

•        Engenharia de Sistemas Neurais Artificiais ;

•        Modelagem de  Estruturas Neurais Biológicas;

•        Simulação de Modelos Biológicos: 

•        Evolução Interativa de Imagens;

•        Composição Musical.  

 

Segundo  Jacques[9], além dos sistemas adaptativos, existem outras aplicações para os algoritmos 
genéticos  como exemplos: 

 

•        Multiprocessador Scheduling – “A aplicação de Algoritmos Genéticos no problema de associação 
ótima de processos e processadores. Objetivo é diminuir  o custo que deriva  da comunicação entre 
processos em um ordenador paralelo de memória  distribuída. Multiprocessadores Scheduling podem ser 
relacionados com problemas de Robótica.”[9].

 

•        Engenharia em Construções – “Os Algoritmos Genéticos tem ganchado aceitação em um grande 
número de problemas de engenharia. Uma aplicação é na otimização discreta de estruturas.”[9].



 

•        Geofísica – “Para o problema chamado de Seismic Waveform Inversion, geralmente se utiliza a 
estatística Bayesiana na qual se combina a informação que “a priori” sobre o modelo, com os dados 
obtidos. Aparecendo funções que requerem métodos de otimização global. Uma outra aplicação nessa 
área é no problema de Inversion for seismic anisotropy.”[9].

 

•        Redes Neurais – “De acordo com algumas pesquisas, alguns autores tem buscado encontrar uma 
relação entre  Redes Neurais e AG´s. De alguma maneira eles tem tentado correlacionar com a  
aprendizagem em Redes Neurais, e eles tem estudado problemas de otimização relacionados com a busca 
de funções lineares discriminantes em problemas de classificação.”[9].

 

•        Compressão de Dados - “A compressão de dados em geral, e a compressão de imagens sólidas em 
particular. Esta aplicação consiste em encontrar um método que utiliza os algoritmos  genéticos para 
encontrar um sistema de funções locais iteradas (LIFS) para codificação de imagens. Produzindo como 
resultado final uma imagem com qualidade similar a utilização do método convencional de compressão 
fractal, com um tempo 30% menor.”[9].

 

Além das aplicações acima  pode-se  citar uma outra aplicação que é o AG’s e a Internet, ou seja, a 
construção de um agente inteligente que seria  um programa que aceita vários documentos fornecidos 
pelos  usuários e possa encontrar mais semelhança neles na Internet.   O Algoritmo Genético é a princípio 
uma  opção de ferramenta para esta busca,  pois pode processar muitos documentos em paralelo, pode 
avaliar de acordo com a semelhança deles, e pode gerar resultado na forma de um grupo de documentos 
encontrados. Os passos que este agente inteligente irá executar se resume no mesmo procedimento o qual 
está citado acima à respeito dos algoritmos genéticos, com algumas diferenças de



nomenclaturas devido ser um ambiente diferente. Segue abaixo os passos executados pelo Agente 
Inteligente:

 

Ø      Processa  o conjunto de URL’s dado pelos usuários, e extrai palavras chaves, se 
necessário para avaliação.

Ø      Seleciona todas as ligações de entrada e vai buscar as apresentações de WWW 
correspondentes, o conjunto resultante representa a primeira geração.

Ø      Avalia as funções de aptidão para todos os conjuntos de elementos.

Ø      Repetidamente executa a reprodução, crossover e mutação, e transforma a geração atual 
no próximo. 

 

Existem vários assuntos de importância que devem ser considerados ao projetar algoritmo genético para a 
busca inteligente na Internet, os quais não diferem dos passos do tradicional algoritmo genético. São eles:

 

•        Representação de Genomes

•        Definição do operador  crossover

•        Seleção do grau de crossover

•        Definição do operador mutação

•        Definição da função de aptidão

•        Geração do conjunto de produção

 

Devido ao crescimento rápido da quantidade e variedade de sites na Internet, encontrar a informação 
precisa tão depressa e completa, torna-se um assunto importante para pesquisa. Existem duas 
aproximações para a procura na Internet as quais tem-se: a procura indexada e planos de agentes 
inteligentes. O algoritmo genético é um método de procura que pode ser usado nos planos destes agentes, 
e há vários assuntos de importância que tem que ser considerado ao aplicar o mesmo  nesta  procura. De 
acordo com  os pesquisadores Jelena Mirkovic, Laslo Kraus e Veljko Milutinovic  referente a esta teoria, 
se cuidadosamente aperfeiçoar este método, ele pode dar melhor resultado em termos de tempo de 
procura e qualidade dos documentos encontrados, quando comparados a máquinas indexadas como 
Altavista ou semelhantes.[3]

 

 

 

 



4.6            Conclusão 
 

 

No decorrer deste capítulo abordamos a origem dos Algoritmos Genéticos quais os processos que mais 
contribuem para sua evolução, suas características  e seu princípio básico. Para que possa ser executado 
este algoritmo deve-se seguir alguns passos importantes para garantir  o  sucesso em sua execução. Além 
disso nota-se que, esta técnica alternativa não aplica-se apenas a banco de dados, mas também em outros 
sistemas que necessitem de um bom desempenho. No capítulo seguinte será descrito a otimização de 
consulta através dos AG  para mostrar qual join possui o melhor desempenho entre as relações.

 

 



 

5.     Otimização De Consultas Através De 
Algoritmos Genéticos
 

 

Os Algoritmos Genéticos estão começando a ser muito usados e aceitos devido a algumas dificuldades 
ocorridas com problemas de otimização. Será descrito a implementação de um algoritmo genético para 
um problema  de otimização de consultas no banco de dados.

 

A chave para o sucesso de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados -  SGBD  especialmente em um 
baseado no modelo relacional, é a eficácia de otimização de consultas  no módulo de otimização do 
sistema. 

A entrada para este módulo é algo interno de representação de uma dada consulta  q  para o SGBD do 
usuário.

 

A proposta é selecionar a estratégia mais eficiente (algoritmo) para acessar os dados relevantes e dar a 
resposta a uma determinada consulta.  Suponha que S seja o conjunto de todas estratégias apropriadas 
para responder a uma determinada consulta  q.  Cada membro s de S teve uma associação de custo c(s) 
(significado em termos de CPU e /ou   I/O tempo). O objetivo de algumas otimizações algorítmicas é de 
encontrar um membro s de S  que satisfaça:

 

 

                                    c(s) = min c ( s )

                                                s ∈ S

 



 

Otimização de consultas tem sido uma área sempre de pesquisa desde o começo do desenvolvimento do 
SGBD relacional. 

 

No modelo relacional os dados são  organizados em relações (tabelas), que são coleções de fragmentos 
similares chamados de tuplas.(linhas da tabela). As relações são unidades de dados que são referenciados  
por consultas e processadas internamente. Uma estratégia para responder a consulta   q  é a seqüência de 
operadores de álgebra relacional aplicadas para relações no banco de dados que eventualmente produz a 
resposta  para q. O custo de uma estratégia é a soma de custos de cada operador processado 
individualmente. Entre estes operadores, a maior dificuldade de um processo é o join, representado por  |
X|. Ele utiliza como entrada duas relações, combina as tuplas (linhas) uma  por  uma,  baseada sobre 
certos critérios, e produz uma nova relação como saída. 

 

O join é associativo ou comutativo, no entanto o número de alternativas estratégias para responder uma 
consulta torna-se maior o número de joins que contém nesta consulta.  Além disso em um SGBD é 
comum suportar uma variedade de métodos  joins ( algoritmos) para processar cada  um, e uma variedade 
de índices (estruturas de dados) para acessar relações individuais.

 

Em aplicações correntes, cada consulta normalmente envolve um número pequeno de relações.  Portanto 
através  da quantidade de joins, o tamanho do espaço estratégico é controlável.  Muitos sistemas de banco 
de dados comerciais usam variações de algumas otimizações de consultas  algorítmicas, com performance 
e procura exaustiva sobre o espaço de alternativas estratégicas, e sempre que possível utilizam métodos 
analíticos para reduzir  o tamanho deste espaço. 



 

5.1            Otimização De Consultas Específicas 
 

Muitas otimizações de consultas não fazem uma busca completa em determinados espaços, mas deve-se 
ter uma estratégia de otimizar e que fique próximo de um custo similar. Considere a seguinte consulta

 

 

( A |X| C )  and  ( B |X| C ) and  (C |X| D) and  (D |X| E) and  (D |X| F)

 

 

Suponha  três tabelas: A,B e C, com estas tabelas pode saber quantas linhas são obtidas do 
relacionamento entre elas, e saber qual relação teve um melhor  desempenho ao pesquisar  o banco de 
dados. Tem-se  a seguinte função :

 

 

Fç (J)  = N(A) * N(B) * N(C)  

 

 

Onde  N(A) é o número de linhas de A, N(B) é o número de linhas de B, N(C) é o número de linhas de C.  
N(J) é o número de linhas da relação resultante.

 

 

A |X| B |X| C    ->        (A |X| B) |X| C             Query 1

                                    A |X| (B |X| C)             Query 2

 

Qual a melhor consulta,  Query1 ou Query2 ?

 

fç (Query1) <  fç(Query2)

 



 

Supondo que a Query1 é melhor que a Query2, pois foi feito uma pesquisa mais específica, ou seja, 
utilizou poucas linhas do banco obtendo um  tempo menor.

 

 

Temos : 

 

fç(Query1) =  N ( A |X| B )  +  N ( C )

 

 

 

Destas tabelas podemos tirar as seguintes relações :      (A|X| B) |X| C

                                                                                    A |X|  B |X| C

                                                                                    A |X| C |X| B

                                                                                    B |X| A |X| C

 

Através da relação citada acima  nota-se que pode fazer várias combinações quando se tem mais de duas 
tabelas e verificar qual será  a melhor relação para que se tenha uma boa performance.

 

 

Cada join é associado com uma constante que especifica precisamente quais tuplas de relações juntadas, 
estão para aparecer no resultado. A primeira consulta citada acima pode ser representada por um gráfico 
de consultas,  os quais tem relações de consultas como nós e uniões entre relações como fios não 
direcionados, como mostra na figura abaixo.

 



 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  - Gráfico de uma consulta [10]

 

 

Será mostrado estudos de consultas  em formato de árvores,  cujo gráfico é uma árvore. A resposta  para 
uma dada consulta é construída combinando as linhas de todas as relações em uma consulta baseada sobre 
constantes impostas por  joins especificados. Isto é feito em uma fase de maneira cautelosa, onde cada 
fase envolve um join entre um par de relações  cujas linhas são combinadas. Estas podem ser  relações 
originalmente guardadas no banco de dados ou resultado de operações de origem previstas nas fases 
(chamado de relações  intermediárias). Como é muito forte a realização de um método analítico, o  
sistema de banco de dados nunca combina relações que não são conectados com um join em consultas 
originais. Isto ocorre, porque foi encontrado uma operação que produz o produto cartesiano de linhas em 
duas relações. 

 

Não somente é uma operação de custo muito alto, mas o resultado é também satisfatório, dessa forma 
crescendo o custo de operações subsequentes. 

 

Muitas otimizações de consultas restringe  a si próprios buscando o sub- espaço de estratégias, não com 
produtos cartesianos. 

 

Uma consulta   pode ser  representada como um join em forma de árvore. Isto é, uma árvore cujo níveis 
são relações, onde os  nós  internos  são operadores joins, o  fio indica o fluxo de dados de origem 
bottom-up. Somando mais itens
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 temos especificado a escolha indexada para cada banco de dados relacional e a escolha do método join 
para cada um. Se todos os  nós  internos encontrados de uma árvore tem no mínimo uma folha como a 
única, então a árvore é chamada Linear. Em outros casos é chamada Espessa. Muitos métodos joins 
distinguem de dois operadores joins, um começando da relação mais externa (esquerda ) e outra 
começando da relação mais interna (direita). Um join linear externo processando a árvore,  é um join 
linear em forma de árvore sendo processado cujas relações internas  de todos os joins são  relações de 
base.

 

Abaixo será mostrado exemplos de uma árvore profundamente esquerda e uma árvore Espessa para  
representação de consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.a) Gráfico de árvore  mais a esquerda, extraído material Bernet,Fernis e Ioannidis.[10]
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Figura 5.2.b) Árvore Espessa, Bernet, Fernis e Ioannidis extraído do trabalho “A Genetic Algorithm for 
Database”[10].

 

 

 

De acordo com Bernet[10] o tamanho do espaço A depende não somente de uma consulta específica a 
qual está sendo otimizada, mas também do número de métodos de join suportados pelo sistema e a 
estrutura de índice que existe em relação a consulta 
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5.2            Implementação de um Algoritmo Genético
 

Serão descritos os passos de como seria a implementação do algoritmo genético para resolver o perfil de 
alguns  problemas. Os  algoritmos genéticos trabalham com uma população de cromossomos, cada qual 
pode ser decodificado para dentro da  solução do problema. Para cada cromossomo i  na população, uma 
medida  de qualidade é calculada, chamado aptidão, f(i). Os cromossomos são selecionados da população 
originada vinda dos pais baseada na aptidão. Então, a reprodução ocorre entre pares de cromossomos para 
produzir um  filho. Novamente é criado uma população que vem para a próxima geração e o processo é 
repetido.

 

Abaixo será  apresentado um exemplo de algoritmo genético sobre o esquema de vizinhança  em que a 
aptidão da informação é somente transmitida com um vizinhança local. Segue o Algoritmo vizinhança 
local com os passos que devem ser seguidos para que seja processado:

 

Algoritmo vizinhança local

 

repetir

para cada cromossomo  i faça

evolução f(i)

transmitir  f(i) na vizinhança de i 

receber f(i) para todos cromossomos i na

vizinhança

selecione cromossomos k para companheiro de

vizinhança de origem de i baseado na aptidão

reproduzir usando cromossomos i e k

reproduzir cromossomo i com um dos filhos

até que a população tenha uma variação pequena

 

 

Para que o Algoritmo Genético seja uma técnica de otimização eficiente, acredita-se que o parâmetro 
razoável de escolhas de algoritmos pode ser feito sem referências a um problema  particular. Porém a 



realização do algoritmo global depende exclusivamente da representação do problema. Os operadores 
serão usados para trocar informação genética.

 

Será descrito dois modos de codificar este problema que corresponde aos dois espaços de estratégia os 
quais é denominado de C e A. Será mostrada três partes, onde no primeiro momento terá procedimentos 
com estratégias mais a esquerda, estratégias fechadas e o procedimento com operadores de crossover.

 

 

 

 

5.3            Tipos de Estratégias para Otimização
 

5.3.1. Estratégias Mais a Esquerda 

 

 

De acordo com experiências realizadas por Bernet[10], têm-se dois espaços A e C, onde a estratégia mais 
a esquerda (neste caso é o espaço C) corresponde  a um subconjunto pequeno do espaço de estratégia A.  
Foi observado que  freqüentemente uma estratégia  em um determinado espaço C tem um  custo  muito 
perto do custo ótimo de um espaço A. Nestes casos é feito uma comparação dos resultados dos métodos A 
e C e pode ser verificado que o espaço de procura é menor.

 



 

Cada cromossomo representa uma estratégia mais a esquerda. O cromossomo é uma lista ordenada de 
genes onde cada gene consiste em uma relação e um método join. 

Por exemplo :

 

 

jA  jC  jB  jD jF jE

 

 

O exemplo acima representa uma estratégia mais a esquerda observada na figura 5.2 (a), com j 
representando algum método join.

 

Em uma árvore de processos tem-se que,  as primeiras e segundas relações usam o método associado com 
a segunda relação. Então o join resultante da relação intermediária  com a próxima relação será de acordo 
com o método especificado. Isso dever ser repetido até que nenhuma relação permaneça. A cada passo é 
verificado se existe uma extremidade no gráfico (exemplo figura 1) entre a relação atual e uma das 
relações que ocorreu previamente no cromossomo. Se nenhuma extremidade existir, então a questão 
estratégica  contém um produto cartesiano, e o cromossomo é penalizado com um custo mais prolongado. 
Percebe-se que,  o método join associado com a primeira relação é ignorado e que,  se o método de 
crossover produz muitos produtos cartesianos então, o algoritmo genético não executará bem.

 

Pode-se fazer a comparação entre o join e um processo que precisa de uma escolha, desta forma pode-se 
indicar a complexidade e o custo de um  join entre duas relações em função de seu tamanho. O tamanho 
depende diretamente do que precisa informar o join sobre o que aconteceu previamente. Isso também 
depende 



 

do join permanecer e ser processado depois, porque muitos dos dados que são necessários para a 
execução dos mesmos está contido nas duas relações.

 

Mutação é um operador secundário usado para garantir a conexão encontrada. 

 

Na implementação que será mostrado há dois tipos, onde o primeiro tipo troca o método join 
randomicamente e o segundo troca a ordem de dois genes adjacentes. Um gerador de estratégia  mais a 
esquerda assegura que a população inicial não contenha nenhum produto cartesiano. Isto é alcançado 
através de ciclismo por uma permutação fortemente gerada das relações,  enquanto acrescentando uma 
relação ao cromossomo  isto pode ser feito sem introduzir um produto cartesiano.  

 

 

 

 

5.3.2. Estratégias Espessas

 

 

Para produzir melhores soluções, temos que considerar um espaço (A de estratégia maior), em que seja 
linear e de estratégias espessas. É codificado tais estratégias em cromossomos considerando cada join 
como um gene, de forma que 

    j

K0  representa um join K com alguns métodos joins j e suas relações constituintes em 0 orientação (ou  
(a)alfabeticamente ou ( r )reversa-alfabeticamente). Nota-se que um cromossomo é uma lista ordenada 
destes genes.



 

Exemplo:

 

 

     j     j      j       j      j

1a 5r  2 r  3a  4a

 

 

Este exemplo é representado no gráfico 5.2 ( b).

 

A decodificação da lista em uma solução tem o custo mais elevado do que a decoficação mais a esquerda 
a qual  tem a habilidade para representar mais estratégias. O processo de decodificação cresce para cima 
como uma árvore.  É mantido uma lista de relações intermediário que esperam ser unidas.  É analisado o 
gráfico da esquerda para a direita sendo que a orientação do gene indica qual a relação é a externa 
(esquerda) e qual é a interna (direita).  Se a relação certa for usada na formação de alguma relação 
intermediária na lista, mais tarde é substituída como relação certa de join e a relação intermediária é 
removida da lista. O mesmo processo é terminado na relação esquerda. As relações de esquerda e direitas 
são unidas de acordo com o método no gene, e a relação resultante é acrescentado na lista. Depois todos 
os genes são processados, uma relação intermediária permanece na lista, isto corresponde a raiz da árvore.

 

Embora a representação seja a mesma descrito sobre árvore mais a esquerda ( há uma ordem na lista de 
genes ) e existe três diferenças importantes:

 

Ø      As garantias de esquema de codificação que  corresponda a estratégia de consulta  não 
tem nenhum produto cartesiano;.

Ø      Esta representação é baseada na classificação de join´s e não relações. No caso de 
relação mais a esquerda, só uma relação intermediária é construída em cada fase, assim o problema de 
controlar estas relações não acontece;

Ø      A representação não é exclusivamente definida, e vários cromossomos podem 
decodificar em uma mesma árvore.

 

A procura de espaço tem sido grandemente incrementado dando ao algoritmo genético uma tarefa mais 
difícil.  Acredita-se  que o esquema de codificação seja muito importante para uma melhor  performance 
do algoritmo genético, o trabalho extra garante a decodificação que somente o algoritmo considera 
solução possível do problema, e além disso pode usar um esquema de crossover padrão motivado pelo 
algoritmo genético e outros bancos de dados gerando bons cromossomos. 



 

A Mutação é mostrada de duas formas, sendo que a primeira é para trocar randomicamente o método join 
ou de orientação, já o segundo é para reordenar a performance de genes sobre o cromossomo transpondo 
um gene com seu vizinho. 

Simultaneamente isto garante que o espaço encontrado seja conectado, e a população inicial seja gerada 
randomicamente. 

 

 

 

 

5.3.3. Crossover

 

 

Em cada codificação, o cromossomo é uma lista ordenada de genes. No caso mais a esquerda os genes 
podem ser identificados pela relação, e o caso 



 

espesso são identificados pelo número de join´s. A descrição dos operadores crossover é somente em 
termos destes genes. 

 

O primeiro método chamado de Swap, ou seja, método de troca,  modifica o local e melhora dado 
algoritmo para incorporar a informação de ambos pais e foi designado a princípio para o caso mais a 
esquerda. Ele pode ser descrito da seguinte forma : Dado dois pares de cromossomos X e Y, escolha  2 
genes em X e os substitua pelos genes correspondentes de Y, retendo a ordem de Y, cria-se uma nova 
descendência. Por exemplo, no caso mais a esquerda, os cromossomos do pai X e Y são determinados 
por  : 

 

 

X = mA nC mB mD nF nE

Y = mB nC mD mF mE nA

 

Nas variáveis (X, Y)  acima,  tem-se  que m e  n é a representação particular do método join e genes 
escolhidos classificados como A e D.  O resultado do  cromossomo é :

 

 

mD nC mB nA nF nE

 

 

Troca-se  as variáveis  X e Y para criar nova descendência. Nota-se que o uso de trocas parcialmente 
motivado pela transformação dessa troca,  tem sido usado com sucesso para otimização de consultas  em 
um banco de dados dentro do contexto de outros algoritmos randômicos. As duas transformações são 
bastante semelhantes, exceto aquela cujo crossover  pega a transformação e leva em conta duas 
estratégias considerando que seu uso prévio opera de forma simples. O operador crossover retém a 
maioria da informação do cromossomo e usa as informações ordenadas de outros cromossomos na troca 
de dois genes. No caso da estratégia espessa, o cromossomo modificado pode ser muito diferente de 
ambos os pais (dependendo do locus dos genes  que são trocados ) devido ao esquema de 

decodificação. No caso mais a esquerda a solução irá parecer a um pai, embora há uma possibilidade 
pequena de introduzir um produto cartesiano.

 

 

Um segundo método é referido como Chunk (um pedaço de genes), o qual é adaptado e projetado  para o 
caso espesso. É gerado um pedaço eventual de cromossomos. Suponha que o número de genes seja 1. O 
começo desse pedaço (de genes) é uma qualidade eventual uniformemente gerado dentro [ 0, ½ ] e o 



tamanho deste pedaço é gerado uniformemente de [ ¼, ½]. Suponha a geração de um eventual pedaço 
[3,4], então um cromossomo resultante copia o terceiro e quarto genes de X para alguma posição na 
descendência, então deleta os genes correspondentes de Y, usando o resto de genes de Y’s para ocupar as 
posições restantes da descendência. Segue exemplo abaixo :

 

 

         n     n   m    m   n

X = 1  5  2  3  4

         a     r    r      a   a

 

 

         n    n   m   m    m 

Y = 3  5  1  4  2

         r    a    r     a    a

 

 

Temos que m e n  representam métodos particular de join, os cromossomos resultantes do cruzamento são 
:

 

 

 n   m   m  m   m

  5  1  2  3  4

a    r    r   a    a

 

 

 

 



5.3.4. Otimização Agenda Usando AG

 

 

O problema de agendamento é primariamente empregado a tarefas que requerem tempo e habilidade para 
a matriz de habilidades versos tempo. Se a tarefa reside na agenda  por algum tempo t, outras tarefas não 
pode ser agendado na direção t a menos que a interseção das habilidades requeridas seja vazio. Uma 
agenda completa consiste de um número de potenciais alterando tarefas em ordem temporal. Isso mostra 
permissão para que possamos considerar agenda como uma organização de problemas combinatórios. O 
que fundamentalmente pode ser feito é parte da lista de tarefas em uma ordem particular. O tarefa é 
complicado pelo fato que nem todas ordens de tarefas são legais desde que eles direcionem  violações de 
restrições.

 

Para  burlar  o problema de ordens ilegais, é usado uma construção relação determinística que toma uma 
seqüência de tarefa e constrói uma agenda em ordem para ele. Para fazer isto a construção da agenda 
toma a 1º tarefa a origem da lista ordenada e lugares para dentro da mesma de acordo com o domínio 
específico heurístico. Ele então seleciona a próxima tarefa e lugares para dentro da agenda, tomando em 
consideração a  relação de restrições e de tarefas que já estão lá. Este 

processo é contínuo para toda tarefa na ordem da lista, e o que aparece é um relação em ordem  para 
dadas listas de tarefas.

 

Pode -se  produzir uma seqüência de relação  para uma ordem  particular ordem de tarefas, que ficam para 
ser executadas e para encontrar uma determinada ordem  resultando em um boa relação.

 

 

 

 

5.3.4.1. Construção de um AG Baseado em Otimização

 

 

Um algoritmo genético tem quatro componentes que pode ser destinado quando usar os algoritmos 
genéticos para resolver um problema contemplado. Estes componentes são as sintaxes de cromossomos, a 
interpretação e evolução dos mesmos, e o conjunto de operadores fixos para trabalhar sobre 
cromossomos. Outras decisões encontradas como o método para selecionar pais pode também ser feito, 
mas algumas considerações são freqüentemente  menos dependentes sobre problema particular a  ser 
resolvido.

 

 



 

5.3.4.2. Sintaxe do Cromossomo

 

 

Tradicionalmente cromossomos são simples vetores binários. Esta simples representação tem um recurso, 
e fundamento teórico de algoritmo genético que é baseado sobre vetores binários e operadores simples. 
Sempre  que é executado tarefas onde a resolução de problemas são complicados, a forma de utilizar  os 
mesmos é através de vetores binários. 

 

Exemplo: Como codificar o problema do caixeiro viajante. Neste problema, a coleção de cidades reside 
sobre um plano, e tem que encontrar o viajante  que visitou cada cidade somente uma vez. Um  imediato 
código de plano de ação que vem a mente é determinar cada cidade um número binário e deixar o 
cromossomo ser uma concatenação daqueles números binários. Entretanto operadores simples tais como 
mutação e crossover podem facilmente criar strings 

binárias que hospedam em algumas cidades mais de uma vez, e outras não estão lá freqüentemente.

 

Uma melhor aproximação seria trocar sintaxe de cromossomos adequada ao problema. No exemplo do 
caixeiro viajante, os cromossomos podem simplesmente ser permutações da lista de cidades a ser  
visitada. Cada cromossomo é sempre uma solução ordenada  para o problema. Operadores são concebidos 
para trocar a ordem de cidades nos pais para produzir os  filhos com novas características.  

 

“Uma alternativa usando uma seqüência de tarefas está diretamente usando uma lista como um 
cromossomo. Isto pode parecer um excesso de representação embaraçosa, necessitando de operadores 
complicados para trabalhar sobre ele, mas ele tem uma vantagem decidida quanto a procedimentos com 
problemas 

 

complicados no mundo real que são semelhante a agendamento. Por exemplo : Imagine uma relação 
grande e que possui boa objeção em uma tarefa que tem sido de alta prioridade na saída. Um  simples 
algoritmo sendo executado sobre uma lista pode encontrar um lugar para a tarefa de alta prioridade e 
remover a tarefa de menor prioridade ou os dois são recolocados em uma tarefa de alta prioridade. Estas 
variedades de operadores, quando combinados com operadores globais, podem aumentar extremamente a 
velocidade da chegada dos algoritmos genéticos para boas soluções ”[ 2 ].

 

 

 

 



5.3.4.3. Operadores

 

 

Uma das coisas mais interessantes para fazer quando designa um algoritmo genético é inventar os 
operadores que construirão os novas soluções potenciais. Construir operadores pode ser habilidade 
especial, e a experimentação é necessariamente freqüente  para obter o direito. Uma das coisas que é 
claramente importante, especialmente em se tratando de respeitar as considerações de uma simples tarefa, 
é a posição da mesma  na lista. O encerramento da tarefa no início  da lista,  mostra a possibilidade  
importante  que tem de localizar a tarefa na lista. Se duas tarefas ambas requerem um certo escasso 
recurso,  a primeira tarefa da lista pode prever a origem da segunda começando a lista, implicando que a 
ordem de tarefas também é importante.  

 

A Mutação possui duas linhas no algoritmo genético: o qual ela provê e mantém diversidade na 
população, mas outros operadores podem continuar e podem trabalhar como um operador ao acaso do 
lado direito do próprio algoritmo.



 

 Ela  trabalha com cromossomos simples, e em outros casos, ele sempre cria outro cromossomo (deixando 
os pais intactos na população). Existem três operadores para mutação:

 

Posição baseado na mutação: duas tarefas são selecionadas ao acaso, e a segunda tarefa é localizada 
antes da primeira.

 

Ordem baseada na mutação : duas tarefas são selecionadas ao acaso, e posições são revezadas.

 

Scramble(embaralhada) mutação: supondo que a vizinhança de tarefas na listas de tarefas importantes, 
escolha-se uma substituição randômica, e embaralhada a ordem de tarefas ao alcance da sublista.

 

Crossover: envolve combinação de elementos de dois cromossomos, pais e entre um ou mais 
cromossomos filhos. Existe três operadores crossover  um baseado na ordem, um na posição e o terceiro 
inventado por Darrell Whitley (1989)  para problemas do tipo ordenar. Cada operador requer dois pais. 
[2]

 

Crossover baseado na ordem: um conjunto de posições é randomicamente selecionado, e a ordem de 
tarefas em posições selecionadas em um pai é imposto sobre a tarefa correspondente em ordem de pai.

 



 

Pai 1 :                                       a b c d e f g h i j

Pai 2 :                                       e i  b d f a j g c h

                      Posições selecionadas  :             * *      *   *

Filho 1 :                                    a i c d e b f h g j

Filho 2 :                                    b i c d f a j  g e h

 

Exemplo 5.1 de  crossover[2].

 

 

Crossover baseado Posição: outra vez  um conjunto de posições é selecionado randomicamente, mas este 
tempo de posições de tarefas selecionadas em um pai está imposto sobre a correspondente tarefa em 
ordem pai.

 

 

 

Pai 1 :                           a b c d e f g h i j

Pai 2 :                           e i  b d f a j g c h

                            Posição selecionada:      * *  *     *

Filho 1 :                        a i b c f d e g h j

Filho 2 :                         i b c d e f a h j g

 

Exemplo 5.2 de crossover[2].

 

Vantagem recombinação Crossover : este operador envolve a construção da tabela de tarefas adjacentes 
em cada pai e então constrói um filho usando informação adjacente na tabela. Este operador, descreveu 
em detalhes em Whitley (1989), onde construir um filho com tarefas que são melhores sempre próximo 
para cada um  ou  outros pais.  Este operador, se usar  nome no estilo que tem usado, pode ser chamado 
operador baseado adjacência. [ 2 ]

 



5.3.5. Conclusão 

 

 

No algoritmo genético apresentado para otimização no banco de dados,  foi introduzido uma codificação 
moderna,  decodificando cromossomos que representam árvores binárias juntamente a operadores de 
crossover. Através de operadores  crossover  foram designados estratégias particulares em um 
determinado espaço,  concluindo-se que ambos operadores podem ser aplicados em dois espaços 
estratégicos desde que eles considerem uma lista ordenada de cromossomos.

 

Lembrando-se que o  algoritmo genético tem uma característica importante que é uma eficiente 
paralelização e para grandes consultas uma implementação utilizando  Algoritmo Genético  será mais 
viável e terá um tempo muito melhor  comparado com  uma implementação comum.

 

 



 

6.     Algoritmo Genético  X  Banco De Dados 
 

 

Nesta seção será utilizado um exemplo hipotético para ilustrar  a aplicação dos conceitos de algoritmos 
genéticos à otimização de uma consulta.

 

Considere portanto que, uma consulta tenha por objetivo extrair informações de uma relação R, tal que  :

 

R = A |x|  B  |x|  C  |x|  D  |x|  E  |x|  F

 

Onde  A,B,C,D,E,F são relações  de um banco de dados sujeitas a restrições não explicitadas 
(intencionalmente).

 

Sabendo que  A |x| B = B |x| A podemos afirmar que   R = R1 =R2=....

 

Onde 

 

R1 =  A |x| C |x| D |x| B.....

R2 = B |x| D |x| A....

 

Ou seja, qualquer consulta onde a ordem das relações no Join seja trocada produz o mesmo resultado. 
Entretanto, dependendo da quantidade de instâncias produzidas em cada Join o desempenho pode ser 
diferente. Considere-se por exemplo as seguintes tabelas  : CLIENTE, NOTA E ITEM.

 



 

Tabela  6.1. Clientes 

COD_CLI NOME ENDEREÇO CIDADE UF

1001 João da Silva Rua Ab 145 Uberlândia MG

2002 Ma Saraiva Av. João XXIII 5 Uberlândia MG

3000 Joana Santos Rua Rosas 315 Uberlândia MG

4000 Carolina Bernardes Av. Paineiras 120 Uberlândia MG

5000 Joralberto Santiago Rua Tucanos 10 Uberlândia MG

 

 

 

 

Tabela 6.2. Nota 

COD_NOTA COD_CLIENTE COD_ITEM

10 1001 23

1002 3000 45

10 1001 52

1001 5000 15

1001 5000 23

1240 4000 75

1240 4000 52

300 2002 87

300 2002 45



300 2002 52

1002 3000 23

1001 5000 87

 



 

Tabela  6.3.Item

COD_ITEM
DESCRIÇÃO

15 Sabão em pó

23 Amaciante confort

45 Bombom Sonho de valsa

52 Macarrão

75 Leite condensado

87 Massa de bolo SOL

 

 

1º Relação ( Cliente |x| Nota ) |x| Item tem-se: 

Fazendo o produto cartesiano entre Cliente x Nota têm-se no total 60 registros pois, a tabela cliente possui 
5 registros, Nota tem 12 registros. Colocando 

 

uma restrição entre estas tabelas será obtido a quantidade de 12 registros, com este resultado pega-se a 
tabela item e faz o mesmo processo,produto cartesiano entre estes últimos dados resultando: 12 * 6 
(registros) totalizando 72 registros, com a restrição terá um resultado total de 12 registros.

 

 

2º Relação  Cliente |x| (Nota |x| Item)

Do produto cartesiano entre Nota e Item, têm-se uma quantidade de 72 registros, executando a restrição 
terá 12 registros. Pega-se a quantidade de registros da tabela Cliente e faz produto cartesiano entre este 
resultado. No total da relação é obtido 12 registros.

 

Das opções dadas, tanto a 1º como a 2º retornou a mesma quantidade de registros, mas verifica-se que a 
quantidade de registros lidos na 1º opção foi 



 

menor em relação a 2º, ou seja, por ser menos registros, a consulta se torna mais rápida no banco.

Podemos perceber que a troca no ordem das relações não afeta o resultado final, mas produz resultados 
intermediários diferentes. 

Assim podemos considerar :

 

R = (Cliente |x| Nota ) |x| Item

R1 = Cliente |x| Nota

R2 = Item

 

Uma “população” de consultas possíveis, que devem produzir o mesmo resultado. 

Se codificarmos a consulta  da seguinte forma

 

R = A |x| B |x| C |x| D.....

 

podemos dizer que R é um “cromossomo” em particular de uma população P capaz de representar o 
espaço de soluções para a consulta desejada.

 

 

 

 

6.1            Como Implementar 
 

 

Não é objetivo deste trabalho fazer uma implementação completa de um otimizador baseado em 
algoritmos genéticos. Por isso apresentamos o esboço de uma proposta de implementação que tem por 
objetivo ilustrar os conceitos dos algoritmos genéticos associados à questão do processamento de consulta 
em banco de dados.

 

Considere uma consulta na forma que foi apresentada na seção anterior. São criadas algumas classes para 



tratar esta consulta, são elas:

 

 

Class CRelação {

Char  Nome[10];

Int NumeroRegistros;

Public: 

DefinirNome(char* nome);

DefinirNumeroRegistros(int n);

};

 

Esta classe representa uma relação – ou tabela – do banco de dados. Pode ser uma tabela real ou uma 
relação resultante do join de duas outras. Nesta abordagem, estamos definindo a classe de tal forma que o 
otimizador conheça o nome da relação e saiba previamente quantos registros existem na tabela.

 

 

 

Typedef  CvectorImp<CRelação> Cconsulta

 

Aqui é definida uma classe baseada em uma classe de base de mesma natureza de um vetor — ou coleção 
— que tem por objetivo representar uma consulta como uma lista de relações. Cada realização desta 
consulta é caracterizada pela ordem pela qual as junções (join´s) serão executado.

 



 

Class Cjoin{

CRelação  R1;

CRelação  R2;

Int   NumeroRegistrosNaRestrição;

Public:

Int avaliar();

Int AdicionarGen(Crelação R1);

Crelação GenAt(int i);

};

 

 

A classe Join será utilizada para identificar a quantidade de registros que foi obtido da relação entre duas 
tabelas, além do que antes de executar a restrição deve ser feito uma avaliação do cromossomo, adicionar 
mais um cromossomo e para depois executar a relação.

 

 

Class  Ccromossomo {

Cconsulta  Consulta;

Int Valor ;

Public:

Int avaliar();

Int AdicionarGen(Crelação R1);

CRelação GenAt(int i);

};

 

 

A classe CCromossomo representa uma "realização" da consulta, define como será a execução de uma 
consulta, onde CConsulta corresponde à seqüência de relações na forma que o SGBD irá processar a 
consulta.



 



 

A classe CPopulação representa o espaço de soluções juntamente com toda a funcionalidade necessária 
para evoluir a população e selecionar os cromossomos que melhor satisfizerem os requisitos.

 

Typedef CvectorImp<Tcromossomo>  CvetorCromossomo

 

Class CPopulação {

CConsulta  ConsultaOrigem ;  /* Consulta que origina a população de cromossomos */

CvetorCromossomo Populacao;  /* representa o espaço de soluções */

Int geração ;   /* indicador de quantas gerações foram realizadas */

Int geraçãolimite; /* Limite para a quantidade de gerações que o algoritmo pode criar. 
Representa uma possível condição de parada. */

     Public:

          Void AdicionarCromossomo(CCromossomo *C) ;

          Void RemoverCromossomo(CCromossomo *C);

          Void Inicializar();

          Void EvoluirPopulacao();

          Void OtimizarConsulta();

          Void AdicionarRelaçãoConsulta (CRelação R);

          Void RemoverRelaçãoConsulta(CRelação R);

          Boolean AlgoritmoFinalizado;

}

 

 

Será  apresentado o protótipo das principais funções que devem ser processadas em algoritmos genéticos 



 

•        Inicializar

Para entendermos como funciona este serviço da classe, considere que temos um universo vazio, sem 
indivíduos. Para que seja possível fazer mutações, combinar espécimes, devemos criar alguns indivíduos 
que representam a população inicial do universo de soluções. Os indivíduos devem ser diferentes entre si, 
e cada um representa uma realização da consulta. Por exemplo, se a consulta for dada por

 

 

R = AxBxC, os indivíduos possíveis são:

I1 = R

I2 = BxCxA

I3 = CxAxB

 

 

Então o que pode-se fazer é escolher, aleatoriamente, uma seqüência de relações para o join que 
represente a consulta para um I1, outra para um I2 e assim por diante, de modo que Ii<>Ij, para i<>j 
(indivíduos diferentes entre si). Estes representarão a população inicial. Os demais indivíduos serão 
gerados por cruzamentos e mutações.

 

 

Cpopulação:: Inicializar(){

// Criar os indivíduos iniciais

Avaliar(); // avaliar os indivíduos iniciais

};

 



 

•        OtimizarConsulta

 

Este serviço é o coração do algoritmo. Ele realiza a inicialização da população e, enquanto o algoritmo 
não atingir uma condição de parada (por quantidade de gerações ou por qualidade da população, ou seja, 
uma população formada por indivíduos cuja avaliação resulta em valores muito próximos ou mesmo 
idênticos) são realizada as mutações, criando-se novos indivíduos e em seguida a população é avaliada 
novamente. O serviço AlgoritmoFinalizado tem por objetivo checar as condições de parada definidas pelo 
projetista.

 

Cpopulação:: OtimizarConsulta(){

Inicializar();

While (!AlgoritmoFinalizado) {

EvoluirPopulacao();

Avaliar();

}

 

 

Cpopulação :: EvoluirPopulação()

{

/* Uma proposta para esta função é realizar um cruzamento dos indivíduos dois a dois, de modo que, 
considerando uma população ordenada pela pontuação associada a cada indivíduo, os indivíduos melhor 
condicionados sejam cruzados entre si, mas não impede que um cruzamento de indivíduos menos 
condicionados gere um novo indivíduo melhor condicionado que seus ancestrais */

 

for (i=0;i < Populacao.Length-1; i++){

j= i+1;

// Seleção de pais ou ancestrais

 

Cromossomo1 = Populacao.At(i);

 

Cromossomo2 = Populacao.At(j);



 

// Seleção dos pontos de cruzamento de gens

 

Posição1 = rand(consulta.Length);

Posição2 = rand(consutla.Length);

 

// Gerar o cromossomo

NovoCromossomo=cruzar(cromossomo1,posição1,cromossomo2,posição2);

AdicionarCromossomo(NovoCromossomo);

 

i = j +1;

}

geração = geração+1;

}

 

 

 

Cpopulação :: Cruzar(cromossomo1,posição1,cromossomo2,posição2)

{

Ccromossomo Filho1;

Filho = novo Ccromossomo;

Filho.Clonar(Cromossomo1);

Filho.GenAt(Posição1) = Cromossomo2.GenAt(posição2);

Return (Filho);

}

 

 



 

Cpopulação :: Avaliar(){

Uma forma de se implementar a função de avaliação é:

– ordenar a população de cromossomos em ordem crescente de valor;

– Gere um número aleatório entre 50% e 90 % da quantidade de cromossomos na população  (seja N este 
número)

– Selecione estes “N” cromossomos, a partir daquele com menor valor e elimine-os da população.

}

 

 

 

 

6.2            Conclusão
 

Neste item um exemplo hipotético foi mostrado para ilustrar a aplicação do conceito de AG, de forma que 
pode ser verificado qual a melhor relação teve melhor desempenho, pois, dependendo do caminho 
seguido para se fazer uma consulta, nem sempre terá um boa performance e pode até comprometer o 
banco de dados. Foi apresentado alguns trechos de programas para exemplificar o algoritmo genético 
implementado, observando que,  possui três funções que são fundamentais para o desenvolvimento do 
algoritmo: Iinicializar, EvoluirPopulação e OtimizarConsulta.. 

 

 



 

7.     Conclusão Geral
 

 

No decorrer desta  monografia é mostrado como o trabalho do otimizador é importante na melhoria do 
desempenho do banco de dados. As estratégias mais simples consistem em reorganizar a consulta a partir 
de sua expressão em álgebra relacional, ou cálculo relacional, de modo que o banco de dados tenha que 
realizar operações relacionais com as menores relações possíveis, ou seja, o objetivo é aplicar as 
restrições tão cedo quanto possível para restringir a quantidade de tuplas a serem operadas nos joins. 
Entretanto, no caso de consultas que envolvam uma grande quantidade de relações e quando as restrições 
não forem reduzirem significativamente o tamanho das relações, o processo de otimização tem que 
aplicar outras regras além da técnica de reorganização.

 

Uma das técnicas que vem sendo utilizada em diversas áreas relacionadas ao problema da otimização é a 
dos algoritmos genéticos, que é uma técnica baseada no conceito de que a natureza pode, aleatoriamente, 
identificar as soluções ótimas a partir de uma seleção natural das soluções disponíveis dentro do espaço 
de soluções. Os conceitos fundamentais sobre os algoritmos genéticos foram apresentados no capítulo 4.

 

No capítulo 6 apresentamos uma proposta simplificada para implementação do algoritmo genético, que 
pode ser estendida para casos reais. Em termos de implementação prática, os algoritmos genéticos estão 
sendo utilizados para otimizar consultas no PostGreSQL.



 

Apresentou-se portanto uma introdução à utilização dos algoritmos genéticos no processamento de 
consultas. Trabalhos posteriores podem dar ênfase na implementação do algoritmo em um otimizador 
"off-line" (desvinculado do SGBD) para algum SGBD em particular ou na utilização dos algoritmos 
genéticos na otimização de algum problema em particular, como processamento de imagens.
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