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Práce se zabývá paralelní implementací operátorů relační algebry v paralelním systému 

Bobox. Vzhledem k architektuře systému Bobox je tato implementace vždy složena z modelu, tj. 

grafu definujícího propojení jednotlivých komponent tvořících operátor, a z implementace těchto 

komponent v jazyce C++. Paralelismus se v systému odehrává vždy na úrovni modelů, samotný kód 

jednotlivých komponent je vždy seriový. S výjimkou eventuálního přístupu ke sdíleným datovým 

strukturám tedy nejde o klasické paralelní programování, neboť plánování a synchronizaci řeší 

samotný systém Bobox. Úkolem designera paralelně fungujících operátorů je pouze rozdělení dat (a 

tedy problému) na dostatečný počet částí a slévání výsledků. 

Cílem práce byla implementace množství operátorů relační algebry dostatečného k pokrytí 

fyzických plánů typických dotazů (přeložených např. z jazyka SQL). Generátor fyzických plánů je 

však předmětem jiné diplomové práce a dosud není k dispozici, takže implementované operátory 

bylo možné testovat pouze samostatně v manuálně sestavených plánech. Úmyslně byla ignorována 

též problematika reprezentace složitějších datových typů (varchar) i fyzické reprezentace dat (B-

stromy) na persistentním médiu, jejichž efektivní řešení by vzhledem ke specifikům systému Bobox 

vydalo na samostatnou diplomovou práci. 

Softwarovým výsledkem práce je funkční implementace většiny běžných operátorů fyzické 

algebry – do rejstříku obvyklého u databázových strojů chybí semi-, anti- a outer-join a obecnější 

varianty agregace. Řada operátorů je implementována v několika variantách aplikovatelných podle 

předpokládaného objemu dat ve srovnání s dostupnou pamětí. Operace jsou ovšem realizovány 

pouze na základě hašování – pro konkurenceschopný databázový stroj by musely být realizovány i 

varianty se sléváním výhodné pro intervalové dotazy. 

Některé operátory byly realizovány ve dvou verzích – se sdílenou tabulkou a 

s partitioningem – měření výkonu pak potvrdilo předpokládatelný fakt, že režie zamykání sdílené 

tabulky činí tato řešení prakticky nepoužitelnými. Potvrzení tohoto faktu je důležitou informací pro 

budoucí vývoj systému Bobox, neboť ukazuje, že podpora přímého sdílení dat mezi komponentami 

je zbytečná. 



Výkonnostní testy všech implementovaných operátorů potvrdily, že režie paralelizace je (ve 

verzích bez sdílené tabulky) přijatelně malá. Pro větši přesvědčivost by však bylo nutné provést 

testy i na architektuře s velkým počtem jader, případně NUMA. 

Text práce je strukturován přiměřeným způsobem a úroveň detailu odpovídá tématu. Je však 

zjevné, že autor uchopil zadání především jako problém implementace a nepokoušel se o vědecký 

přístup k problému. Přestože v práci šlo o implementaci všeobecně známých algoritmů, netradiční 

architektura a vnitřní rozhraní systému Bobox z ní činí netriviální dílo. Systém Bobox se navíc stále 

vyvíjí, což mj. vedlo k tomu, že autor musel v průběhu své práce několikrát přizpůsobovat své dílo 

změněnému prostředí. 

Autor bezpochyby prokázal schopnost porozumět netradičnímu softwarovému prostředí a 

implementovat v něm netriviální problémy. Z hlediska textu sice autor nevyužil vědecký potenciál 

problému a zůstal na úrovni obvyklé u diplomových prací softwarového charakteru, přesto jde 

celkově o dílo, které splňuje obvyklé nároky a proto tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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