
Relatório problema monetdb 
 

Algumas query no Monetdb estão sendo executadas e alocando memória para a view, 
no entanto não está sendo desalocada. A partir do momento que a máquina biod fica sem 
memória algumas query começam a dar erro em específico aquelas que a view precisa de 
bastante memória. Por isso a diferença entre as duas query que o Didonet demonstrou. 

Para verificar o comportamento do biod no problema basta executar a segunda query 
1000 vezes até que o resultado começa a ser erro de execução. 

 
A primeira acaba requisitando pouca memória: 
https://biod.c3sl.ufpr.br/api/v1/data?metrics&dimensions=dim:escola:nome,dim:escola:id&filters
=dim:cidade:id==5101258 
A segunda requisita +-40M: 
https://biod.c3sl.ufpr.br/api/v1/data?metrics&dimensions=dim:escola:nome,dim:escola:id&filters
=dim:cidade:id==5200134 

O problema da segunda é o fato de não desalocar a memória, e se a query que gera 
esse problema for executado um número de vezes em que faça a memória inteira ficar em uso, 
o resultado de todas as requisições ficarão comprometidas. 

MONETDBD - memory full 
2019-12-20 09:34:21 MSG merovingian[1667]: proxying client localhost:33792 for 

database 'blendb' to 
mapi:monetdb:///var/monetdb5/dbfarm/blendb/.mapi.sock?database=blendb 

2019-12-20 09:34:21 MSG merovingian[1667]: target connection is on local UNIX 
domain socket, passing on filedescriptor instead of proxying 

2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: #DFLOWworker1:!ERROR: GDKextendf: could 
not extend file 

2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: #DFLOWworker1:!OS: No space left on device 
2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: #DFLOWworker1:!ERROR: HEAPalloc: 

Insufficient space for HEAP of 42860544 bytes. 
2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: 

#DFLOWworker1:!ERROR:MALException:mat.pack:GDK reported error: GDKextendf: could not 
extend file 

2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: #DFLOWworker1:!ERROR:!OS: No space left 
on device 

2019-12-20 09:34:21 ERR blendb[1803]: #DFLOWworker1:!ERROR:!ERROR: 
HEAPalloc: Insufficient space for HEAP of 42860544 bytes. 
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LISTA DE POSSIVEIS PROBLEMAS 
● Malloc 
● Query do blendb 
● View no monetdb 
● Garbage collector monetdb 

 

Solução parcial 
 
Para remediar o problema foi criado um script na biod que estará responsável por liberar a 
memória quando estiver em 95% de uso. 
 

tmp=$(free | grep Mem | awk '{print $4/$2 * 100.0}' | cut -f1 -d'.') 
 
if [[ $tmp -lt 5 ]]; then 
    systemctl restart monetdbd 
fi 

 
 
 
 
 
 
 
 


