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Abstract. In order to manipulate complex data in databases, the implementa-
tion of external resources that gathers the dataset and perform operations to
make them accessible to regular SGBDs is needed. The use of those resources
has raised the expressivity power of the SGBDs, however, the implementation of
the techniques to manage the data are complex and costly. One of the approa-
ches to manipulate these data is the extension of the SQL language to include
similarity operators, the operators compute the similarity between the data on
the database and the query element. In this context, this project will study al-
gorithms that implement the similarity join operator and seeks to reduce its
memory processing cost.

Resumo. Para que os bancos de dados comerciais manipulem dados complexos
é necessário a implementação de recursos externos que recebam os dados e
façam as operações a fim de torná-los acessı́veis ao banco. A utilização desses
recursos têm aumentado o poder de expressividade dos SGBDs, mas as técnicas
implementadas para manipulação dos dados ainda são complexas e custosas.
Uma das abordagens para manipulação de dados é a extensão da linguagem
SQL a fim de incluir operadores de similaridade, que computam a similaridade
entre os dados complexos de acordo com um padrão predefinido entre os dados
no banco e o elemento de consulta. Nesse contexto, este projeto fará um estudo
dos algoritmos que implementam o operador de junção por similaridade a fim
de procurar soluções para reduzir seu custo de processamento em memória.

1. Introdução
Para recuperação de dados complexos como imagens, vı́deos e áudios em um banco de
dados é necessário utilizar recursos que os SGBDs comerciais atualmente não provêm.
Isto se deve, principalmente ao fato de que a maioria dos domı́nios de dados comple-
xos não definem uma relação de ordem total entre os elementos. As consultas realizadas
sobre esses tipos de dados são chamadas consultas por similaridade, que retornam ele-
mentos de um conjunto de dados que atendem a critérios de similaridade em relação a um
ou mais elementos de referência. Os sistemas existentes para recuperação de dados com-
plexos geralmente são aplicações particularizadas, projetadas para resolver problemas es-
pecı́ficos e, portanto, a reutilização dos seus códigos em outras aplicações exige consi-
derável esforço. Ao incluir operações baseadas em similaridade nos SGBDs além de au-
mentar o poder de expressividade das linguagens de consulta também possibilita explorar
formas de otimizar essas consultas complexas combinando expressões mais simples.[5]



O acesso aos dados complexos é feito através dos métodos de acesso métrico, ou MAM,
que indexam os dados apenas usando uma métrica especı́fica, que pode ser uma função
de distância - funções que calculam o quanto um vetor de caracterı́stica difere do ou-
tro, agrupando aqueles que são mais similares no mesmo nó, proporcionando acesso aos
dados requisitados na consulta sem atravessar todos os dados do banco.[1] A inclusão
dos operadores de similaridades nos SGBDs é feita através de interceptadores que rece-
bem a consulta canônica e realizam as operações de similaridades antes de entregá-las ao
processador do banco.[4] Foram desenvolvidos vários operadores por similaridade, como
seleção e junção. Este operador, entre outros operadores binários, são atrasados no plano
de consulta e geralmente realizados em memória, onde não há mais ı́ndice, gerando uma
consulta mais custosa do que se fosse resolvida indexada. Esta tese de conclusão de curso
irá analisar os algoritmos que implementam o operador de junção por similaridade em
memória com o intuito de escolher os melhores, ou se não houver, propor algum para
otimizar o processamento deste operador durante a execução no FMI-SIR.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Em bancos de dados multimı́dia, os dados são representados por um conjunto de carac-
terı́sticas que descrevem numericamente o conteúdo do dado, denominado vetor de ca-
racterı́sticas. Desta forma, no espaço formado por estas caracterı́sticas, comumente cha-
mado espaço de similaridade, o dado pode ser descrito como um “ponto” nesse espaço.
Essa representação torna possı́vel estabelecer relações de similaridade entre os dados. A
avaliação de similaridade é usualmente feita por meio de uma função de distância defi-
nida no espaço similaridade. Essas funções calculam o quão diferentes dois vetores de
caracterı́sticas são, retornando um valor numérico que quanto menor for, mais similares
os vetores são. A combinação de um vetor de caracterı́stica e uma função de distância
representa uma instância do espaço de similaridade.[5]

Como mencionado, a recuperação de dados por similaridade é uma sequência de
tarefas que resultam em um valor que quantifica o quão similar os dados são, porém essa
recuperação pode envolver abstrações não triviais precisando ser feito um processamento
particular sobre o conteúdo do dado a ser respondido. Para representar consultas de forma
generalizada, uma das abordagens utiliza operadores de busca baseados em critérios de
similaridade entre os dados complexos para uso em grande variedade de situações. Ope-
radores como >, >=, <, <=, =, <>etc não podem ser aplicados se os dados não poderem
ser ordenados. Os operadores que computam a similaridade entre os dados seguem um
padrão predefinido entre os dados armazenados e o elemento fornecido como referência
na consulta e verifica quando a similaridade satisfaz o critério desejado. Por exemplo,
em uma consulta ”retorne imagens de pôr-do-sol sobre o mar”, uma medida de similari-
dade seria o padrão de distribuição de cores das imagens. Essa abordagem fornece um
exemplo do padrão desejado, que é mais fácil do que tentar descrevê-lo e também fornece
um conjunto menor de operadores para representar as consultas, pois a peculiaridade de
cada domı́nio fica embutido na definição de similaridade. [5] [9] Os tipos de consulta
por similaridade mais comuns são: consulta por abrangência e k-vizinhos mais próximos.
[2][4]

Consulta por abrangência: Essa consulta tem por objetivo encontrar todos os ele-
mentos similares ao elemento da consulta até no máximo um limiar. Exemplo: “Selecione
as imagens que são similares a imagem I em até cinco unidades de similaridade”. A figura



1, abaixo, ilustra uma consulta por abrangência.

Figura 1 - Representação de uma consulta por abrangência

Consulta aos k-Vizinhos mais próximos: Essa consulta retorna os k elementos
mais similares ao elemento de consulta. “Selecione as k imagens mais similares á imagem
I”. A figura 2, abaixo, ilustra uma consulta aos k-vizinhos mais próximos.

Figura 2 - Representação de uma consulta aos k-vizinhos mais próximos.

É importante ressaltar que o resultado da consulta depende do espaço de simi-
laridade e que a noção de similaridade é definida por contextos diferentes, ou seja, as
distâncias variam de acordo com a situação.

Para que um banco de dados suporte consulta á dados complexos, é necessário
mecanismos que permitem a realização de consultas por similaridade. As consultas são
analisadas por esses mecanismos que procuram por operadores de similaridade e caso
estes sejam encontrados o compilador faz a análise léxica, sintática e semântica e gera o
plano de consulta. [4] Um dos mecanismos utilizados é o FMI-SIR, que é um módulo
de recuperação por similaridade acessável ao processador de consultas do SGBD. Ele
possui operadores de similaridade, extratores de caracterı́sticas, funções de distância e
métodos de acesso métrico para responder consultas por similaridade integrada as de-
mais operações de busca disponibilizada pelo SGBD. Sem a utilização de estruturas de



indexação, uma consulta por similaridade é executada de forma sequencial sobre todos os
elementos da relação de entrada. [5]

As estruturas de indexação oferecidas pela maioria dos SGBDs não são adequadas
para dados que não apresentam relação de ordem total entre os elementos. Para dados de
alta dimensionalidade ou adimensionais utiliza-se os Métodos de Acesso Métrico (MAM)
que são estruturas de indexação que utilizam apenas a função de distância (métrica) para
organizar o conjunto de dados. Essas estruturas reduzem o espaço de busca em regiões
onde os dados têm provavelmente maior similaridade em relação ao elemento de consulta.
Para indexar um dado é necessário apenas a utilização da métrica adequada. Através desta
métrica, os métodos de acesso dividem os dados em regiões e selecionam um represen-
tante de cada região para armazenar em um nó, junto com a distância de alcance da região
e a referência para o nó raiz da subárvore. Assim os dados são organizados hierarquica-
mente e com isso a consulta não precisa acessar todo o conjunto de dados. Os métodos
de acesso métrico podem ser classificados em estático e dinâmico, quando permitem ou
não a inserção e remoção após a criação da estrutura e em formas de acesso, que podem
ser disco ou memória primária.[9],[1],[8] As estruturas em memória mais utilizadas são
a MM-Tree e a Onion-Tree. A MM-Tree é uma estrutura de indexação métrica usada em
memória primária, desenvolvido com o objetivo de atender á necessidade de responder
consultas por similaridade com grande eficiência em um conjunto de dados que caiba em
memória primária. A construção deste método de acesso é realizado a partir de um partici-
onamento do espaço em quatro regiões disjuntas, utilizando dois elementos representantes
de cada nó (pivôs) e uma região. Para definir qual região o elemento será inserido, utiliza-
se cálculo de distâncias entre o elemento e o representante de cada nó. Esta estrutura evita
sobreposição mas se degenerar quando as distâncias é muito pequena. A Onion-Tree é
uma otimização da MM-Tree que além de evitar a degeneração através da substituição de
pivôs dos nós folhas nas operações de inserção, consegue particionar o espaço em mais
do que quatro regiões ao dobrar o raio inicial (distância entre os pivôs).[1],[2]

As figuras 3 e 4 mostram as estruturas da MM-Tree e da Onion-Tree respectiva-
mente. Na figura 3, S1 até S8 são elementos que estão sendo indexados utilizando S1 e S2

como pivôs. Na figura 4 Sq é o elemento de consulta, S1 e S2 são os pivôs e d1 e d2 são as
distâncias entre o pivô e o elemento de consulta.

Figura 3 - Estrutura da MM-Tree



Figura 4 - Estrutura da Onion-Tree

Ao utilizar estruturas em memória é possı́vel proporcionar melhor divisão do
espaço métrico.[2] O presente trabalho visa estudar algoritmos em memória que possam
otimizar consultas complexas como o de junção por similaridade. As junções por simila-
ridade são operações que combinam conjuntos de dados utilizando predicados de simila-
ridade que combinam tuplas de valores aproximados. As dificuldades na realização deste
tipo de consulta começa pelo fato das combinações serem esparsas e de alta dimensão.
E geralmente são executadas de forma sequenciais em grandes conjunto de dados, preju-
dicando a execução da consulta. Vários algoritmos de junção por similaridade tem sido
estudado e várias técnicas de implementação já foram propostas, variando de execuções
fora do banco, em memória e até técnicas de reescrita equivalente usando operadores
comuns dos bancos de dados.[7],[6],[4] Os principais tipos de junção por similaridade
são:

Junção por abrangência: A junção por abrangência combina dois conjuntos ou
relações através de uma função de distância e um limiar de abrangência, recuperando
pares de elementos cuja distância é menor ou igual ao limiar e os atributos em questão
são similares. Um exemplo de consulta é “Selecione as cidades brasileiras que distam das
capitais do sudeste até no máximo 0.15 unidades de distância considerando a função de
distância Euclidiana”.

Junção aos k-vizinhos mais próximos: Dados dois conjuntos ou relações?, uma
função de distância e um inteiro k maior ou igual a um, a consulta aos k-vizinhos mais
próximos retorna os pares de elemento dos conjuntos ou relações, a consulta retorna pares
de elementos de maneira que cada elemento de uma relação aparece concatenado com
cada um dos seus k-vizinhos mais próximos na outra relação. Um exemplo de consulta é
“Selecione as 6 cidades brasileiras mais próximas a cada capital do sudeste, considerando
a função de distância Euclidiana”.

Junção dos k-pares de vizinhos mais próximos: dados dois conjuntos ou relações,
uma função de distância e um inteiro k maior ou igual a um, a consulta retorna os k
pares de elementos nas relações mais próximos entre si . Um exemplo de consulta é
“Selecione os 6 pares de cidades brasileiras e capitais do sudeste mais próximos entre si,
considerando a função de distância Euclidiana”.

A figura 5 ilustra os três tipos de junção por similaridade descritos no texto.



Figura 5 - Da esquerda pra direita estão representadas as consultas de junção por
abrangência, aos k-vizinos mais próximos e aos k-pares de vizinhos mais próximos.

Os algoritmos que implementam o operador de junção são [3]:

Junção de loop aninhado: Este algoritmo toma duas tabelas R e S e para cada
registro em R, é testada a condição de junção para todos os registros de S.

Junção de único loop: Este algoritmo toma duas tabelas R e S e se em alguma
delas houver um ı́ndice sobre o atributo da junção, por exemplo em S, percorre-se todos
os registros da tabela R e recupera-se os registros de S que satisfazem a condição de
junção pelo ı́ndice.

Junção por ordenação e intercalação: Caso as tabelas estejam ordenadas pelo atri-
buto da condição de junção, os dois arquivos são varridos simultaneamente e os registros
com mesmo valor para o atributo são combinados.

Junção por hash: Este algoritmo toma a menor das duas tabelas e constrói uma
tabela hash usando o atributo de junção como chave. Os registros com o mesmo valor de
hash são agrupados em partições, a fim de caberem na memória principal. Em seguida,
percorre-se a maior tabela aplicando a função hash e colocando o registro na partição
apropriada, combinando com os registros da menor tabela.

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho é estudar os algoritmos de junção por similaridade existentes e,
fazendo análise do desempenho, incluir os melhores no FMI-SIR.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Através de uma revisão bibliográfica sobre consulta por similaridade e os algoritmos dos
operadores, em especial a junção por similaridade em memória.

Ao final da revisão, existe a possibilidade de não existir nenhum algoritmo para
este operador, então será proposto um. Se existir, serão implementados e comparados
para incluir os melhores no FMI-SIR. E se já houver algoritmos bem definidos, eles serão
implementados no FMI-SIR. Neste plano de estágio acredita-se que já existam algoritmos



para este operador, mas que ainda seja necessário realizar estudos aprofundados sobre
eles.

Como este trabalho utiliza a abordagem baseada em operadores, durante a
implementação deverá ser levado em conta como esses operadores serão chamados na
escrita da consulta. A implementação será feita em C++ e utilizará o banco de dados
Oracle em conjunto com o FMI-SIR, responsável pelas consultas por similaridade. A
invocação das funções é feita pelo Oracle C Call Interface (OCI), um conjunto de APIs
que permite o usuário escrever programas em C ou C++ a fim de manipular os dados de
forma não-procedural.

5. Cronograma de Execução
O procedimento metodológico descrito na seção 4 será separado nas seguintes atividades,
que será executado conforme a tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Estudo os melhores algoritmos ou, se não houver, elaboração de um.
3. Implementação dos algoritmos.
4. Elaboração de consultas substituindo os algoritmos no operador.
5. Análise das consultas e eleição dos melhores algoritmos.
6. Redação do trabalho de conclusão de curso.

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que encontrando os melhores algoritmos e incluindo os mesmos no FMI-SIR,
este interceptador possa realizar consultas que utilizam o operador de junção por simila-
ridade de forma mais eficiente.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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