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Abstract. The most accepted definition of Big Data is an immense amount of
datasets, wherein tradicional technologies can’t process and manage within an
acceptable space of time. Among these vast sets, there are the complex data
(images, videos, geospatial data). These types of data are retrieved from simi-
larity queries, being the most known the range query and the k-nearest neigh-
bor algorithm. The tools generally utilized, as some relational databases, can
handle with these kind of queries, however, they suffer from the problem of not
escalate when there is a hude dataset of this type. Therefore, the use of new
approaches and computational models is required to perform this kind of query.
The main goal of this work is to search for new solutions to the similarity query
problem in Big Data. For this, the storage of these complex data will be at a
non-relational database and the implementation, in a distributed environment,
of parallelization of operations over the metric access methods.

Resumo. A definição mais aceita de Big Data é a de imensos conjuntos de da-
dos, que tecnologias tradicionais não conseguem processar e gerenciar dentro
de um espaço de tempo aceitável. Dentro desses vastos conjuntos, também se
encontram os dados complexos (imagens, vı́deos, dados geoespaciais). Esses
tipos de dados são recuperados a partir de consultas por similaridade, sendo
as mais conhecidas a consulta por abrangência e a consulta ao k-vizinho mais
próximo. As ferramentas comumente utilizadas, como alguns bancos de da-
dos relacionais, conseguem lidar com esse tipos de consultas, porém também
sofrem do problema de não escalar quando existe um vasto conjunto de dados
desse tipo. Por isso, o uso de novas abordagens e modelos computacionais é ne-
cessário para realizar esse tipo de consulta. O objetivo principal desse trabalho
é procurar novas soluções para o problema da consulta por similaridade em Big
Data. Para isso, o armazenamento desses dados complexos será em um banco
de dados não relacional e a execução de paralelização sobre os elementos dos
métodos de acesso métricos em um ambiente distribuı́do.

1. Introdução
Atualmente, as organizações estão vivenciando uma explosão de volume de dados, que
necessitam de processamento e análise. Esse aumento se deve ao mundo estar cada vez
mais instrumentalizado, interconectado e inteligente. Essas caracterı́sticas crescentes ge-
ram informações não-estruturadas e semi-estruturadas, como logs de servidores Web, e-
mails, dados de mı́dias sociais, sensores e dispositivos inteligentes, que também devem



influenciar as decisões de negócios das organizações. Todavia, as ferramentas e proces-
sos tradicionais não conseguem mais lidar com essa demanda, se tornando uma situação
difı́cil, pois os dados se tornaram um fator primordial para a tomada de decisões. Então,
para lidar com essa crise de escalabilidade, o conceito de Big Data entrou em cena, que
dá enfoque nas novas técnicas e paradigmas especializados em lidar com esses vastos
conjuntos de dados.

Com esse aumento, novos tipos de dados complexos, por exemplo, imagens, fil-
mes, arquivos MP3, sequências de DNA e dados geoespaciais, também precisam ser tra-
tados. Porém, os dados complexos geralmente não definem uma relação de ordem total
entre seus elementos, sendo necessário utilizar consultas por similaridade [8]. Esse tipo de
consulta retorna objetos de dados que sejam similares a um objeto de consulta de acordo
com um critério de similaridade [1].

Por isso, é de vital importantância a procura de métodos alternativos para as con-
sultas por similaridade de grandes conjuntos de dados complexos. Junto a isso, é van-
tajoso associar a consulta de dados complexos com técnicas e tecnologias de Big Data
usadas atualmente. Todavia, as ferramentas utilizadas para manipulação desses grandes
conjuntos de dados tratam, em sua maioria, de dados de tipo texto, tornando-se um de-
safio lidar com consultas por similaridade em dados multidimensionais e aproveitar as
vantagens que essas ferramentas oferecem.

A área de consultas por similaridade nos espaços métricos é vasta e muitas abor-
dagens são interessantes de se trabalhar. Porém, inicialmente, o escopo do trabalho ficará
restrito às consultas por similaridade mais básicas, que são as consultas aos k-vizinhos
mais próximos e as consultas por abrangência. Também é alvo desse trabalho os vastos
conjuntos de dados indexados nos métodos de acessos métricos. A proposta consiste em,
ao contrário de se pesquisar por toda a estrutura da árvore, realizar o processamento pa-
ralelo a partir da quebra dos nós internos do Método de Acesso Métrico (MAM). Desse
modo, a travessia da árvore pode ser dividida em tarefas simultâneas, o que diminui o
tempo da computação. Além disso, os elementos indexados pelo MAM serão armazena-
dos no banco de dados não relacional HBase.

A seção 2 apresenta ao leitor os componentes e as caracterı́sticas das soluções
implementada em Big Data. Também nessa seção é apresentado os conceitos e definições
das consultas por similaridade e espaços métricos. Depois disso, a seção 3 explora de
forma objetiva qual o propósito do trabalho. Logo após, a seção 4 explica os passos e fases
para o desenvolvimento do trabalho. Subsequentemente, a seção 5 mostra o tempo e os
prazos para execução desses passos. Finalmente, na seção 6 é mostrada as contribuições
e os resultados que são esperados desse trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Grande parte da literatura define o conceito de Big data como os três Vs (Volume, Varie-
dade e Velocidade). O Volume compreende aos conjuntos de dados com grande volume,
a Variedade corresponde aos dados que não podem se encaixar no esquema estrito que
os sistemas de banco de dados tradicionais exigem e a Velocidade consiste em dados que
necessitam de processamento sem demora [10].

Já as consultas por similaridade consistem em comparar todos os elementos de um



conjunto com um elemento escolhido, selecionando-se apenas aqueles que satisfazem um
determinado critério de similaridade [8].

2.1. Arquitetura de soluções para Big Data
As soluções para o Big Data têm que estar centradas nos requisitos dos três Vs e arqui-
teturas paralelas de processamento são necessárias para análise desses imensos conjuntos
de dados. A melhor maneira de se processar o modelo de computação distribuı́do é esca-
lando horizontalmente (scale out), ao contrário de se escalar verticalmente (scale in). A
definição de escalar horizontalmente é adicionar mais nós para o sistema, ao contrário de
escalar verticalmente, que significa adicionar mais recursos para um único nó do sistema.
Além disso, há a diferença entre estratégias de tecnologia para processamento em tempo
real e processamentos em lote. Para tempo real, tem se usado bancos NoSQL, que permi-
tem alto desempenho e recuperação baseada em ı́ndice. Já para processamento em lote,
muitos trabalhos têm usado a técnica MapReduce, um modelo computacional distribuı́do
inspirado nas linguagens funcionais, em que seus dados são processados em duas fases
distintas. Mais sobre esse importante modelo será discutido em 2.1.1.

2.1.1. O modelo de computação distribuı́do MapReduce

O modelo de programação MapReduce é projetado para computar grandes volumes de
dados de um modo paralelo e serve para dividir a carga de trabalho entre diversos nós do
cluster. Suas etapas transformam listas de elementos de entrada em listas de elementos de
saı́da e foram inspiradas nas linguagens funcionais. Esse modelo segue a arquitetura de
comunicação mestre-escravo, em que um nó, chamado de mestre, controla vários outros
nós, chamados de escravos.

O processamento do MapReduce é dividido em três partes, a fases map, shuffle e
sort, reduce [9].

1. Na fase map, o nó mestre tem a função de quebrar os dados de entrada em pedaços
menores e distribuı́-los entre os nós escravos do cluster, a partir daı́, o processa-
mento é feito paralelamente. Quando todos os nós escravos terminam a função
map, as respostas são estruturas de dados de chave-valor e são enviadas como
entrada para a próxima fase.

2. Na fase shuffle e sort, a lista de entrada de todos os nós é agregada e ordenada
com coordenação do nó mestre, criando uma nova lista com elementos do tipo
chave-valor. Seu resultado é enviado para a entrada da fase de reducer.

3. Na fase do reduce, o nó mestre novamente divide a lista de entrada entre todos os
nós escravos. Ela é iterada e a função reduce realiza algum processamento sobre
os valores de cada chave.

O modelo de programação MapReduce tem algumas implementações, porém a
mais utilizada é a do Hadoop.

2.1.2. Hadoop - A implementação do MapReduce

O framework Hadoop é utilizado para suportar uma grande carga de dados e foi inspirado
nos artigos do Google File System[6] e MapReduce[5], ambos da Google, empresa que



criou novos modelos de computação para se trabalhar com Big Data, devido aos imensos
conjuntos de dados de seu serviço de busca. Hadoop é baseado na metodologia de que
”mover computação é mais barato que mover dado”. Isso significa que uma computação
é muito mais eficiente se executada localmente nos dados que ela armazena. Isso mini-
niza congestionamento de rede e aumenta a vazão do sistema. Suas aplicações lidam com
dados não-estruturados e a melhor maneira de se escalar é horizontalmente. O proces-
samento é realizado através do modelo MapReduce e é voltado para processamento em
lotes [9].

O projeto Hadoop é dividido em diversos subprojetos, sendo os mais importantes:

• HDFS(Hadoop Distributed File System) : É um sistema de arquivos distribuı́do e
escalável escrito em Java e é também baseado no padrão mestre-escravo. Dentro
do cluster, o nó mestre, chamado de NameNode, é responsável pelo gerenciamento
dos metadados do sistema de arquivos e os nós escravos, chamados de DataNodes,
são responsáveis pelo armazanenamento dos dados. Esses nós se comunicam por
RPC(Remote Procedure Call) e, devido ao volume de dados, o tamanho padrão
do bloco é de 64MB [13].
• Hadoop MapReduce : É o componente que implementa o paradigma computa-

cional MapReduce e é baseado no modelo do Google[5]. No mesmo padrão
mestre-escravo, o mestre é chamado de JobTracker e designa as tarefas para os
nós escravos, chamados de TaskTrackers. Além disso, o JobTracker se comunica
com o NameNode e aproveita a localidade de dados, sempre enviando tarefas para
os nós que detêm os dados, o que economiza preciosa vazão de rede. A Figura 1
representa essas fases.

Figura 1. Fases de processamento do Hadoop MapReduce [13]



2.1.3. O banco de dados não relacional HBase

Apesar das diversas funcionalidades do framework Hadoop, ele não é ideal para leituras
randômicas ou escrita de pequenos registros. O banco de dados NoSQL HBase(Hadoop
Database) supre essas deficiências. Ele também é um subprojeto do Hadoop e é uma
implementação fiel do BigTable, um sistema de armazenamento distribuı́do para esca-
lar em imensos volumes de dados [2] que está na categoria dos bancos de dados não-
relacionais. Ele é projetado, como o Hadoop, para ser usado em um cluster de computa-
dores e pode ser usado com dados semi-estruturados. HBase é essencialmente um mapa
multidimensional ordenado e tem um esquema bastante flexı́vel.

As entidades lógicas dentro do esquema do Hbase são os seguintes [11]:
• Tabelas – servem para agrupar tuplas;
• Tuplas – os dados são armazenados em tuplas, que são identificadas unicamente

pelo seu rowkey As rowkeys não têm um tipo de dados e são simplesmente bytes;
• Famı́lia de colunas - os dados de uma tupla são agrupados em famı́lias de coluna. e

tem grande impacto na organização fı́sica de dados armazenados dentro do Hbase;
• Colunas – colunas podem ser adicionadas e removidas dinamicamente e tem o

byte como tipo de dados;
• Células – uma combinação de rowkey, famı́lia de coluna e coluna identifica uni-

camente uma célula O dado armazenado dentro de uma célula é chamado de valor
da célula. Valores são sempre tratados como bytes;
• Versões – valores dentro de uma célula são versionados e tem como número de

versões padrão três;
Ao contrário dos bancos de dados relacionais tradicionais, que são compostos por

linhas e colunas, como em um sitema de coordenadas de duas dimensões, o banco Hbase
é formado por um espaço de coordenadas de quatro dimensões, em que as coordenadas
são as tuplas, as famı́lias de colunas, as colunas e as versões das células dessa coluna [11].
A figura 2 representa essas dimensões.

Figura 2. Representação das quatro dimensões do banco Hbase [11]

2.2. Consultas por similaridade
Uma consulta por similaridade é definida por um objeto de consulta e critérios de simi-
laridade, tipicamente representados como uma função de distância. A resposta para essa



essa consulta retorna todos os objetos que satisfazem tais critérios [4]. Nas seções 2.2.2
serão mostradas os dois tipos de consultas por similaridade mais comuns.

2.2.1. Funções de distância

Funções de distância medem a dissimilaridade entre dois objetos e, em seguida, retornam
um valor real não negativo e um valor da função de distância igual a zero equivale à total
similaridade [8]. As funções de distância mais famosas são da famı́lia Minkowski(Lp),
entre elas de distância euclidiana(L2) e a distância Manhattan(L1). As funções da famı́lia
Minkowski são representados por [4]:

d(x1 . . . x2)(y1 . . . yn) =
p
√∑n

i=1 | x1 − y1|p

Um espaço métrico é formalmente definido como um par M = jS, δj, onde S é
um domı́nio de dados e δ é uma métrica,isto é, uma função δ : S × S → R que expressa
a distância entre elementos de S e que satisfaz as seguintes propriedades, para quaisquer
s1, s2, s3 ∈ S [8].

• identidade: δ(s1, s2) = 0
• simetria: δ(s1, s2) = δ(s2, s1)
• não-negativa: 0 < δ(s1, s2) <∞

As distâncias da fámilia Minkowski, com p ≥ 1, são métricas [8].

2.2.2. Consultas por abrangência e consultas aos k-vizinhos mais próximos

Uma consulta por abrangência retorna todos os elementos dissimilares de um elemento de
consulta até uma certa distância máxima de um objeto de consulta. Formalmente, seja S
um domı́nio de dados, S⊆ S um conjunto de elementos, sq ∈ S um elemento de consulta,
δ uma função de distância sobre elementos de S e ε um limiar de dissimilaridade, uma
consulta por é dada por [8]:

{si ∈ S | δ(sq, si) ≤ ε}
Já as consultas aos k-vizinhos mais próximos retornam os k elementos mais simi-

lares da consulta. Formalmente, dado um domı́nio S, um conjunto de elementos S ⊆ S,
um elemento de consulta sq ε S, uma função de distância δ definida sobre S e um inteiro
k ≥ 1, o resultado de uma consulta será [8]:

K = {si ∈ S |∀sj ∈ S \K, |K| = l, δ(sq, si) ≤ δ(sq, sj)}
A Figura 3 representa visualmente esses dois tipos de consultas

2.2.3. Métodos de acessos métricos

Para realizar uma consulta por similaridade em um conjunto de dados sem indexação, é
necessário a pesquisa por todo esse conjunto, o que, muitas vezes, se torna inviável. Para
isso, foram propostos novos métodos de acesso que dão suporte aos dados complexos [8].

Os Métodos de Acessos Espacias(MAEs), como a R-tree e a kd-b-tree, indexam
dados espaciais através da aplicação de propriedades geométricos. Porém, quando a di-
mensionalidade aumenta, os MAEs têm a tendência de degradar com o aumento da di-



Figura 3. (a) simboliza a consulta por abrangência e (b) retrata a consulta aos
k-vizinhos mais próximos [12].

mensionalidade. Para dados de alta dimensionalidade, existem os Métodos de Acessos
Métricos(MAMs), como a M-Tree[3] e a Slim-Tree[7], que relacionam os objetos apenas
por suas relações de similaridade [8]. O trabalho em questão irá trabalhar apenas com os
MAMs.

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho consiste em realizar as consultas aos k-vizinhos mais próximos
e as consultas por abrangência aplicadas em algum tipo de MAM, utilizando tecnologias
distribuı́das que escalem em grandes conjuntos de dados, que aproveitem ao máximo
a vazão de rede e de disco e que realizem as computações sobre esse MAM de modo
paralelo.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

O primeiro passo do desenvolvimento do trabalho será a instalação do Hadoop e do HBase
em quatro máquinas de um cluster do departamento de computação. Os componentes
do Hadoop serão o HDFS e o Hadoop MapReduce. A instalação do HBase tem como
requisito o HDFS, visto que o HBase armazena seus arquivos nesse sistema de arquivos
distribuı́do. Depois disso, será feito um estudo das caracterı́sticas dessas ferramentas.

Depois dessas ferramentas instaladas, a segunda fase consistirá na implementação
de algum MAM nesse ambiente distribuı́do. O requisito inicial é que o paralelismo seja
bem aproveitado e que os nós do MAM sejam distribuı́dos entre as máquinas para que as
consultas sejam realizadas paralelamente. Isso diminui o tempo de processamento, já que
as computações serão executadas simultaneamente.

Os elementos multidimensionais indexados por esse MAM precisam residir em
um depósito de dados distribuı́do e escalável. A tecnologia que atende a esses requisitos é
o banco de dados não relacional HBase. Ele oferece um esquema flexı́vel, o que o adequa
perfeitamente para armazenamento de dados complexos e reparte, entre os nós do cluster,
os conjuntos de dados de acordo com as chaves primárias, chamadas de rowkeys. Então,
um bom planejamento da rowkey é obrigatório para uma paralelização satisfatória dos
dados.



Logo em seguida, será realizada a integração entre o MAM e o HBase. Nessa
etapa, será implementado um módulo de integração, que, dado um elemento de consulta,
realiza a consulta por abrangência ou dos k-vizinhos mais próximos aplicadas no MAM
e, encontrados os rowkeys dos elementos, recupera todas as tuplas armazenadas no HBase
que satisfazem tais condições.

Já, para tarefas de processamento em lote, o Hadoop é o melhor candidato. Uma
dessas tarefas pode ser fornecer como entrada de dados do Hadoop um grande conjunto de
elementos no espaço métrico e, com os dados já armazenados no HBase e no MAM, rea-
lizar as consultas por similaridade de forma paralela utilizando o MapReduce e o módulo
de consultas implementado.

Para finalizar, todas essas consultas por similaridade, usando esses novos modelos,
serão testadas e comparadas com resultados de consultas por similaridades tradicionais,
que são um MAM indexando tuplas de um banco de dados relacional em uma única
máquina. Se houver melhores resultados, significa que o uso de um ambiente distribuı́do
e essas novas tecnologias são válidos para as consultas por similaridade utilizando ferra-
mentas que proporcionam alta escalabilidade e técnicas paralelas de processamento.

5. Cronograma de Execução
As atividades terão o cronograma explicadas Tabela Atividades:

1. Instalação das ferramentas e estudo de suas arquiteturas;
2. Implementação e testes de um MAM, usando o sistema de arquivos distribuı́dos;
3. Armazenamento dos elementos multidimensionais em um banco de dados

NoSQL, possivelmente o HBase;
4. Integração entre o MAM construı́da e os elementos armazenados no HBase;
5. Uso do Hadoop para consulta por similaridade de muitos elementos como entrada;
6. Resultados obtidos dos modelos implementados;
7. Escrita do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho, espera-se executar consultas por similaridade, com base em novas
alternativas e tecnologias recentes que são especializadas em processar grandes volumes
de dados. Acredita-se que a pessoa, ao concluir a leitura do trabalho, conseguirá observar
as utilidades e os benefı́cios de se implementar esse tipo de consulta em um ambiente



distribuı́do. Também imagina-se que o trabalho ajudará a elucidar o leitor quanto a alguns
novos modelos computacionais que estão surgindo.

Se as consultas por similaridade em um MAM paralelo, que indexa tuplas do
HBase, obtiverem melhor desempenho que as consultas por similaridade em um MAM
armazenado em uma única máquina, significa que o resultado esperado foi útil e houve
vantagens em se utilizar essas novas técnicas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, quinze de abril de dois mil e treze.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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Computação(ICMC), Universidade de São Paulo (USP), 2012.

[9] Chuck Lam. Hadoop In Action. Manning, 2011.



[10] Sam Madden. From databases to big data. Internet Computing, IEEE, 16(3):4–6, 2012.

[11] Amandeep Khurana Nicl Dimiduk.
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