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Abstract. Nowdays, the creation and usage of complex data, such as images,
music and spatial metadata, grows in a extraordinary fashion. The use of Big
Data tools to execute similiraty queries with help of the metric indexes are seen
as a possible way to execute those in a timely fashion. Unfournately, these tools
are best suitable with large sets of data, instead of elementary operations which
are usually done in a query system. This work proposes a model to link the
unitary operations to a system which is best used with bulk data. An auxiliary
system is used to collect unitary operations to then make a bulk-load operation
to the main index once the threshold has been reached.

Resumo. Atualmente, a criação e utilização de dados complexos, tais como
imagens, músicas e metadados espaciais, crescem de maneira extraordinária.
O uso de ferramentas de Big Data para a execução de consultas de similaridade
com auxı́lio dos ı́ndices métricos são vistos como uma forma de executá-los em
tempo aceitável. No entanto, estas ferramentas são mais adequadas para lidar
com um grande conjunto de dados, ao invés de operações elementares frequen-
temente utilizadas em sistemas de consulta. Este trabalho propõe um modelo
para interligar estas operações elementares para um sistema que funciona de
forma otimizada com dados em lotes. Um sistema auxiliar é utilizado para re-
colher as operações elementares para então efetuar uma carga em lote para o
ı́ndice principal uma vez que o limite de elementos é atigindo.

1. Introdução
Com as possibilidades de gravação e redução de custo de armazenamento de dados, a
era da informação caracteriza-se pela grande quantidade de dados recolhidos - já proces-
sados ou não. Estes dados, frequentemente não estruturados ou semi-estruturados, são
recolhidos por sensores, dispositivos inteligentes, logs de servidores, conteúdo gerado em
plataformas de rede sociais, dentre outras fontes.

Devido à crescente complexidade e tamanho dos dados recolhidos, ferramentas
e processos tradicionais voltados à extração e compilação de informação não são mais
capazes de gerarem resultados relevantes. A partir deste problema, o conceito de Big
Data foi estabelecido, criando técnicas e paradigmas apropriados para o processamento
de grandes conjuntos de dados.

A disseminação dos dispositivos de captura junto com a possibilidade de
armazenar-se mais dados também resultou não só no aumento de dados textuais grava-
dos, mas também o surgimento de dados mais complexos, tais como coordenadas geoes-
paciais, arquivos de música, imagens e sequências de DNA. Ferramentas tradicionais não



conseguem processá-los pois muitas vezes os tipos de dados não definem uma relação de
ordem total de forma trivial, sendo então necessário a utilização de consultas por simila-
ridade [6]. Esse tipo de consulta baseia-se em um critério de similaridade definido entre
os dados, retornando aqueles que atendem a este requisito [10].

Pesquisas atuais embasam-se na procura de métodos alternativos para as consultas
de similaridade em um grande conjunto de dados complexos. Utilizando-se do conceito
de Big Data, pode-se associar este paradigma com a consulta de similaridade e utilizar fer-
ramentas já disponı́veis para obter-se vantagens do ponto de vista computacional. Deve-se
destacar que, no entanto, a maioria das ferramentas tratam de dados do tipo texto, criando
um desafio lidar com consultas por similaridade em dados mais complexos.

A presente proposta lida com um problema prático encontrado devido a uma
limitação das ferramentas de Big Data. Conceitualmente, o paradigma exposto foi de-
finido de forma que haja processamento de um grande volume de dados - e não uma
adição ou remoção de um único dado já processado e indexado. Existe a possibilidade
de modificações unitárias serem executadas; no entanto, a performance operacional cai
drasticamente como pode ser notado em [4].

A solução proposta deste problema envolve a criação de um ambiente secundário
ao principal para a execução das consultas. Enquanto o ı́ndice primário lida com dados já
consolidados, o sistema auxiliar deverá lidar com inserções unitárias e em escala menor,
ou seja, com um número limitado de dados. Assim que o sistema secundário atingir um
threshold, será executado, de forma transparente ao usuário, uma operação de junção1 dos
dados de ambos ambientes, possibilitando então a manutenção do baixo número de dados
no sistema auxiliar. Espera-se que o sistema proposto tenha um desempenho maior do
que um ı́ndice único distribuı́do que executa todas as ações assim que são recebidas

Neste plano, a seção 2 apresenta ao leitor os componentes e as caracterı́sticas das
soluções implementadas em Big Data. Nessa seção também são apresentados 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. 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 Teórica-Metodológica e Estado da Arte

Madden [7] define o conceito de Big Data como ”dados que são muito grandes, muito
rápidos ou muito difı́ceis para ferramentas existentes processá-las”. De forma mais sim-
plificada, autor cita os três ”V”s: volume, velocidade e variedade. O volume é explicado
pela quantidade de dados disponı́veis a serem processados; a velocidade é a necessidade
destes dados serem catalogados sem demora e variedade corresponde aos dados que não
podem ser encaixados no restrito esquema de um banco de dados tradicional.

Consultas por similaridade consistem em ”comparar todos os elementos de um
conjunto com um elemento escolhido, selecionando-se apenas que satisfazem um deter-
minado critério de similaridade”[10].

1Deve-se destacar que esta operação não é simplesmente uma consulta JOIN do SQL, mas sim a
construição de um único ı́ndice a partir de dois.



2.1. Big Data

Como requisitos, ferramentas que solucionam o problema do Big Data devem estar cen-
tradas nos três Vs. Para solucionar o problema do Volume, arquiteturas de processamento
paralelo são ideais, uma vez que distribuindo a tarefa de forma vertical (scale in) adicio-
nando mais recursos a uma única unidade de processamento torna-se mais custoso do que
distribuindo a tarefa horizontalmente (scale out), ou seja, a mais máquinas com recursos
mais modestos.

Em relação às estratégias, há diferenças tecnológicas para tanto como processa-
mento em tanto real como para processamento em lote. Para o primeiro caso, muitos
sistemas gerenciadores de banco de dados (SGDBs) com o paradigma NoSQL basea-
dos em ı́ndices provam-se seu alto desempenho. Para processamento em lotes, o modelo
MapReduce, inspirado a partir das linguagens funcionais, é muito utilizado devido a sua
facilidade de definir e gerenciar as tarefas distruibı́das, além de terem desempenho pro-
porcional ao tamanho do conjunto dos dados.

2.1.1. MapReduce

O modelo de programação MapReduce é projetado para computar grandes volums de
dados de forma distribuı́da e coordenar tarefas e carga de trabalho entre os nós de um
cluster. As caracterı́sticas das linguagens funcionais estão fortemente presentes, uma vez
que os dados são processados em um formato de lista e funções definidas pelo usuário
são imprescindı́veis para o processamento dos dados. O modelo segue o padrão escravo-
mestre, em que o nó mestre coordena os outros nós escravos.

Atualmente existem algumas implementações do paradigma MapReduce, tal
como o próprio software MapReduce desenvolvido e utilizado internamente pela Goo-
gle, e o projeto Apache Hadoop, de código aberto.

O modelo é divido majoritariamente em três partes: map e reduce [2]:

Map Nesta fase, o nó mestre é responsável por dividir os dados de entrada em pedaços
menores para então distribui-las para os nós escravos. Assim que os dados são
recebidos pelos escravos, o processamento é feito de forma paralela. Assim que o
processamento é encerrado, os dados são vinculados a uma chave e são enviadas
para as máquinas responsáveis pela próxima fase.

Reduce A última fase é iniciada assim que as estruturas chave-valor são geradas a partir
da fase de Map. Nesta fase, a lista contendo as estruturas chave-valor são agrega-
das pela chave, gerando-se mais listas agrupadas pela chave. O nó mestre então
redistribui uma fração das listas para os nós escravos para que elas possam ser
iteradas e feitas um último processamento definido pelo usuário.

A figura 1 representa essas fases.

2.1.2. Apache Hadoop - Implementação do MapReduce

O framework Hadoop é utilizado para suportar uma grande carga de dados e foi inspirado
a partir do artigo de Dean [2], descrevendo sistemas implementados e proprietários da



Figura 1. Fases de processamento do MapReduce [9]

Google: o Google File System, um sistema de arquivos distribuı́do e MapReduce, o fra-
mework original utilizado para implementar o paradigma do mesmo nome. Ambos foram
criados devido aos seus imensos conjuntos de dados utilizados pelo serviço de busca.

O framework tem como idéia de que ”mover computação é mais barato do que
se mover dado”, ou seja, executar o processamento onde o dado está é mais eficiente
pois minimiza o congestionamento de rede e, portanto, aumenta a performance geral [9].
Suas aplicações miram em dados não-estruturados em lotes e a adição de mais nós é mais
benéfica do que incrementar os recusos de uma máquina processadora.

Dentro do framework, existem vários projetos, sendo os mais importantes:

HDFS (Hadoop Distributed File System) É um sistema de arquivos distribuı́do e es-
calável escrito em Java e é também baseado no padrão mestre-escravo. Dentro
do cluster, o nó mestre é responsável pelo gerenciamento de metadados e os nós
escravos são unicamente responsáveis pelo armazendamento de dados, não tendo
nenhuma informação auxiliar para acesso dos arquivos. Replicações, necessárias
para o aumento de performance, são configuráveis e feitas de forma transparente.

Hadoop MapReduce É o componente que implementa o paradigma computacional Ma-
pReduce. 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 ocalidade de dados, sem-
pre enviando tarefas para os nós que detêm os dados, o que economiza preciosa
vazão de rede.

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 [10]. 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 [6]. 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 [10]:

d(x1 . . . x2)(y1 . . . yn) =
p
√∑n

i=1 | x1 − y1|p

Um espaço métrico é formalmente definido como um par 〈S, δ〉, 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 [6]:

• 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 [6].

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 [6]:

{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 [6]:

K = {si ∈ S |∀sj ∈ S \K, |K| = l, δ(sq, si) ≤ δ(sq, sj)}
A Figura 2 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 [6].

Os Métodos de Acessos Espacias (MAEs), como a R-tree e a kd-b-tree, inde-
xam dados espaciais através da aplicação de propriedades geométricos. Porém, quando



Figura 2. (a) simboliza a consulta por abrangência e (b) retrata a consulta aos
k-vizinhos mais próximos [8].

a dimensionalidade aumenta, os MAEs têm a tendência de degradar com o aumento da
dimensionalidade. Para dados de alta dimensionalidade, existem os Métodos de Acessos
Métricos (MAMs), como a M-Tree[1] e a Slim-Tree[5], que relacionam os objetos apenas
por suas relações de similaridade [6].

2.2.4. Operações de carga em MAMs

Os métodos de acessos métricos podem ser construı́dos ou por inserção elemento a ele-
mento ou por uma única operação utilizando o conjunto de dados. Esta última é conhecida
como carga rápida ou bulk-loading [3].

As operações de carga rápida tentam utilizar as propriedades do ı́ndice junto com
algumas forma de otimização, construindo a estrutura de forma mais otimizada em relação
a construı́da com inserções elemento a elemento, pois o conjunto e sua distribuição já são
conhecidos.

O estado da arte para operações de carga-rápida em MAMs é descrita por
Vespa[3], onde o mesmo propõe abordagens. Esta técnica cria árvores balanceadas e leva
em consideração a distribuição de dados e o balanceamento da estrutura desde o inı́cio.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é aumentar o desempenho relativo à inserção e consulta de
novos dados utilizando-se de um sistema auxiliar para inserções elemento a elemento,
para depois integra-las ao sistema principal, esvaziando a auxiliar para receber novos
elementos. O threshold para quantidade de elementos no ı́ndice secundário será definido
a partir de experimentos e avaliação de desempenho.

4. Procedimentos Metodológicos
O primeiro passo será a configuração incial do ambiente consistindo na instalação do
framework Hadoop e o sistema de arquivos distribuı́dos HDFS em máquinas virtualizadas
e gerenciadas pelo sistema de configuração centralizada Ansible. Será feito um estudo das
caracterı́sticas dessas ferramentas.



A segunda fase consistirá na implementação e execução de um MAM no am-
biente construı́do a propóstos experimentais. Em seguida, deverá ser feito adaptações e
implementação de uma biblioteca de estruturas métricas para o modelo de árvore primária
e secundária.

Logo depois deve ser feito a carga de dados para construção do ı́ndice princi-
pal e avaliar a velocidade de inserção de dados elemento a elemento, como caso base
de comparação. Em seguida, será efetuado inserções elemento a elemento numa arvore
métrica secundária para que o ı́ndice principal, de forma transparente, faça a carga-rápida
da primeira assim que um threshold do número de elementos seja atingido. Uma avaliação
de desempenho das operações de inserção mais a carga será efetuado.

As métricas utilizadas para a avaliação serão o (a) tempo; (b) o fat factor, que
mede o nı́vel de sobreposição da estrutura; (c) o speedup, que mede a eficiência do para-
lelismo.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Atividade 1: Instalação e gerenciamento automatizado do cluster
2. Atividade 2: Execução das árvores MAMs no cluster
3. Atividade 3: Implementação da proposta
4. Atividade 4: Testes e avaliação da escalabilidade
5. Atividade 5: Escrita do Trabalho

Tabela 1. Cronograma de Execução
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, espera-se que o tempo diminua e o nı́vel de otimização das consultas
e inserções seja aumentada, uma vez que o framework MapReduce foi projetada espe-
cificamente para processamento em lote, ao invés de modificações elemento a elemento,
tı́picas de atividades de atualização do ı́ndice de consulta.

Este trabalho também almeja elucidar o leitor sobre os novos paradigmas compu-
tacionais e mostrar seus pontos fortes em suas devidas aplicações.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de março de 2014.
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Aluno Orientador
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