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Abstract. The amount of data that needs to be processed and analyzed increases
every day. Traditional tools are efficient for specific and exact data recovery,
but are not effective for complex data recovery because they were not designed
for this. To this came the similarity searches. There are several approaches to
the execution of similarity searches in large amounts data, one being the use
of DHT with locality-sensitive hash functions (LSH). As LSH functions have
heterogeneous distributions, the DHTs that use LSH functions tend to become
unbalanced. In this context, this paper aims to combine the use of LSH with a
DHT considering load balancing.

Resumo. A quantidade de dados que precisam ser processados e analisados
aumenta a cada dia. As ferramentas tradicionais são eficientes para recupera-
ção de dados específicos e exatos, mas não são eficientes para recuperação de
dados complexos porque não foram projetadas para isso. Para isso, surgiram as
consultas por similaridade. Existem várias abordagens para a execução de con-
sultas por similaridade em uma grande quantidade de dados, sendo uma delas
o uso de DHTs com funções de hash sensíveis à localidade (LSH). Como as fun-
ções LSH têm distribuições heterogêneas, as DHTs com funções LSH tendem a
tornar-se desbalanceadas. Nesse contexto, esse trabalho propõe-se a combinar
o uso do LSH com uma DHT considerando o balanceamento de carga.

1. Introdução
Atualmente, o mundo está vivenciando um crescimento acelerado do volume de dados. As
tecnologias da informação e comunicação empoderam os usuários, que se tornaram pro-
dutores de conteúdo em vez de apenas consumidores. Esses dados são não-estruturados,
heterogêneos e variáveis em sua natureza [1].

Devido a disseminação de dispositivos que facilitam a captura e criação de dados
em conjunto com sistemas que facilitam o armazenamento e compartilhamento de da-
dos, esse aumento de dados resultou também no surgimento de dados complexos, como
coordenadas geoespaciais, sequências de DNA e arquivos de imagem, de música e de ví-
deo. Como esses tipos de dados geralmente não definem uma relação de ordem, o uso de
consultas por similaridade torna-se necessária [2].

As consultas por similaridade representam uma vasta área de pesquisa que apre-
senta suas próprias oportunidades e desafios. Uma dessas oportunidades é o uso de con-
sultas por similaridade em redes peer-to-peer. Mais especificamente, nas tabelas hash dis-
tribuídas (DHTs). Ao usar um método de indexação hashing sensível à localidade (LSH)



em combinação com uma DHT, dado o funcionamento das funções de hash sensíveis à
localidade, que mantém dados similares próximos uns dos outros na estrutura de dados,
e o funcionamento das DHTs, existe a tendência ao desbalanceamento [1]. Esse trabalho
insere-se nesse contexto.

A seção 2 apresenta conceitos das consultas por similaridade, do LSH e das DHTs.
Em seguida, a seção 3 apresenta objetivamente o propósito desse trabalho. A seção 4
apresenta os passos e a seção 5 apresenta os prazos para a execução dos passos. Por fim,
a seção 6 apresenta as contribuições e os resultados esperados.

2. Fundamentação teórico-metodológica e estado da arte

2.1. Consultas por similaridade

Uma consulta por similaridade é um tipo de consulta que recupera objetos considerando
critérios de similaridade entre pares de objetos, tipicamente calculados por uma função
de distância. Os conceitos de funções de distância, espaços métricos, métodos de acesso
e os tipos básicos de consultas por similaridade são brevemente apresentados nas se-
ções 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.3, respectivamente.

2.1.1. Funções de distância

As funções de distância medem a dissimilaridade entre pares de objetos e, em seguida,
retornam um valor real não negativo. As funções de distância mais famosas são as da
família Minkowski (Lp) e, dentre elas, destacam-se a Manhattan (L1), a euclidiana (L2) e
a Chebyshev (L∞). As funções da família Minkowski são dadas pela equação 1, onde n é
a dimensão do espaço e p é um número inteiro [3].

Lp (x1, . . . , x2) (y2, . . . , y2) = p

√∑n
i=1 |x1 − y1|p (1)

2.1.2. Espaços métricos

Um espaço métrico é formalmente definido como um par M = 〈S, δ〉, onde S é um
domínio 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:

1. Identidade: δ (s1, s2) = 0;
2. Simetria: δ (s1, s2) = δ (s2, s1);
3. Não-negatividade: 0 < δ (s1, s2) <∞;
4. Desigualdade triangular: δ (s1, s3) ≤ δ (s1, s2) + δ (s2, s3) [2].

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

Uma consulta por abrangência, ou range query (Rq), retorna todos os elementos dissi-
milares de um elemento de consulta até um limiar de dissimilaridade máximo. Consultas
por abrangência são definidas por [2] como: seja S um domínio de dados, S ⊆ S um



conjunto de elementos, sq ∈ S um elemento de consulta, δ uma função de distância sobre
o elemento de S e ε um limiar de dissimilaridade, uma consulta por abrangência é dada
por {si ∈ S | δ (sq, si) ≤ ε}.

Já as consultas aos k-vizinhos mais próximos, ou k-Nearest Neighbors queries
(k-NNq), retornam os k elementos mais similares ao elemento da consulta. Consultas aos
k-vizinhos mais próximos é definida por [2] como: dado um domínio S, um conjunto de
elementos S ⊆ S, um elemento de consulta sq ∈ S, uma função de distância δ sobre o
elemento de S e um inteiro k ≥ 1, o resultado de uma consulta será K = {si ∈ S | ∀sj ∈
S \K, |K| = l, δ (sq, si) ≤ δ (sq, sj)}.

2.1.4. Métodos de acesso

Para realizar uma consulta por similaridade em um conjunto de dados sem algum tipo
de indexação, é necessário pesquisar por todo o conjunto, o que pode ser inviável. Por
isso, novos métodos de acesso que dão suporte a dados complexos foram propostos: (i) os
Métodos de Acesso Espaciais (MAEs), para dados multidimensionais, mas que tendem
a degradar com o aumento da dimensionalidade, e; (ii) os Métodos de Acesso Métricos
(MAMs), para dados de alta dimensionalidade ou adimensionais (sem dimensionalidade
fixa), que relacionam objetos apenas por suas relações de similaridade [4, 2].

2.2. Hashing sensível à localidade
O método de indexação locality-sensitive hashing (LSH), ou hashing sensível à locali-
dade, depende de uma família de funções hash sensíveis à localidade H para mapear
objetos de um domínio métrico S, em um espaço D-dimensional (normalmente Rd), para
um conjunto enumerável U (normalmente Z) com a seguinte propriedade: a probabilidade
de hashes de pontos próximos no espaço métrico colidirem é alta [5].

O LSH é definido por [5] como, dada uma família de funções H de S para U , H
é chamada de (r1, r2, p1, p2)-sensível para uma função de distância d se, para quaisquer
pontos q, p ∈ S, tem-se que:

• se p ∈ B (q, r1), então PrH [h (q) = h (p)] ≥ p1;
• se p /∈ B (q, r2), então PrH [h (q) = h (p)] ≤ p2,

ondeB (p, r) denota o cojunto de elementos de S a uma distância r de p. Para uma família
de funções de hash sensíveis à localidade ser útil, ela precisa satisfazer as desigualdades
p1 > p2 e r1 < r2 [5].

2.3. Tabelas hash distribuídas
As distributed hash tables (DHTs), ou tabelas hash distribuídas fornecem um serviço des-
centralizado de procura, ou lookup, de objetos baseado no modelo de pares chave-valor
e, em geral, utilizam uma função de hash para calcular chaves de valores e têm métodos
de mapeamento e roteamento bem definidos. As DHTs tornaram-se populares no final da
década de 1990 devido, a princípio, a sistemas peer-to-peer (P2P) de compartilhamento
de músicas, como o software Napster e a rede Gnutella. Em 2001, quatro propostas fo-
ram publicadas quase simultaneamente –CAN, Chord, Pastry, e Tapestry, dando início às
DHTs estruturadas [6, 7, 8].

Uma DHT estruturada precisa definir



1. como mapear chaves para nós considerando o balanceamento de carga;
2. como encaminhar lookups por uma chave para o nó apropriado e;
3. como construir tabelas de roteamento.

Em geral, o mapeamento de chaves para nós é realizado utilizando-se uma função de
hash e o encaminhamento é realizado roteando-se os lookups para os nós na tabela de
roteamento responsáveis por chaves próximas [8]. Redes P2P, como as DHTs, podem ser
usadas como ou em conjunto com estruturas de indexação de dados complexos [9].

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é encontrar um meio de combinar o método de indexação
hashing sensível à localidade com as tabelas hash distribuídas considerando o desba-
lanceamento de carga que pode resultar dessa combinação.

4. Procedimentos metodológicos/métodos e técnicas
Para alcançarmos os objetivos desse trabalho, será feita uma pesquisa bibliográfica com
a finalidade de estudar os métodos de balanceamento de DHTs de consulta por similari-
dade. Em seguida, serão propostos, com base na pesquisa bibliográfica, possíveis novos
métodos ou modificações de métodos existentes que possam solucionar o problema do
desbalanceamento em DHTs de consulta por similaridade. Por fim, serão implementados
alguns dos métodos para elaboração de consultas e análise dos resultados.

5. Cronograma de execução
Os procedimentos metodológicos descritos na seção 4 serão realizados conforme a lista
de atividades abaixo e o cronograma de execução na tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Estudo de técnicas de balanceamento em DHTs de consulta por similaridade;
3. Estudo de DHTs de consulta por similaridade sem balanceamento;
4. Análise da possibilidade de aplicação de técnicas de balanceamento em DHTs de

consulta por similaridade sem balanceamento;
5. Elaboração de possíveis novos métodos e técnicas de balanceamento;
6. Elaboração de consultas e análises dos resultados;
7. Escrita do trabalho de conclusão de curso.

6. Contribuições e/ou resultados esperados
Ao fim desse trabalho, espera-se encontrar um meio de combinar o método de indexação
hashing sensível à localidade com as tabelas hash distribuídas que soluciona ou ameniza
o desbalanceamento de carga que pode resultar dessa combinação.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

Aluno Orientador



Atividade/mês jun ago set out nov

Atividade 1 X X X X X

Atividade 2 X X

Atividade 3 X X

Atividade 4 X

Atividade 5 X X

Atividade 6 X X

Atividade 7 X X

Tabela 1. Cronograma de execução
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