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2 FUNDAMENTA˙ˆO TEÓRICA

2.1 Marketing

O marketing é muito difundido hoje e teve seus primeiros passos no início do

século XX quando vieram à tona os seus primeiros conceitos básicos. Ainda no seu começo,

a noção de marketing se difundia, aproveitando o pensamento orientado a produção que

era dominante nesta mesma década [6]. Em meados de 1960 seus conceitos fundamentais

já haviam sido muito discutidos e passavam por revisões sob a luz de princípios mais

sociais como o gerencialismo, que é a ideia que as sociedades são equivalentes a soma das

transações feitas pela gerência de uma certa organização [6].

Hoje o marketing se tornou uma ferramenta praticamente obrigatória nas empre-

sas, independentemente do ramo em que elas atuam, devido à concorrência acirrada no

mercado. Entre as formas de buscar atendimento dos pro�ssionais de marketing está a

assessoria de marketing, a qual ajuda as empresas a escoar de forma mais fácil sua pro-

dução, ainda que o papel do pro�ssional da área de marketing não seja só esse [7]. O

marketing tem como propósito e base o gerenciamento de logística das organizações. Para

tanto, necessita de informações sobre o escoamento da produção ou da distribuição de

consumo do produto/serviço da organização ao longo do tempo [7].

O gerenciamento de logística envolve várias decisões, tais como obtenções/compras,

programação de produtos e sistemas de informação [7]. Decisões desse tipo se tornam

mais fáceis de se tomar quando se tem algum tipo de dado geográ�co associado aos dados

de vendas da organização, pois isso permite realizar análises sensíveis à localização dos

clientes por meio de visualização cartográ�ca dos dados, por exemplo, usando mapas. Por

exemplo, há vários trabalhos na literatura que utilizam dados geográ�cos para de�nir onde

estabelecer a localização de um novo ponto de venda, ou de um novo escritório [8, 9, 10].

Essa prática se tornou tão comum que com o passar do tempo o marketing tradicional

se segmentou de forma a criar o marketing espacial ougeomarketing, o qual se utiliza de

dados geográ�cos para fazer as pesquisas de marketing e é discutido na próxima seção.

2.2 Geomarketing

O Geomarketing pode ser de�nido como uma coleção de técnicas que possibilitam

a manipulação de dados georreferenciados em tarefas de marketing e está muito mais

próximo do processo de análise do que de concepção de estratégias [10]. Dentre as áreas

em que técnicas de geomarketing têm sido aplicadas, pode-se citar:
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• comportamento da clientela;

• escolha de local para unidades de varejo;

• gerenciamento de ações de marketing.

Neste texto é apresentado um conjunto de primitivas que poderão ser usadas em

uma aplicação de apoio a pro�ssionais da área cobrindo os tópicos de comportamento

de clientes e de gerenciamento de marketing, excluindo a área de escolha de locais. Para

facilitar a análise é desejável que se sumarize os dados por tempo em relação ao atributo

espacial, que vai do macro ao micro (país, estado, cidade, bairro ou setor, coordenada

geográ�ca), ou vice-versa [10]. Aliado aos dados provenientes da organização que faz a

pesquisa de marketing estão os dados sócio-demográ�cos que ajudam a entender de forma

mais fácil o comportamento de clientes.

Mesmo depois de os dados terem sido coletados e devidamente georreferenciados,

o labor envolvido em análises manuais é muito maior se comparado a análises com o su-

porte de um software como ferramenta de automação e visualização de dados [11]. Entre

este softwares auxiliares estão os softwares categorizados como Sistemas de Informação

Geográ�ca (SIG), que contam com interfaces que mostram mapas e recursos para trata-

mento e análise de dados georreferenciados [12]. Estes sistemas são de grande importância

em geomarketing, para gerenciar bases de dados sócio-demográ�cos georreferenciados e

construir mapas com diferentes camadas de visualização [10].

Para gerenciar todos estes dados os softwares contam com sistemas gerenciadores

de banco de dados que realizam tarefas complexas de sumarização e �ltragem de dados.

Estas tarefas são realizadas por funções chamadas analíticas que processam os dados e os

classi�cam por tempo ou por alguma outra dimensão escolhida [13, 14].

2.3 Processamento analítico em sistemas gerenciado-
res de banco de dados

Organizações tendem a acumular uma massa de dados muito grande durante a

sua existência. Estes dados tem natureza variada e podem ser provenientes de pesquisas,

cadastros de clientes ou registros de entradas e saídas (controle comercial). À medida que

o volume de dados cresce, aumenta o tempo e o custo do processo de análise, demandando

mais recursos [15, 11]. Para melhorar esta situação é que surgiu, em meados de 1994, a

noção de processamento analíticoonline (OnLine Analytical Processing� OLAP) [13].
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2.3.1 Processamento analítico online

Segundo Pareek[16],OnLine Analytical Processing é uma abordagem para res-

ponder a consultas que são naturalmente multidimensionais de forma mais rápida e que

engloba conceitos dedata warehousingcomo ETL (Extract, Transform and Load � extra-

ção, transformação e carga de dados) além de relatórios relacionais e mineração de dados.

Ainda segundo Pareek[16], OLAP pode ser de�nido como Análise Rápida de Informação

Multidimensional devido ao funcionamento das consultas OLAP, uma vez que estas con-

sultas devem ser rápidas. Outra característica é que são consultas de análise, pois tem

como objetivo cooperar com os sistemas que as usam para apresentar somente dados de

análise estatística que são fáceis o su�ciente para o usuário �nal entender.

Uma consulta OLAP gera umsnapshot, de um conjunto de dados do banco e o

sistema usa estesnapshotpara gerar um cubo de dados multidimensional, chamado de

cubo OLAP. As consultas então são executadas sobre este cubo. Há uma in�nidade de

consultas que podem ser realizadas, mas elas se dividem em categorias que incluem as

seguintes:

consultas de fatiamento ( slice/dice) � são consultas que reduzem o cubo conside-

rando somente uma parte dele.

consultas de detalhamento/generalizaçªo ( roll-up/drill-down) � são consultas que

usam uma dimensão para agregar os dados.

consultas de detalhamento combinado � usam cubos que tem uma ou mais dimen-

sões em comum. Em termos de bancos de dados relacionais, este tipo de consulta

faz uma junção (on).

consultas de classi�caçªo � são consultas que retornam um limiar superior ou inferior

do conjunto de dados.

consultas utilizando rotaçªo � São consultas que provêm uma visão alternativa dos

dados, rotacionando o cubo com base em alguma dimensão.

As operações básicas supracitadas podem ser combinadas, por exemplo, pode-se combinar

uma operação deroll-up com uma dedrill-down [17, 18]. A Figura 1 mostra um cubo

formado por dados de faturamento de lojas no decorrer do tempo e a consulta indicada

(� Para as lojas qual foi o faturamento durante uma faixa do tempo�) é representada na

�gura pelo plano Faturamento× Lojas no instante de tempot escolhido.

Uma das formas mais comuns para se de�nir um cubo OLAP é o esquema estrela,

onde as tabelas que estão na periferia do esquema são as tabelas de dimensões e guardam

os dados que ajudam a de�nir como os dados podem ser agregados. No centro �ca a
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Figura 1 � Exemplo de cubo OLAP.

tabela de fatos que guarda os dados que são o alvo da análise [16, 18]. A �gura 2 mostra

o esquema estrela para o cubo da �gura 1. É possível ver que os dados de todos os níveis

são guardados em uma dimensão como o nome das lojas e a localização das mesmas.

Figura 2 � Exemplo de esquema estrela.

A abordagem de OLAP pode ser feita de duas formas distintas, sendo elas: rela-

cional e puramente multidimensional. Partindo pela prática multidimensional, os dados
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são armazenados em bancos puramente multidimensionais, ou seja banco de dados que

já tem seus dados inseridos respeitando as dimensões de tempo, ou espaço, etc. Nestes,

não é necessário modi�cações para se aplicar técnicas OLAP, porém é mais difícil de se

encontrar aplicações que tem sua base de dados armazenada somente em bancos multidi-

mensionais se comparado a quantidade de aplicações que utilizam bancos relacionais. O

funcionamento de OLAP em bancos relacionais segue o mesmo princípio já apresentado

nesta subseção, porém nestes tipos de banco de dados é necessário fazer alterações em

algumas estruturas de armazenamento e por vezes criar novas relações para guardar dados

do cubo de dados [17, 13, 16].

2.4 Materializaçªo de visıes

A materialização de visões é usada como uma estratégia para acelerar consultas

que demoram muito tempo para serem respondidas e auxilia bastante em caso onde várias

consultas são executadas sobre um mesmo conjunto de relações em um SGBDR. Nesta

estratégia, cria-se uma tabela de visão temporária quando a primeira consulta envolvendo

a visão é executada e depois esta tabela é mantida assumindo que outras consultas serão

executadas usando a visão criada.

Para que os dados consultados sejam consistentes em relação às relações base, é

necessário que a tabela da visão seja automaticamente atualizada quando ocorra alguma

mudança nas relações base. Para alcançar este objetivo várias técnicas envolvendo o con-

ceito de atualização incremental vem sendo desenvolvidas, onde o SGBD determina quais

novas tuplas devem ser inseridas, deletadas ou modi�cadas na visão materializada. Geral-

mente a visão é mantida como uma tabela física enquanto está sendo usada em consultas,

ou seja, se a visão passa por um tempo de inatividade muito grande o próprio SGBD

escolhe remover esta relação e re-computar a visão na próxima vez que ela for usada em

uma consulta.

Devido ao caráter generalizado da estratégia de materialização de visões, as apli-

cações são diversas. As pesquisas que exploram a materialização de visões na área de

ROLAP e de pré-agregação de dados espacias são relevantes para este trabalho.

Em [19] é proposto um método para materialização de visões chamado Abordagem

por relações aninhadas, neste método os atributos das relações que representam dimensões

em um cubo OLAP são indexadas e os fatos que estão atrelados à aquelas entradas de

dimensão são são "empacotadas� em super tuplas. Tomando o exemplo do cubo da Figura

1, uma super-tupla poderia ser de�nida como se segue na Tabela 1.
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loja_id tempo_id Dados das relações de dimensão
t_mes l_cidade v_valor

l1 t1 9 Salvador R$ 200,00
9 Curitiba R$ 3.000,00

l2 t2 10 Londrina R$ 200,00
10 Cambé R$ 1.200,00

Tabela 1 � Exemplo de super-tuplas

2.5 PrØ agregaçªo de dado espacial

Em [20] é apresentada uma técnica para a pré-agregação de dados georreferenciados

onde o autor considera o artigo a ser o primeiro a tratar sobre pré-agregação de dados

espaciais, além de tratar problemas de sobreposição parcial de áreas para a pré-agregação

de dados espacias. Na técnica descrita em seu artigo o autor calcula os dados derivados

sobre cada área do conjunto de dados, o da seguinte forma:

CÆlculo das partes disjuntas Para alcançar resultados corretos na pré-agregação, separa-

se as áreas que tem sobreposição parcial e se calcula os dados agregados das disjun-

tas.

Organizaçªo das hierarquias espacias Para reaproveitar os resultados de agregações

feitas se estabelece a relação entre áreas, onde as áreas que contêm outras regiões

são colocadas em um nível acima destas.

PrØ-agregaçªo Com as áreas separadas é possível calcular as agregações de cada uma

delas e assim responder as consultas reaproveitando os resultados das agregações

em níveis mais baixos.

2.6 MØtodos de acesso em banco de dados

Os métodos de acesso, ou métodos de indexação, auxiliam a tratar dados em bancos

de dados, principalmente se os dados são complexos como imagens e dados geográ�cos.

Entre os métodos de acesso, um bem conhecido para indexar dados espaciais é o método

R-Tree.

2.6.1 R-tree

Esta subseção é baseado em [21] e utiliza as mesmas notações utilizadas no ar-

tigo original. O método de indexaçãoR-Tree é o método de acesso espacial (SAM) mais
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importante entre os que aplicam o conceito de MBR (Minimum Bounding Rectangle, ou

retângulo envolvente mínimo). Consiste basicamente de um SAM que faz decomposição

espacial irregular recursiva, organizada em diretórios hierárquicos.

2.6.1.1 Estrutura

A R-Tree é uma árvore balanceada em função da altura, sendo que as folhas contém

ponteiros para os atributos não espaciais dos objetos. Os nós correspondem a páginas de

disco, se o índice é mantido em disco, e estes tem as seguintes características [21]:

• cada folha contém entradas do tipo(I, Tid), em queTid é o identi�cador de uma

tupla na base de dados (podendo ser um ponteiro direto para a própria tupla), a

qual contêm os atributos não espaciais do objeto. E I corresponde ao MBR deste

objeto, que é o retângulo envolvente dos objeto espacial guardado naquele nó;

• Um MBR pode ser n-dimensional, ou seja,I = (I0, I1, . . . , In). Onde n é o número

de dimensões eIi é um intervalo fechado[a, b] que representa os limites do objeto

na dimensão dada pori.

• cada nó interno contém entradas do tipo (I, Cid), em que Cid é um ponteiro para

algum nó �lho. Ao passo que I corresponde ao MBR que cobre todas as regiões

descritas pelos MBR dos nós inferiores;

• SeM for o número de entradas que cabem em um nó em < M
2 o número mínimo

de nós em cada nó, então são válidas as propriedades:

� Cada nó contém entrem e M entradas de índice.

� Para cada entrada em um nó folha no formato(I, T id), I é o menor retângulo

possível que espacialmente contêm o objeto n-dimensional representado pela

tupla indicada.

� Cada nó que não é folha tem entrem e M �lhos a menos que este nó seja a

raiz.

� Para cada entrada em um nó que não é folha no formato(I, Cid), I é o menor

retângulo possível que contêm espacialmente os retângulos dos nós �lhos.

� O nó folha tem ao menos dois �lhos a menos que ele seja uma folha.

� Todas as folhas aparecem no mesmo nível.

Uma R-Tree com N entradas tem altura de no máximo| logm N |−1, uma vez que

o número mínimo de entradas por nó ém. O número máximo de nós é[N
m

] + [ N
m2 ] + ... + 1.

E o pior caso para a ocupação de todos nós exceto a raiz ém
M

. A Figura 3 mostra um

exemplo daR-Tree com capacidade máxima de 3 entradas por nó.
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Figura 3 � Exemplo R-Tree.

2.6.1.2 Busca por abrangŒncia

O algoritmo apresentado nesta subseção é idêntico ao apresentado por Guttman em

seu artigo original [21]. O algoritmo de busca desce a árvore a partir da raiz. Entretanto,

há possibilidade de precisar pesquisar mais que uma sub-árvore de um nó visitado, logo

não é possível de garantir uma boa performance de pior caso. Para explicar o algoritmo

denota-se um retângulo de uma entradaE por E.I, e o identi�cador da tupla ou ponteiro

para �lhos por E.p.

Algoritmo de busca por abrangência. Dado uma R-Tree com o nó raizT , en-
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contrar todas as entradas as quais os retângulos sobrepõe uma circunferência de busca

S.

Passo 1 [Procurara nas sub-árvores] SeT não é um nó folha, veri�car cada entradaE

para determinar seE.I sobrepõeS. Para cada entrada que sobrepõe, chamar o

algoritmo de Busca na árvore que tem como raiz o nó apontado porE.p.

Passo 2 [Procurar nos nós folha] SeT é um nó folha, veri�car todas as entradasE a�m

de determinar seE.I sobrepõeS. Se esta condição é satisfeita entãoE é uma entrada

do conjunto de resultado.

2.6.2 aRB-Tree: SAM com dados prØ agregados

Papadias e Tao[4] descreveu em seu artigo vários métodos de acesso para indexação

de dados espaço-temporais utilizando combinação de vários tipos de estruturas, por vezes

combinadas. O exemplo mais relevante para o trabalho é o método denominado aRB-Tree

onde o autor combina conceitos da R-tree com a B-tree da seguinte forma: as regiões que

constituem uma hierarquia especial são guardadas apenas uma vez e indexadas usando

a R-tree. Para cada entrada da R-tree (incluindo os níveis intermediários), existem um

ponteiro para um nó de uma B-tree que guarda dados pré-agregados sobre aquela entrada.

Usando este tipo de abordagem o autor tentava provar que as estruturas propostas

no framework dele poderiam substituir a construção de cubos para a resposta de consultas

OLAP, uma vez que os métodos de acesso criado por ele tinham complexidade temporal

e espacial menor do que as dos métodos tradicionais para montagem de cubos.

2.7 O SGBD PostgreSQL

O PostgreSQL se destaca dentre os sistemas gerenciadores de banco de dados de

código aberto, sendo considerado até como o melhor SGBD de código aberto disponí-

vel [22]. O PostgreSQL tem origem do projetoIngres que foi desenvolvido por várias

pessoas, dentre elas um grupo de pesquisadores daUC Berkeley. E tem Michael Stone-

breaker como um dos seus principais desenvolvedores, sendo considerado inclusive como

o �pai� do mesmo [22]. Em meados de 1986 Michael liderou um time de desenvolvedo-

res, levando-os a programar um SGBD que recebeu o nome de Postgres. Mais tarde dois

alunos de Berkeley adicionaram funcionalidades SQL aoPostgrese então o chamaram de

Postgres95[23].

Porém o PostgreSQL não se limita a um SGBD comum, ele é um SGBD Objeto-

relacional, o que confere a ele a capacidade de armazenar dados mais complexos em
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suas colunas relacionais, além de permitir a criação de novos tipos de dados, funções

e operadores de�nidos pelo seu usuário [22]. Ele também com uma gama de índices e

SAM's para acelerar consultas sobre vários tipos de dados, além dos índices mais comuns

nos SGBDR's comerciais como aB-Tree e os índices Hash ele também conta com os índices

GIN que são especializados para indexar matrizes unidimensionais e o índice GIST que é

especializado para dados multidimensionais, inclusive dados espaciais [22].

2.7.1 PostgreSQL e processamento geoespacial com PostGIS

A combinação da característica de extensibilidade e facilidade do PostgreSQL e

o fato de ser um software mantido por comunidade gera uma quantidade de contribui-

ções elevadas e entre elas estão funções de agregação novas, funcionalidades novas como a

materialização de visões (ainda em desenvolvimento) entre outras. Dentre estas contribui-

ções, uma que é importante no tocante de processamento de dados espaciais é a extensão

geográ�ca do PostgreSQL, chamada de PostGIS.

O PostGIS possui capacidade de lidar com dados geográ�cos de vários tipos entre

eles, os mais importantes são:

Ponto
Modela uma localização no plano ou no globo. O PostGIS ainda oferece suporte a

pontos em sistemas de coordenadas de 2 ou mais dimensões.

Polilinha
Modela uma série de pontos, podendo representar desde uma trajetória até uma rua

ou avenida.

Polígono
Modela uma região fechada, podendo representar a área de uma cidade, cobertura

de sinal de célula de comunicação móvel, etc.

Com base nestes dados e através das funções espaciais de�nidas no PostGIS é possível

executar consultas com dados agregados levando em conta a componente geográ�ca. Um

exemplo de consulta seria a consulta para responder a uma pergunta do tipo:

Encontrar a estaçªo de metrô mais próxima de cada escola que dista
atØ 3000 unidades de medida desta escola.

Se as cidades fossem representadas por polígonos devidamente inseridos no PostGIS e as

estações fossem representadas por pontos uma consulta que responderia a pergunta seria

como a mostrada na Código 1.
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1 SELECT DISTINCT ON (e.gid) e.gid, e.nome_escola, e.localizacao, h.nome_metro
2 FROM escolas e
3 LEFT JOIN hospitais h
4 ON ST_DWithin(e.localizacao, h.localizacao, 3000)
5 ORDER BY e.gid, ST_Distance(e.localizacao, h.localizacao);

Código 1: Exemplo de consulta usando o PostGIS

onde escolas e hospitais são tabelas no banco de dados do PostgreSQL re-

presentando as escolas e os hospitais, respectivamente; Os atributose.localizacao e

h.localizacao são objetos do PostGIS sendoe.localizacao e h.localizacao são ob-

jetos do tipo ponto. Nesta consulta é feita uma junção chamada espacial, ou seja, onde

a condição de junção é a resposta de uma relação espaciais entre dois tipos de dados

geográ�cos. Neste caso a condição de junção é a relação espacial de distância, já que a

funçãoST_DWithin diz se um ponto, neste caso a escola, dista no máximo um dado raio

de um outro ponto, neste caso o hospital.

Este é apenas um exemplo de uso do PostGIS, porém as aplicações deste tipo de

funções geográ�cas e dos objetos contidos nesta extensão são muito grandes [22]. Integra-

dos à sistemas deBusiness Intelligenceé possível agregar dados não espaciais em função

de hierarquias de geográ�cas para se obter relatórios detalhados de cidades, estados e re-

giões de interesse utilizando a gama de funções de processamento geográ�co e de relação

topográ�ca oferecida pelo PostGIS.

2.7.2 PostgreSQL e processamento analítico espacial

Segundo Rivest et al.[24] OLAP espacial ou ainda SOLAP (do inglêsSpatial

OLAP ) é �uma plataforma visual especialmente construída para permitir a análise espaço-

temporal rápida e fácil além da exploração de dados seguindo uma abordagem multi-

dimensional composta por agregação de níveis disponíveis em dispositivos de exibição

cartográ�ca assim como em diagramas e tabelas.� Para prover tal capacidade de processa-

mento de dados espaço-temporais é necessário ter um bom sistema para fazer a gerência

de dados, para este papel alguns sistemas que se auto-intitulam como SOLAP utilizam

a combinação do PostGIS com o PostgreSQL que apresenta uma performance razoável,

sendo utilizado até em sistemas comerciais.

Um exemplo da aplicação desta combinação, PostGIS + PostgreSQL, é a aplicação

desenvolvida por Bédard [25] onde ele propõe uma ferramenta da SOLAP ebusiness

intelligenceconstruída a partir de ferramentas de código aberto e/ou livres. Na aplicação

os pesquisadores utilizam a combinação das duas ferramentas para servir como a camada

de data warehousinge esta se comunica com os outros componentes como a camada de

visualização dos resultados.
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Outro exemplo de uso do PostGIS como base para SOLAP é o trabalho de Si-

queira [26], onde o mesmo investiga o impacto de redundância de dados espaciais no

tempo de resposta de consultas OLAP. Neste trabalho ele utiliza o PostGIS como repo-

sitório de dados e realiza testes para �m de simulação na ferramenta.
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3 PROPOSTA DE UM MÉTODO PARA INDE-
XA˙ˆO DOS DADOS ESPACIAIS

A indexação de dados espaciais não é simples e precisa ser tratada de forma diferen-

ciada, por isso para alcançar resultados satisfatórios este trabalho propõe uma abordagem

diferente das discutidas em outros artigos. Como já citado, outros trabalhos importantes

propuseram soluções criando novos métodos de acessos ou usando somente visões para

pré-agregar os dados espacias e não espaciais.

Este trabalho propõe uma solução híbrida para o aumento de performance de

consultas geográ�cas em SGBDR. A solução tem como estratégia indexar os objetos ge-

ográ�cos em uma R-tree e guardar os resultados das agregações nas tabelas do banco de

dados. Generalizando, os passos do método são:

1. Criaçªo da visªo Selecionar dados relevantes para serem agregados e salvos em

uma tabela (visão), para mais tarde ser indexada.

2. Indexar visªo Com ajuda do SAM (R-Tree), indexa-se a visão gravando os iden-

ti�cadores de tuplas nos nós.

3. Inserir referŒncias da R-Tree no SGBDR Percorre-se a R-Tree, recursivamente,

somando os valores dos nós folhas e para se gravar os resultados no SGBDR.

3.1. Na volta da recursão agregar os valores dos nós folhas nos nós intermediários

e assim sucessivamente.

Os detalhes envolvidos em cada passo do método são apresentados nas seções a seguir.

3.1 Criaçªo da visªo

O primeiro passo para construção do método é a criação da visão, para tando é

necessário que se selecione alguns dados que se julguem importantes na base de dados.

Depois de escolhidos estes campos/métricas se faz uma consulta para obter este dados.

Um exemplo levando em consideração a base dados da Figura 4 é a consulta a

seguir:

1 SELECT c.id, c.id_tupla, c.localizacao,
2 SUM(total_venda) AS soma_venda /*, <mais atributos> */
3 FROM vendas v JOIN clientes c;
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Figura 4 � Exemplo de um banco de dados.

Para criar a visão então, basta modi�car a consulta para criar a tabela.

1 CREATE TABLE clients_sales_vw AS -- Criação da visão
2 SELECT c.id, c.id_tupla, c.localizacao,
3 SUM(total_venda) AS soma_venda /*, <mais atributos> */
4 FROM vendas v JOIN clientes c;

A aparência da visão depois de ter executado a consulta se parecerá com a Tabela 2.

id_tupla cliente_id geolocalizacao soma_venda
A1 100 X,Y R$ 1.900,00
A2 101 X,Y R$ 2.100,00
A3 102 X,Y R$ 1.881,00
A4 103 X,Y R$ 3.201,00
A5 104 X,Y R$ 1.901,00
A6 105 X,Y R$ 2.101,00
A7 106 X,Y R$ 1.882,00
A8 107 X,Y R$ 3.202,00
A9 108 X,Y R$ 1.902,00
A10 109 X,Y R$ 2.102,00
A11 110 X,Y R$ 1.883,00
A12 111 X,Y R$ 3.203,00
A13 112 X,Y R$ 1.903,00

Tabela 2 � Representaçªo da visªo materializada

Depois de criada esta tabela que servirá como visão para o método, é necessária a

criação da coluna que guardará as referências daR-Tree. Em um SGBDR é possível fazer

isso através da consulta:

1 ALTER TABLE clients_sales_vw
2 ADD COLUMN no_id INT; -- Coluna que irá guardar referências da R-tree
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Depois que se tem a visão com a coluna das referências paraR-Tree pode-se

começar o outro passo que é a indexação desta visão usando aR-tree.

3.2 Indexaçªo da visªo

Depois de criada a visão, é necessário indexar a visão utilizando o SAM R-Tree, a

indexação é feita através do campolocalizacao da relação de clientes. Este campo é o

campo indexado e o identi�cador das tuplas no SAM é o campoid_tupla que é gerado

pelo SGBDR e geralmente é um endereço para a tupla no disco rígido. Para esta etapa,

são adicionadas as entradas à R-Tree segundo o algoritmo mostrado em [21].

O próximo passo e mais importante é o passo onde os dados da R-Tree são adi-

cionados no banco de dados e ocorre a agregação das informações gravadas na tabela do

banco de dados.

3.3 Agregaçªo de dados

Nesta etapa é preciso percorrer a árvore num percurso pós-ordem, ou seja, se visita

os nós folhas primeiro e depois na volta da recursão visita os nós em um nível superior,

durante a visita dos nós deve-se acumular os valores agregados para posteriormente gravar

em uma nova tupla no banco de dados. Se tomarmos o exemplo da visão mostrada na

Tabela 2 o valor a ser acumulado seria o valor do camposoma_venda.

O pseudo-código mostrado no Código 2 mostra com mais detalhes o processo de

agregação dos dados usando a R-Tree. É importante ressaltar que o Código 2 não leva

em consideração di�culdades de se comunicar com o SGBDR, nem com mais detalhes de

implementação do SAMR-Tree. Para a primeira chamada é passado a raíz daR-Tree e o

número de atributos agregados, que se tomarmos como exemplo a visão da Tabela 2 seria

1 (soma_venda).
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1 void agregarDados(No raiz, int numeroAtributos){
2 if (raiz.temFilhoEsquerdo()){
3 agregarDados(raiz.filhoEsquerdo);
4 }
5 if (raiz.temFilhoDireito())
6 {
7 agregarDados(raiz.filhoDireito);
8 }
9

10 ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco();
11 double acumuladores[numeroAtributos]; // Acumuladores para atributos selecionados
12 for (int k = 0; k < numeroAtributos; ++k){ // laço de repetição para zerar os contadores
13 acumuladores[k] = 0;
14 }
15 if (eFolha(raiz)) // Trata os nós raiz da árvore primeiro
16 {
17 for (int i = 0; i < raiz.numEntradas; ++i){ // Soma os valores das entradas no
18 // nó folha
19 ConjuntoResultado cr = cb.executaConsulta(
20 "SELECT * FROM clients_sales_vw WHERE tupla_id = "
21 + raiz.entradas[i].tid + ";");
22 for (int j = 0; j < numeroAtributos; ++j){
23 acumuladores[j] = acumuladores[j] + cr.atributoAgregado(j);
24 }
25 }
26 cb.executaConsulta(
27 "INSERT INTO clients_sales_vw(soma_venda, no_id) VALUES ("
28 + acumuladores[0] + ", " + raiz.no_id + ");");
29 }else{ // Quando voltar a recursão e encontrar os nós índices trata eles
30 for (int i = 0; i < raiz.numEntradas; ++i){ // Soma os valores agregados dos filhos
31 ConjuntoResultado cr = cb.executaConsulta(
32 "SELECT * FROM clients_sales_vw WHERE no_id = "
33 + raiz.entradas[i].no_id); // Para nós índices, entrada.no_id
34 //são os id’s dos nós em nivel abaixo
35 for (int j = 0; j < numeroAtributos; ++j){
36 acumuladores[j] = acumuladores[j] + cr.atributoAgregado(j);
37 }
38 } // end - for entradas
39
40 }
41 }

Código 2: Algoritmo de agregação dos dados

Após agregar os dados fazendo o percurso naR-Tree a visão terá o aspecto da

Tabela 3.
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id_tupla cliente_id geolocalizacao soma_venda no_id
A1 100 X,Y R$ 1.900,00 4
A2 101 X,Y R$ 2.100,00 4
A3 102 X,Y R$ 1.881,00 4
A4 103 X,Y R$ 3.201,00 5
A5 104 X,Y R$ 1.901,00 5
A6 105 X,Y R$ 2.101,00 6
A7 106 X,Y R$ 1.882,00 6
A8 107 X,Y R$ 3.202,00 7
A9 108 X,Y R$ 1.902,00 7
A10 109 X,Y R$ 2.102,00 7
A11 110 X,Y R$ 1.883,00 8
A12 111 X,Y R$ 3.203,00 8
A13 112 X,Y R$ 1.903,00 8

. . .
B1 R$ 5.881,00 2
B2 R$ 5.102,00 2
B3 R$ 3.983,00 2
B4 R$ 7.206,00 3
B5 R$ 6.989,00 3

. . .
C1 R$ 14.966,00 1
C2 R$ 14.195,00 1

Tabela 3 � Visªo após agregaçªo

3.4 Consultar dados

Depois de construída toda estrutura e inserido os dados agregados SGBDR é pos-

sível realizar consultas passando como parâmetro uma região de �ltro, ou região de con-

sulta(RC). Usando aR-tree �ltra-se os nós contidos propriamente na RC, se o nó num

nível mais acima tem um MBR que não está propriamente contido na região de consulta

deve-se aprofundar no nível da árvore até chegar na situação onde o MBR do nó está

contido na RC.

A situação é exempli�cada na Figura 5, que mostra também as referências da

R-Tree para a visão. No caso da �gura é desejado retornar a soma das vendas para os

clientes contidos na região RC.
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Figura 5 � Exemplo de consulta utilizando retângulo



3.4. Consultar dados 41

A consulta que usa a visão montada e retorna os dados desejados é a consulta

mostrada no Código 3.

1 SELECT * FROM clients_sales_vw
2 WHERE esta_contido(localizacao, RC);

Código 3: Consulta usando visão

Ondeesta_contido(arg1, arg2) é uma função do SGBDR que determina quando

arg1 está contido topologicamente emarg2 e, localizacao e RC são respectivamente um

ponto representando a localização de um cliente e um retângulo representando a área de

interesse da consulta.

Para retornar o resultado da consulta mostrada no Código 3 seria preciso consultar

a R-tree utilizando o algoritmo mostrado com mais detalhes no Código 4, que mostra

a lógica para consultar os primeiros níveis da estrutura. Para conseguir alcançar os nós

encontrados em outros níveis é necessária uma rotina para fazer a visita de forma recursiva,

esta rotina é apresentada no Código 5.
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1 double* consultaVisao(No raiz, Retangulo RC, int numeroAtributos){
2
3 Resultado resultado = new Resultado();
4
5 ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco();
6 if(!eFolha(raiz)){
7 for (int i = 0; i < raiz.numEntradas; ++i){
8 if (estaContido(raiz.entradas[i].mbr, RC))
9 {

10 resultado.adiciona(raiz.entradas[i].tupla_id);//tupla_id id da tupla
11 // que guarda as informações agregadas sobre o nó
12 }else if (sobrepoeParcialmente(RC, raiz.entradas[i].mbr))
13 {
14 // Neste caso, como a região indexada é sobreposta somente
15 // parcialmente, temos que aprofundar o nível até que achemos
16 // uma região totalmente encoberta
17 consultaRecursivamente(raiz.entradas[i],RC, resultado);
18 }
19 } // end - for filhos
20 }
21
22 double acumuladores[numeroAtributos]; // Acumuladores para atributos selecionados
23 for (int k = 0; k < numeroAtributos; ++k){ // laço de repetição para zerar os acumuladores
24 acumuladores[k] = 0;
25 }
26
27 for (int i = 0; i < resultado.numEntradas; ++i){// Somar os resultados que se classificaram
28 // como entradas que estavam na RC
29 for (int j = 0; j < numeroAtributos; ++j){
30 acumuladores[j] = acumuladores[j] + cr.atributoAgregado(j);
31 }
32 }
33 return acumuladores;
34 }

Código 4: Pseudo código de consulta a R-Tree agregada
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1 void consultaRecursivamente(No entrada, Retangulo RC, Resultado resultado){
2
3 if (eFolha(entrada))
4 {
5 // Nó folha, procurar entradas que estejam dentro da RC
6 for (int i = 0; i < entrada.numEntradas; ++i){
7 if (estaContido(entrada.entradas[i], RC))
8 {
9 resultado.adiciona(entrada.entradas[i].tupla_id);

10 }
11 }
12 }else{
13 // Nó índice, tenta verificar quais MBR’s então contidos na RC
14 for (int i = 0; i < entrada.numEntradas; ++i){
15 if (estaContido(entrada.entradas[i].mbr, RC))
16 {
17 resultado.adiciona(entrada.entradas[i].tupla_id);//tupla_id id da tupla
18 // que guarda as informações agregadas sobre o nó
19 }else if (sobrepoeParcialmente(RC, entrada.entradas[i].mbr))
20 {
21 consultaRecursivamente(entrada.entradas[i],RC, resultado);
22 }
23 } // end - for entradas
24 }
25
26 }

Código 5: Pseudo código de consulta recursiva aos nós da R-tree
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A melhoria apresentada por este tipo de consulta se apresentam entre as linhas 9

e 12, pois os métodos tradicionais de busca, assim como o apresentado na Seção 2.6.1.2

sempre descem até o nível mais baixo procurando por entradas que se classi�cam para

aquele tipo de consulta, ou seja, no caso da busca por abrangência o algoritmo percorreria

até o 3o nível da estrutura apresentada na Figura 5.

Acredita-se que a implementação deste método pode trazer melhoria signi�cativa

no tempo de resposta das consultas em SGBDR's com suporte a dados geo-espaciais, pois

reduz o número de operações de E/S uma vez que consulta menos nós para obter o mesmo

resultado dos algoritmos usados recentemente.
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4 EXPERIMENTOS

Para testar a e�ciência do método proposto no Capítulo 3, foi implementado uma

versão simpli�cada do método usando o SAMR-Tree implementada na biblioteca C++

Arboretum 1 e o SGBDOR PostgreSQL. Para realizar os testes foram utilizadas funções

na linguagem C que são chamadas pelo PostgreSQL. Estas funções por sua vez, chamam

as funções que manipulam a R-Tree.

4.1 Metodologia de teste

Para a execução dos teste foram escolhidos 4 pontos de modo aleatório e a partir

destes pontos foram criadas regiões de consulta traçando uma área em volta dos mesmos.

Para cada ponto foram criadas 4 regiões circulares com raios diferentes para variar a

seletividade das consultas por abrangência, ou seja, para cada região de consulta há um

número de tuplas retornadas. Todas consultas foram executadas duas vezes, uma usando

o Método do Capítulo 3 e aR-Tree e outra utilizando as funções fornecidas pela extensão

PostGIS do SGBDOR PostgreSQL. Para cada consulta foram realizados 50 testes, e os

valores apresentados nos grá�cos da Seção 4.2 são baseados nas médias do tempo de

execução de cada um destes testes.

Para que a competição entre o método e o PostGIS pudesse ser justa foram exe-

cutadas consultas usando as funções do PostGIS e o índice do tipo GIST sobre a mesma

relação dos testes realizados com a implementação do método. Os testes foram realizados

em máquina com as seguintes especi�cações:

CPU Intel Core i7 3610QM (2.3 GHz)

Memória 8 GB DDR3 @1333 MHz

Disco Rígido SATAIII 750 GB (Escrita: 91,32 MB/s; Leitura: 93,03 MB/s)

S.O. Linux Ubuntu 12.04.3 (64 bits)

SGBDR PostgreSQL 9.1 com PostGIS 2.1

Os resultados alcançados bem como suas as representações grá�cas são apresentadas na

Seção 4.2.

1 Disponível em http://www.gbdi.icmc.usp.br/arboretum/
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4.2 Resultados dos testes

4.2.1 Desempenho MØtodo

Os primeiros testes foram realizados sobre uma relação com 300.000 tuplas usando

o método apresentado no Capítulo 3. Neste teste para cada um dos quatro pontos foram

criadas regiões de consulta de forma que as consultas retornassem 30.000, 45.000, 60.000

e 75.000. O que representa as seletividades de 10, 15, 20 e 25% da relação consultada. O

grá�co mostrado na Figura 6 representa o tempo de execução médio das consultas para

cada seletividade. Para cada seletividade foram executados 50 testes e então gerado as

médias.
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Figura 6 � GrÆ�co MØtodo

4.2.2 Desempenho PostGIS

Os testes usando a extensão PostGIS foram feitos usando os mesmos procedimen-

tos dos testes anteriores, a relação de entrada possuía 300.000 tuplas e foram montadas

consultas que retornaram 10, 15, 20 e 25% da relação. Os resultados dos testes são mostra-

dos no grá�co da Figura 7. É possível observar que para a RC4 a consulta obteve melhor

desempenho com a seletividade de 75.000 do que com a de 60.000, isto ocorreu pelo fato de

as tuplas retornadas na consulta de seletividade de 75.000 os registros retornados estavam

armazenados em páginas e blocos contíguos o que acarreta em menos operações de E/S.
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Figura 7 � GrÆ�co PostGIS

4.2.3 Comparaçªo dos resultados

Quando comparado os resultados dos testes é possível observar a melhora nos

tempos de resposta das consultas do Método em relação ao PostGIS. O grá�co da Figura 8

mostra a média dos tempos de execução para cada seletividade levando em consideração

todas as RC's.
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Figura 8 � GrÆ�co de comparaçªo

Em geral o método é muito mais rápido, ainda que em uma implementação sim-

pli�cada sem o uso mais avançado das visões. Sendo que para seletividades pequenas o

tempo de resposta chega a ser quase 12 vezes menor do que o tempo de resposta do

PostGIS.





49

5 CONCLUSˆO

Bancos de dados lotados de informações das mais variadas origens é uma reali-

dade cada vez mais constante no mercado. Os dados de movimentação �nanceira, como

entradas e saídas quando acumulados por muito tempo se tornam difíceis de se analisar,

principalmente se associados a dados geográ�cos. Neste cenário aplicações de informa-

ção geográ�ca utilizando conceitos de OLAP edata warehousingestão se tornando mais

comuns.

Este trabalho propôs um método para acelerar consultas de caráter OLAP em da-

dos espaciais. A partir dos resultados obtidos é possível a�rmar que a implementação do

método em bancos relacionais modernos com capacidades geográ�cas tem grande poten-

cial e pode oferecer melhora de performance em aplicações que utilizem dados geográ�cos.

A melhoria trazida pelo método em tempo de resposta de consulta é expressivo, só ne-

cessitando uma perda de espaço para o armazenamento das visões, que são as possíveis

combinações de relações base. Se implementado em bancos que tem como funcionalida-

des visões materializadas com atualização incremental, como oOracle DB1, os benefícios

serão ainda maiores visto que neste tipo de visão não há o custo de se criar a visão toda

vez que as relações bases são atualizadas.

5.1 Contribuiçıes

A principal contribuição deste trabalho está no método proposto no Capítulo 3. O

método é diferenciado dos outros propostos na bibliogra�a para o ganho de desempenho

em consultas com dados geográ�cos, uma vez que traz a combinação de visões com o SAM

R-Tree.

Outra contribuição é a implementação de funções para o SGBDOR PostgreSQL

na linguagem C++, o que é tarefa extremamente árdua devido a falta de documentação

para este tipo de desenvolvimento. O código fonte bem como documentação do que foi

feito para comunicar a interface C do SGBDOR com os códigos podem ser encontrados

no repositório2 criado para este trabalho no GitHub3, que é uma plataforma para com-

partilhamento de códigos para projetos que usam o Git4 como sistema de gerenciamento

de versão.

1 www.oracle.com/database
2 https://github.com/pedro-stanaka/PgAR-tree
3 https://github.com/
4 http://git-scm.com/
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