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Resumo. O processamento de joins sobre dados espaciais é uma operação de
muita utilidade na combinação de relações geo-espaciais, tido como uma tarefa
computacional complexa. Embora existam na literatura algumas propostas de
paralelização do processamento de joins, pouca atenção foi dada à execução de
forma distribuı́da. Este artigo apresenta uma proposta para o processamento
de joins espaciais, utilizando árvores R-Trees distribuı́das e o paradigma de
armazenamento e processamento Map-Reduce. Também é apresentado como é
possı́vel empregar as técnicas descritas para a construção de aplicações LBS.

1. Introdução
Serviços Baseados em Localização (LBS - Location Based Services) são serviços que
levam em consideração a localização do usuário para entregar, de forma interativa,
informações com valor agregado ao mesmo [Mohapatra and Suma 2005]. Um serviço
LBS agrega informação à localização corrente do usuário (por exemplo, segurança,
anúncios de produtos e serviços) e entrega em tempo real esta informação.

De acordo com o Instituto Gartner, a sensibilidade a localização está entre as oito
tecnologias móveis promissoras para 2009 e 2010, e possui um grande potencial a ser
explorado por aplicações, apesar do grande desafio a respeito da privacidade e segurança
dos usuários [Pettey and Stevens 2009a]. De acordo com [Butcher 2008], aplicativos LBS
são a nova “onda” para aplicações móveis, e os dispositivos móveis vão substituir os
telefones fixos na América do Norte em 2011 [Pettey and Stevens 2009b].

Os serviços a seguir são exemplos de aplicações LBS. Ambos combinam algum
tipo de informação geo-espacial com a localização corrente do usuário:

• Alertar usuários que estão trafegando em regiões inseguras da cidade;
• Alertar usuários antecipadamente sobre congestionamentos no trânsito;
• Entregar anúncios geo-referenciados aos usuários. Este serviço analisa que

anúncios estão co-localizados e são do interesse (previamente registrado) dos
usuários. Os usuários podem estar em movimento constante. Estes anúncios po-
dem ser de produtos, serviços ou ainda eventos;
• Alertar a respeito da proximidade de amigos. Este serviço é conhecido como

People Finder;
• De forma geral, relacionar quaisquer dois conjuntos de objetos geo-referenciados,

por exemplo: pessoas e pontos turı́sticos, pontos turı́sticos e meios de locomoção
que levam até eles, animais e áreas de preservação ambiental, erosões no solo e
fazendas/plantações, dentre outros.



Estes serviços demandam uma grande quantidade de processamento e armazena-
mento de dados, juntamente com a necessidade de enviar respostas em tempo real para
uma grande quantidade de usuários. Alertar um usuário quando o mesmo já chegou
no congestionamento, ou ainda, enviar anúncios depois que o usuário já está distante
levariam-no a não confiar e consequentemente desistir do serviço.

Este artigo apresenta um estudo em andamento de uma proposta de arquitetura
para o processamento de joins espaciais. Nesta arquitetura são utilizadas árvores R-Tree
distribuı́das e o paradigma de processamento e armazenamento distribuı́do Map-Reduce.

A continuação deste artigo segue-se da seguinte forma: Na Seção 2 é apresentada
a definição de R-Tree e as variantes mais importantes. Na Seção 3 é definido o que é
um Join sobre dados espaciais e que problemas podem ser resolvidos com sua utilização.
Na Seção 4 a discussão é expandida para Joins e paralelização em arquiteturas com ou
sem compartilhamento de recursos (shared-all e shared-nothing). Na seção 5 define-se o
paradigma Map-Reduce de distribuição de processamento e armazenamento. Por fim, na
Seção 6 é apresentada uma abordagem do uso da técnica Map-Reduce para processamento
de joins espaciais sobre R-Trees distribuı́das.

2. R-Trees

Árvore R-Tree é uma estrutura de dados utilizada para indexar dados geo-espaciais.
Foi proposta por Antonim Guttman em 1984. É semelhante a uma B+-Tree, com a
diferença de utilizar retângulos para organizar seus itens, mantendo itens espacialmente
co-localizados próximos uns dos outros [Guttman 1984].

A organização de uma R-Tree pode ser observada na Figura 1. Os nós dos nı́veis
superiores da árvore (chamados de nós diretórios ou nós internos) cobrem os nós dos
nı́veis inferiores recursivamente. Com esta organização recursiva é possı́vel acelerar o
processamento de consultas. É possı́vel observar que durante uma busca, assim como na
B+-Tree, a cada nı́vel da árvore descarta-se parte do espaço de busca.

Figura 1. Organização de uma R*-Tree. Adaptado de [Manolopoulos 2006].

Várias extensões da R-Tree de Guttman foram propostas. Entre elas estão a R*-
Tree, a R0-Tree e a SD-RTree.

A R*-Tree é uma variante da R-Tree básica com melhorias em quatro aspectos



[Beckmann et al. 1990]:

1. Minimização do espaço morto - área do MBR (Minimum Bounding Rectangle)
que não é coberta pelos objetos filhos

2. Redução da sobreposição entre os MBR’s. Considerada por [Xia and Zhang 2005]
a mais importante das quatro.

3. Minimização do perı́metro do MBR (fazer que o retângulo pareça o mais quadrado
possı́vel) e

4. Otimização do armazenamento da estrutura

A R*-Tree é frequentemente utilizada como comparativo de outras variações por
ter uma excelente performance. É a estrutura mais implementada atualmente, presente
em bancos de dados como PostgreSQL e Oracle.

A R0-Tree é uma extensão da R*-Tree. Introduz a técnica de armazenar objetos
discrepantes nos nós internos da árvore. Com esta técnica consegue-se reduzir o MBR
(Minimum Bounding Rectangle) dos nós da árvore. Esta redução tem impacto direto na
performance do ı́ndice porque resulta em uma menor sobreposição entre MBR’s. Reduzir
a sobreposição implica em uma maior redução no espaço de busca [Xia and Zhang 2005].

A SD-RTree é uma árvore para indexação distribuı́da de dados geo-espaciais
[du Mouza et al. 2007]. Porém, a proposta descreve uma árvore binária para tal finali-
dade, não baseada em uma B+-Tree, ao contrário da maioria das variações da R-Tree.

3. Joins espaciais

Um join espacial consiste em mapear entradas de dois conjuntos de objetos multidimen-
sionais no espaço Euclidiano R e S, criando pares de objetos {(r, s)|r ∈ R, s ∈ S},
de acordo com algum critério de filtro. Frequentemente este filtro é a co-localização
geo-espacial entre os itens dos conjuntos. Foi introduzido por [Brinkhoff et al. 1993] e
posteriormente estendido por [Huang et al. 1997].

A utilidade de joins pode ser evidenciada através dos seguintes exemplos:

• Possui-se duas R-Trees, uma mapeando Áreas de Preservação Ambiental (em es-
cala global) e outra mapeando a posição geográfica de onde forem encontrados
animais de determinadas espécies. Um join entre estas duas relações responde a
seguinte pergunta: “Quais animais estão presentes em cada Área de Preservação?”
• Uma R-Tree mapeando anúncios geo-espaciais (produtos, serviços, eventos,

promoções) e outra mapeando posicionamento de pessoas. Pretende-se construir
um serviço de entrega de anúncios para pessoas que registrarem interesse. O
join consiste em verificar em um determinado momento quais anúncios estão co-
localizados com as pessoas a fim de que tais anúncios sejam exibidos através de
algum canal de comunicação direto com a pessoa (celulares, smartphones).
• Localizar todos os parques que estão em determinada cidade. Neste caso o se-

gundo ı́ndice pode ou não estar filtrado. A resposta seria os parques de uma só
cidade ou de todas as cidades.
• Um serviço de localização de pessoas amigas. Para este serviço o join responde

em um determinado momento quais pessoas estão co-localizadas e que são amigas
para que possam se encontrar.



O processamento de um join espacial entre duas R-Tree’s pode ser realizado em
duas etapas: (1) A etapa de filtro e (2) a etapa de refinamento [Brinkhoff et al. 1996].

Na etapa de filtro os nós internos das duas árvores são comparados nı́vel a nı́vel,
observando quais MBR’s possuem interseção existem si. Os nós que possuem interseção
são comparados no nı́vel seguinte. Este processo se repete recursivamente, até que os nós
folhas da árvore sejam alcançados.

Nos nós folhas é então aplicada a etapa de refinamento. Esta etapa consiste em
comparar os objetos reais armazenados observando a existência de interseção entre eles,
ao contrário da primeira etapa, que compara os MBR’s dos nós internos.

Os seguinte algoritmos foram propostos para realizar join em R-Trees:

• Busca em Profundidade (depth-first) [Brinkhoff et al. 1993]
• Busca em Largura (breadth-first) [Huang et al. 1997]

4. Joins espaciais e Paralelismo
Estratégias para processamento de joins paralelos foram proposta na literatura por
[Zhou et al. 1998] e [Huang et al. 1997]. O processo consiste em atribuir a determina-
dos processadores um conjunto de entradas (r, s). Da seguinte forma:

1. Tem-se um número n de processadores;
2. É feito um pré-processamento entre os nós das duas R-Trees até que o número n

de conjuntos (r, s) seja alcançado. Isto é feito por um só processador (sequencial-
mente);

3. Quando alcançado o número n, cada conjunto (r, s) é atribuı́do a um processador
e este continua o processamento;

4. Quando todos processadores chegarem aos nós folhas, pode-se novamente utilizar
paralelismo para realizar a etapa de refinamento;

5. Quando todos os processadores concluem suas tarefas, a resposta está computada.

Esta técnica pode ser aplicada em arquiteturas de memória e disco compartilha-
dos sem alterações. Porém, para arquiteturas sem compartilhamento (shared-nothing) é
necessário levar em conta alguma técnica de divisão [Patel and DeWitt 2000].

A técnica de divisão consiste em dividir o espaço mapeado pelas duas R-Trees en-
tre os nós do cluster, de forma que itens co-localizados nos dois ı́ndices fiquem próximos
fisicamente [Patel and DeWitt 2000] [Zhou et al. 1998].

Porém, esta abordagem obriga que sempre ocorra a etapa de divisão antes do
processamento do join. Se a divisão for feita antecipadamente é possı́vel que a carga
de trabalho seja desproporcional entre os nós do cluster.

Esta discussão pode ser estendida para uma arquitetura distribuı́da, como será
visto na Seção 6.

5. Map-Reduce
Map-Reduce é um modelo de programação para processamento de grandes conjun-
tos de dados. Sua principal caracterı́stica é automatizar a execução paralela de al-
goritmos que podem ser codificados na forma de duas funções: Map e Reduce



[Dean and Ghemawat 2004]. Os dados são divididos entre os nós do cluster e o algo-
ritmo de processamento é enviado para cada um dos nós para ser executado.

Um exemplo deste processamento é exibido na Figura 2. A princı́pio, tem-se os
dados de entrada armazenados no sistema de arquivos distribuı́do (DFS - Distributed File
System). Estes dados estão divididos entre os nós do cluster. Esta divisão foi realizada
através da execução prévia de uma função de split. Os dados são lidos por um leitor
(Temperature Reader) que é executado localmente (em cada nó) pela função Map.

As entradas processadas pela função Map são agrupadas pela chave (Key) e então
repassadas para a função Reduce. Esta por sua vez fará a redução dos dados, de acordo
com algum critério programado. Na figura a programação é encontrar a maior temper-
atura de determinado ano. Os dois reducers utilizados (um para cada chave) escrevem o
resultado do processamento através de um escritor (Temperature Writer) e desta forma a
execução é concluı́da.

Key Value

Ano Temp

2007 10

2007 11

2007 10

2008 15

2008 16

2008 15.5




Temperature Reader

Map

Key Value

2007 10

2007 11

2007 10

Key Value

2008 15

2008 16

2008 15.5

Reduce

[2007, (10,11,10)]

[2008, (15,16,15.5)]

Key Value

2007 11

2008 16

Temperature
Writer

Figura 2. Encontrando a maior Temperatura do Ano usando Map-Reduce

6. Considerações para o Processamento de Joins com Map-Reduce
Como visto na Seção 4, para o processamento de joins paralelos é necessário utilizar uma
forma de divisão das R-Trees, de forma que as partes possam ser distribuı́das em um
cluster.

A divisão considerada neste trabalho é por nós, ou seja, cada nó da R-Tree será
armazenado em um computador. A etapa de divisão não ocorrerá para cada execução de
join, e sim, durante a construção das R-Trees, de forma dinâmica.

Pretende-se evitar a comunicação necessária para dividir as estruturas de dados a
cada processamento de join. Esta abordagem funciona razoavelmente bem em arquitetura
paralela, mas é completamente inviável em uma arquitetura distribuı́da, devido ao alto
custo da comunicação entre os computadores.

Considerando o cenário onde as R-Trees possuem grande quantidade de folhas,
é certo que existem maior quantidade de nós na árvore que computadores no cluster.
Portanto, observa-se que vários nós poderão estar armazenados num mesmo computador.

Considera-se também um “fator de replicação” para os nós da estrutura,
garantindo tolerância a falhas. Este fator consequentemente implica que os nós estarão
replicados no cluster, e com isso pode-se realizar balanceamento de carga das requisições
ao serviço.



Foi visto também na Seção 4 que é necessário comparar os nós das duas R-Trees, e
que está comparação é ótima quando regiões geográficas co-localizadas das árvores estão
armazenadas fisicamente em um mesmo local. Porém, como a construção dos ı́ndices
é dinâmica, não obrigatoriamente nós de regiões geográficas co-localizadas em árvores
diferentes estarão armazenadas fisicamente juntas.

A seção a seguir apresenta formalmente como é feito o processamento do join
com Map-Reduce.

7. Definição Formal de Execução de Join usando Map-Reduce

Um join entre duas árvores R e S utilizando as funções Map e Reduce pode ser realizada
em quatro etapas, baseado no algoritmo de busca em largura (breadth-first), como segue:

1. Uma função Map compara cada nı́vel i das árvores R e S e produz um conjunto
Mi de entradas (r, s), resultado do produto cartesiano Ri ./ Si. A primeira entrada
da função Map, quando i = 0, é a raiz das árvores;

2. O conjunto Mi é processado pela função Reduce, observando quais MBR’s pos-
suem interseção entre si. A saı́da da função Reduce é o conjunto de todas as
entradas de Mi onde existe interseção entre r e s, ou seja:

Ri = {(r, s)|r ∩ s 6= ∅, r ∈ R, s ∈ S} (1)

3. Chamadas recursivas a uma nova função Map são feitas para os nı́veis seguintes.
A entrada da função Map para i > 0 é a saı́da Ri da função Reduce exatamente
anterior.

4. Quando a execução recursiva alcança o nı́vel das folhas das árvores, a função
Reduce compara os objetos geo-espaciais propriamente ditos (não MBR’s). A
saı́da Ri é o resultado do processamento do join.

A Figura 3 exibe um exemplo desta execução recursiva. O join começa pelo
nı́vel 0 da árvore (raiz) e produz um resultado intermediário com a combinação de nós
que possuem interseção entre si: (2, 1) e (2, 2). Os filhos dos nós deste resultado inter-
mediário são então recuperados e comparados no processamento do nı́vel 1. Esta nova
comparação produz um novo resultado intermediário, que é usado subsequentemente até
que seja alcançado o último nı́vel das árvores.

Quando a altura das duas árvores é diferente, as chamadas recursivas continuam
com a árvore de maior altura. O conjunto de respostas vai sendo possivelmente reduzido,
devido as interseções seguintes.

A divisão do processamento entre os computadores do cluster é feita em dois
momentos:

• As entradas da função Map são divididas. São alocadas várias funções Map pelo
framework de Map-Reduce. Nesta etapa, procura-se atribuir entradas fisicamente
localizadas com o local de processamento da função Map.
• As entradas da função Reduce são divididas de acordo com a chave (r), de forma

que r’s diferentes são feitos por instâncias de funções Reduce diferentes.



1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

Join Nı́vel 0

2 1
2 2

Join Nı́vel 1

5 6
6 6
5 4

Join Nı́vel 2

11 9
13 13
12 10
11 10
14 13

Figura 3. Exemplo da execução recursiva de um join com Map-Reduce.

8. Conclusão
Até o momento foi feita uma extensa revisão da literatura, a procura de vantagens e
desvantagens da abordagem escolhida. Acredita-se que as caracterı́sticas do cenário es-
colhido implicam em distribuir a carga de trabalho. É visı́vel que uma abordagem de
divisão a cada execução de join não atenderia o requisito de resposta em tempo real para
o usuário.

A forma de replicação dos nós das árvores será estudada na continuação do tra-
balho. Este item é um importante fator da arquitetura como um todo, pois tem um grande
impacto no tempo de processamento dos joins.

A continuação do trabalho se dará também com o aprofundamento da pesquisa e
implementação de árvores R-Trees distribuı́das, paralelo à execução de testes de validação
com funções Map-Reduce. Será utilizado um cluster configurado com o framework
Hadoop da Organização Apache.
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