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Resumo 

 

A técnica experimental de avaliação de desempenho utilizada em aplicações e 

sistemas de bancos de dados é composta principalmente da técnica de benchmark, que 

consiste em um conjunto de testes experimentais previamente definidos e 

posteriormente executados para obtenção de resultados de desempenho. Data 

Warehouses Geográficos (DWG) permitem o armazenamento de geometrias dos objetos 

que representam localizações na superfície terrestre e possibilitam o processamento de 

consultas analíticas e multidimensionais. Os benchmarks TPC-D, TPC-H e SSB são 

utilizados para avaliar o desempenho de Data Warehouses Convencionais. O benchmark 

Spadawan é utilizado para avaliar o desempenho de Data Warehouses Geográficos. 

Contudo, os benchmarks anteriores não conseguem ser considerados abrangentes, 

devido a sua limitada carga de trabalho. Desta forma, nesta dissertação, propomos um 

novo benchmark, chamado Spatial Star Schema Benchmark, ou Spatial SSB, projetado 

especialmente para realizar a avaliação de desempenho de consultas em ambientes de 

DWG. As principais contribuições do Spatial SSB estão concentradas em três pontos. 

Primeiro, o Spatial SSB utiliza três tipos de dados geométricos (i.e. pontos, linhas e 

polígonos), propostos em um esquema híbrido. Além disto, garante o controle da 

seletividade, que indica o número de linhas retornadas na tabela de fatos para cada 

consulta espacial pertencente à carga de trabalho deste benchmark. Segundo, o Spatial 

SSB controla a geração e distribuição dos dados no extent, assim como a variação do 

volume de dados, tanto aumentando a complexidade dos objetos espaciais, quanto 

aumentando o número de objetos espaciais, pelo aumento do fator de escala. Terceiro, o 

Spatial SSB obtém o número de objetos intersectados por janelas de consultas definidas 

de forma ad hoc, que sobrepõem uma porcentagem do extent definida pelo usuário. Os 

resultados experimentais mostraram que estas características degradam 

significativamente o desempenho de consultas sobre DWG.  

 

Palavras-chave: Benchmark, Data Warehouse Geográfico, seletividade, complexidade, 

fator de escala. 
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Abstract 

 

The experimental performance evaluation of applications and databases systems 

is carried out mainly by using the benchmark technique, which consists of a set of 

experimental tests previously defined and subsequently executed to obtain performance 

data. Geographical Data Warehouses (GDW) allow the storage of objects’ geometries, 

which represent their locations over the earth surface, enable the simultaneous 

processing of analytical and multidimensional queries.  Some benchmarks are found in 

the literature that are related to Conventional Data Warehouse,  such as TPC-D, TPC-H 

and SSB, and benchmarks for analyzing the performance of query processing over 

GDW, such as Spadawan. However, the Spadawan cannot be considered embracing, 

with a limited workload, that does not take into account unidimensional geometries. In 

this dissertation, we propose a novel benchmark, called Spatial Star Schema 

Benchmark, or Spatial SSB, designed specifically to perform controlled query 

performance evaluation of GDW environments. The main contributions of Spatial SSB 

are concerned to three issues. Firstly, the Spatial SSB addresses the three main types of 

geometric data (i.e. points, lines and polygons), proposes a hybrid schema. Moreover, it 

ensures controls the selectivity by indicating the number of tuples returned from the fact 

table for each spatial and multidimensional query of its workload. Secondly, the Spatial 

SSB controls the data distribution in the extent and regulates the increase in data volume 

by either raising the complexity of spatial objects geometries or enlarging the number of 

spatial objects, using a scale factor. Thirdly, the Spatial SSB obtains the number of 

objects that intersect an ad hoc query window, which in turn, overlaps a user-defined 

percentage of the extent. Experimental results showed that these features significantly 

degrade the query performance over GDW.  

 

Keywords: Benchmark, Geographical Data Warehouses, selectivity, complexity, scale 

factor. 
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1.1 Contextualização 

Um Data Warehouse (DW) é uma base de dados multidimensional, cujos dados 

são obtidos a partir de múltiplas fontes heterogêneas. Estes dados, considerados 

alfanuméricos (i.e. textos, números e datas), geralmente são organizados por meio de 

um esquema estrela, contendo uma tabela de fatos e várias tabelas de dimensão. 

Ademais, os dados são orientados por assunto, integrados, não voláteis e utilizados no 

processo de suporte à decisão (INMON, 2002). OLAP (On-Line Analytical Processing) 

é uma categoria de software utilizada para manipulação e análise de um grande volume 

de dados sob múltiplas perspectivas, podendo acessar milhões de registros por vez, 

realizando várias varreduras, junções e agregações (KIMBALL, 2002; ELMASRI, 

2005; RIZZI, 2007). 

Assim como os sistemas de DW, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

foram popularizados e empregados no suporte à decisão. Os SIG são ferramentas usadas 

na manipulação, consulta, análise e visualização de dados espaciais (CÂMARA, 1996; 

FERRARI, 1997; RIGAUX, 2002; CASANOVA, 2005). Portanto, embora possuam 

suas características específicas, DW, OLAP e SIG convergem em um aspecto: são 

utilizados no suporte à decisão.  

Desde o final da década passada, foi observada, a importância da inclusão de 

dados espaciais nos DW (STEFANOVIC, 2000). Este fato motivou a integração de SIG, 

DW e OLAP, originando o conceito de Data Warehouse Geográfico (DWG) 

(STEFANOVIC, 2000; MALINOWSKI, 2004; 2008; FIDALGO, 2004; BIMONTE, 

2005) e o desenvolvimento de ferramentas SOLAP (Spatial OLAP). A principal 

motivação desta integração é o uso de SOLAP para explorar o DWG por meio de 

consultas analíticas e multidimensionais com base em um predicado espacial 

(FIDALGO, 2009; 2004; BIMONTE, 2005; 2007; MALINOWSKI, 2008). Um DWG é 

um DW tradicional que armazena dados geográficos em uma ou mais dimensões e pode 

conter medidas espaciais (MALINOWSKI, 2008; STEFANOVIC, 2000) nas tabelas de 

fato. As tabelas de fato armazenam medidas de interesse para análise, que podem ser 

numéricas ou espaciais, enquanto tabelas de dimensão possuem atributos que 

contextualizam estas medidas.  

Sistemas de Bancos de Dados podem ser avaliados experimentalmente a partir 

de uma técnica de avaliação de desempenho, utilizando o conceito de benchmark, que 
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permite a geração artificial e supervisionada dos dados, chamados de dados sintéticos, e 

garante o controle da execução de consultas (BARBOSA, 2009). De acordo com Gray 

(1993), é possível criar benchmarks que avaliem o desempenho de processamento das 

consultas, utilizando técnicas de throughput (tarefas/segundo) em DW. Na indústria de 

benchmarks, existem, por exemplo, o TPC-D, TPC-H e o Star Schema Benchmark 

(SSB) que são utilizados para avaliar experimentalmente sistemas de DW.  O 

benchmark TPC-H (POESS, 2000) substituiu o benchmark TPC-D (POESS, 2000). O 

TPC-D é considerado um benchmark obsoleto para DW, mas foi amplamente utilizado, 

estimulando o desenvolvimento tanto de produtos de hardware, quanto de produtos de 

software. No entanto, o TPC-D não conseguiu ser considerado um benchmark 

abrangente devido a algumas faltas existentes, tais como: não provê suporte a índices, 

nem a visões materializadas. Desta forma, o TPC-H (POESS, 2000) foi concebido para 

auxiliar na avaliação do desempenho de bases de dados encontradas em aplicações 

clássicas de DW. O SSB (O’NEIL, 2007) é um benchmark cujo esquema estrela é uma 

extensão do esquema dimensional do TPC-H. Entretanto, o TPC-D, o TPC-H e o SSB 

não consideram em sua carga de trabalho predicados espaciais (POESS, 2000; O’NEIL, 

2007).  

O Spatial Data Warehouse Benchmark (Spadawan) (SIQUEIRA, 2010) avalia 

desempenho de ambientes de DWG. Porém, este benchmark foi criado com algumas 

limitações, tais como: (1) não possui tipos de dados unidimensionais, como linhas; (2) 

não permite a variação da complexidade dos objetos, por meio do aumento do número 

de vértices por polígono (i.e. não consegue variar o número de pontos de um objeto 

espacial); (3) não controla a distribuição dos dados no espaço multidimensional, 

também chamado de extent nesta dissertação; (4) não permite a geração de janelas de 

consulta dada uma certa porcentagem do extent e (5) não especifica o fator de escala 

para variar o volume de dados espaciais. Todas estas características são consideradas 

importantes, pois impactam no processamento de consultas, degradando o desempenho 

e, por isso, devem ser abordadas em uma proposta de benchmark para DWG. 

 

1.2 Motivação 

Nesta dissertação, propomos o Spatial Star Schema Benchmark (Spatial SSB) 

(NASCIMENTO, 2011) para avaliar o desempenho de consultas SOLAP submetidas a 
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um ambiente de DWG. Este benchmark consegue suprir as faltas existentes dos 

benchmarks mostrados anteriormente, na Seção 1.1. A Figura 1.1 mostra algumas 

características que o benchmark Spatial SSB consegue prover, comparando o mesmo 

com os demais benchmarks.  

O Spatial SSB estende o SSB permitindo o armazenamento de tabelas de 

dimensão espacial. O esquema do Spatial SSB é considerado híbrido, no sentido de 

eliminar as redundâncias quanto ao armazenamento das geometrias. A carga de trabalho 

do Spatial SSB é composta por predicados convencionais e espaciais e duas diferentes 

propostas de janelas de consultas são disponibilizadas: predefinidas (i.e. fixas) e ad-hoc 

(i.e. definidas a partir da solicitação do usuário). 

 

 

Figura 1.1 – Características gerais dos Benchmarks para DW e DWG 

 

O Spatial SSB utiliza um gerador de dados próprio, chamado VisualSpatialSSB, 

que manipula apenas tipos de dados sintéticos, garantindo a distribuição e o controle da 

seletividade de tipos de dados espaciais e convencionais. O VisualSpatialSSB foi 

desenvolvido especialmente para o benchmark Spatial SSB, mas consegue ser 
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considerado um gerador de dados abrangente, que pode ser utilizado para testes de 

outros tipos de sistemas. Uma grande contribuição do VisualSpatialSSB é a 

possibilidade de geração tanto dos dados convencionais, quanto dos dados espaciais, 

que representam endereços, ruas, cidades, nações e regiões. Para o desenvolvimento do 

gerador de dados do Spatial SSB foi absolutamente necessária à automatização do 

processo de geração dos dados do benchmark SSB, já que o Spatial SSB estende o SSB. 

Dessa forma, a criação do gerador de dados do Spatial SSB foi dividia em duas etapas: 

(1) a construção do componente VisualTPCH+SSB, cujo objetivo é o de prover uma 

interface gráfica para geração dos dados do benchmark SSB, que correspondem as dados 

alfanuméricos, usados no Spatial SSB. A automatização da geração dos dados do 

benchmark SSB ainda não existia na literatura foi estritamente necessária para este 

trabalho; (2) a construção do componente Spatial Geometry, que é um gerador de dados 

espaciais, responsável pela geração de todos os objetos geográficos considerados pelo 

Spatial SSB. Juntos, estes componentes compõem a ferramenta VisualSpatialSSB que é 

um gerador de dados espaciais e convencionais do benchmark proposto nesta 

dissertação.  

O VisualSpatialSSB define características específicas que degradam 

significativamente o desempenho de consultas. A variação do volume de dados pode ser 

realizada a partir da variação da complexidade dos objetos ou da variação do fator de 

escala.  Estas características são interessantes porque é possível visualizar o quanto o 

desempenho de uma consulta pode ser degradado com o aumento do volume de dados. 

No Capítulo 4, descreveremos com mais detalhes o benchmark Spatial SSB. 

 

1.3 Objetivos 

Para guiar o desenvolvimento desta dissertação, alguns objetivos foram 

definidos, os quais são detalhados nesta seção. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O foco central deste trabalho é a criação de um novo benchmark para DWG, a 

fim de permitir a avaliação de desempenho de consultas que utilizem em seus 

predicados, tipos de dados com feições geométricas. Este benchmark, chamado Spatial 

SSB, contempla características relevantes que permitem avaliar o desempenho do 
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processamento de consultas a um DWG em diferentes perspectivas. Neste caso, tanto é 

possível avaliar o desempenho de consultas SOLAP variando a complexidade dos 

objetos (i.e. quantidade de pontos que representa cada geometria), quanto variando o 

fator de escala (i.e. número de objetos utilizados no processamento da consulta). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, algumas metas são almejadas: 

 Definição de um esquema de dados dimensional para o benchmark DWG; 

 Especificação e implementação de um novo gerador de dados sintéticos; 

 Definição de uma carga de trabalho, utilizando predicados convencionais e 

espaciais; 

 Realização de experimentos variando o fator de escala e a complexidade dos 

objetos. 

 

1.4 Metodologia 

A ferramenta VisualSpatialSSB consiste no gerador de dados próprio do 

benchmark Spatial SSB, sendo responsável pela criação e manipulação dos tipos de 

dados convencionais e espaciais. Ela permite que o usuário gere objetos com diferentes 

particularidades, para posterior análise experimental. Desta forma, esta pesquisa tem 

caráter experimental e comparativo, ou seja, determina um objeto de estudo, seleciona 

as variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, define formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto, comparando os resultados 

obtidos (GIL, 2002). Além disso, o método experimental consiste em submeter os 

objetos de estudo à influência de certas variáveis, em condições controladas e 

conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz (ASSIS, 

2008). 

Os testes experimentais realizados nesta pesquisa compararam objetos diferentes 

com as mesmas cargas de trabalho, propostas pelo Spatial SSB. Os tipos de dados foram 

modificados de acordo com a complexidade e com o fator de escala, obtendo diferentes 

resultados. Com os resultados obtidos é possível identificar se o aumento do volume da 

base de dados, seja variando a quantidade de pontos que representam cada objeto 
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geográfico, seja variando o número de objetos, realmente degrada o desempenho de 

consultas feitas em um ambiente de DWG. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, conforme mostra o 

fluxograma da Figura 1.2. 

  Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Este capítulo apresenta a revisão 

bibliográfica referente aos sistemas de apoio à decisão e ao tema de avaliação de 

desempenho, especificando a técnica de benchmark abordada nesta dissertação. 

  Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: Neste capítulo, são apresentadas 

propostas de esquemas DWG existentes na literatura e os benchmarks existentes para 

avaliação de desempenho de sistemas de bancos de dados. Ele discorre sobre dois 

benchmarks, sendo que um deles foi usado na avaliação de desempenho de DW 

convencional, enquanto o outro benchmark foi proposto para auxiliar na avaliação de 

sistemas de DWG. 

  Capítulo 4 – O Spatial Star Schema Benchmark: Este capítulo apresenta o 

Spatial Star Schema Benchmark (Spatial SSB), proposto nesta dissertação, detalhando o 

esquema de DWG utilizado, os tipos de dados espaciais e convencionais, a 

escalabilidade na geração de diferentes e crescentes volumes de dados (utilizando a 

cardinalidade convencional e espacial) e descrevendo a seletividade das consultas e a 

carga de trabalho. 

  Capítulo 5 - Aspectos de Implementação e Experimentos: Os aspectos de 

implementação do gerador de dados do Spatial SSB são apresentados e discutidos neste 

capítulo. Também são exibidos os resultados obtidos com os experimentos realizados, 

considerando o aumento do volume de dados. 

 Capítulo 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros: Este capítulo traz um resumo do 

que foi apresentado nesta dissertação, bem como algumas considerações finais sobre a 

pesquisa realizada, assim como algumas indicações de trabalhos futuros. 
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Figura 1.2 - Organização da Dissertação 

 

 

Os anexos que fazem parte deste documento correspondem ao Apêndice A, que 

mostra o artigo publicado no GeoInfo 2011, sobre o benchmark Spatial SSB, e ao 

Apêndice B que mostra todos os cálculos da seletividade utilizando seis janelas de 

consultas predefinidas, utilizadas no desenvolvimento do benchmark para DWG, que é 

proposto nesta dissertação. 
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Devido à necessidade de compreender o andamento dos negócios em uma 

organização, surgiram os chamados Sistemas de Apoio à Decisão, que são amplamente 

utilizados para tomadas de decisões estratégicas. Esta categoria de sistemas possibilita, 

de forma rápida e flexível, a recuperação, síntese e análise de dados relevantes para uma 

determinada atividade de negócios ou corporação. Algumas tecnologias têm se 

mostrado promissoras no auxilio à tomada de decisões estratégicas, destacando-se: SIG, 

DW, OLAP, DWG e Spatial OLAP. 

Neste capítulo, são mostrados conceitos considerados importantes para 

compreensão desta dissertação. A Seção 2.1 aborda DW e a tecnologia de 

processamento de consultas analíticas e multidimensionais para o apoio à decisão, 

conhecida por OLAP. Na Seção 2.2, os principais conceitos sobre Sistemas de 

Informações Geográficas são dados. A Seção 2.3 discorre sobre DWG e SOLAP 

(Spatial OLAP). A Seção 2.4 exibe uma discussão acerca dos tipos de dados e consultas 

espaciais. A Seção 2.5 discorre sobre avaliação de desempenho. Por fim, na Seção 2.6, 

são feitas as considerações finais. 

 

2.1. Data Warehouse e OLAP 

O tempo de resposta e a descoberta de estratégias para tomadas de decisões são 

características importantes, que devem ser garantidas por sistemas de informação. Estas 

características estão diretamente relacionadas às necessidades de fornecer 

armazenamento, funcionalidades e possibilidade de responder a consultas acima da 

capacidade de processamento de sistemas de bancos de dados orientados a transações. 

O processamento rotineiro de transações, chamado On-Line Transaction 

Processing (OLTP), trata do ambiente operacional. Segundo Siqueira (2009), as 

operações OLTP sobre os dados são predominantemente simples e repetitivas, atômicas 

e isoladas, acessando poucos registros por vez. Entretanto, existem consultas mais 

complexas e que podem acessar milhões de registros por vez, chamadas de On-Line 

Analytical Processing (OLAP). Estas consultas consistem na execução de operações de 

leitura sobre os dados, efetuando muitas junções e agregações sobre eles. As consultas 

OLAP são frequentemente escritas na sintaxe de uma linguagem multidimensional, 

chamada MDX (Multidimensional Expressions). MDX é utilizada para navegar em 
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diferentes hierarquias de dados e exibir resultados de consultas para diferentes níveis de 

detalhe e perspectivas de análise (KIMBALL, 2002; ELMASRI, 2005; RIZZI, 2007). 

O Data Warehouse (DW) é um repositório de informações, utilizado para manter 

os dados estritamente informacionais e prover suporte a aplicações OLAP. As 

informações armazenadas em um DW são provenientes de múltiplas fontes 

heterogêneas, armazenadas sob um esquema único, em um só local. De acordo com 

Kimball (2002; 2004), Mohania (1999), Samtani (1998) e Inmon (2002), os dados de um 

DW caracterizam-se por serem: (1) Orientados a assunto, sendo organizados de acordo 

com o assunto ao invés da aplicação, contendo somente as informações necessárias para 

o processo de suporte à decisão; (2) Integrados, integrando dados de fontes de dados 

heterogêneas para que eles tenham as mesmas características sintáticas e semânticas; (3) 

Históricos, mantendo informações temporais relacionadas a seus dados; (4) Não-

voláteis, realizando raras ou nenhuma atualização sobre seus dados e (5) Voltados para 

otimização de consultas por proporcionar rapidez e eficiência na recuperação de dados. 

A arquitetura de um sistema de DW compreende vários provedores de 

informação heterogêneos, como: SGBDs, sistemas de arquivos, sistemas legados, entre 

outros. Todos estes dados recebem um tratamento que visa eliminar elementos 

irrelevantes por meio de uma extração, tradução e limpeza dos dados, para posterior 

integração. A Figura 2.1 exibe uma visão geral sobre o processo de criação de um DW 

(SIQUEIRA, 2009). 

 

 

Figura 2.1 – Processo de criação de um DW (SIQUEIRA, 2009) 
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Os metadados facilitam a seleção dos dados de interesse, informando as 

características dos dados existentes, incluindo a descrição do banco de dados e a 

definição de seu esquema (WU, 1997). O esquema de dados dimensional envolve dois 

tipos de tabelas: de dimensão e de fatos. Geralmente, os fatos são medições numéricas, 

ao passo que as dimensões fornecem as descrições textuais do negócio e podem ser 

organizadas logicamente de forma hierárquica para retratar os diferentes níveis de 

detalhamento. Os esquemas dimensionais mais comuns são: estrela e floco-de-neve.  

Na Figura 2.2, é apresentado o esquema estrela do Star Schema Benchmark 

(SSB) (O’NEIL, 2007) que consiste em uma única tabela de fatos, a Lineorder, que 

possui chaves estrangeiras para cada tabela de dimensão. Já o esquema floco-de-neve, 

corresponde a uma variação do esquema estrela, normalizando as tabelas dimensionais. 

O esquema floco-de-neve representa explicitamente a hierarquia dos atributos. Porém, 

devido a sua estrutura normalizada, são introduzidas novas junções entre as tabelas. Esta 

característica degrada o desempenho no processamento das consultas, tornando o 

esquema estrela preferível ao esquema floco-de-neve (KIMBALL, 2002). 

 

 

Figura 2.2 – Esquema Estrela do benchmark SSB (O’NEIL, 2007) 
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A organização dos dados de forma multidimensional permite que as aplicações 

OLAP manipulem os dados de um DW como se eles estivessem organizados em um 

hipercubo, que possui células que representam fatos de interesse para uma dada 

atividade de negócio. Em seu projeto, um hipercubo pode incluir tantas dimensões 

quantas forem relevantes para o domínio do problema. Existem operações de navegação 

de dados, que são feitas sobre um cubo de dados, tais como: operações de roll-up e 

drill-down. Na operação de roll-up, os dados são resumidos para obtenção de 

generalizações crescentes. Por outro lado, na operação de drill-down, os níveis 

crescentes de detalhes são revelados (WU, 1997; POURABBAS, 1999; KIMBALL, 

2002; CIFERRI, 2002).  

Os atributos das dimensões podem estar relacionados por meio de um 

relacionamento de hierarquia. Por exemplo, a hierarquia determina que um atributo 

cidade corresponde a um nível de granularidade menor do que o atributo nação. Esta 

característica do modelo multidimensional enfatiza a agregação de valores das medidas, 

segundo uma ou mais dimensões (CHAUDHURI, 1997; POURABBAS, 1999; 

ARIGON, 2006).  

Um DW armazena dados detalhados e dados agregados, formando níveis de 

agregação (CIFERRI, 2002). O nível inferior de agregação contém os dados mais 

detalhados, os quais são obtidos da etapa de aquisição de dados dos diversos provedores 

de informação. A partir do nível inferior, é possível criar diversos outros níveis, 

agregando-se os valores dos atributos das dimensões. O nível superior possui os dados 

altamente agregados. Entre o nível superior e o nível inferior, existem vários níveis 

intermediários, com dados cada vez mais agregados. Um nível mais superior pode ser 

gerado a partir de algum (mas não necessariamente qualquer um) nível mais inferior. 

Uma maneira de ilustrar graficamente as dependências existentes entre os níveis de 

agregação e de mostrar qual agregação pode ser gerada a partir de outra é por meio do 

uso de grafos de derivação. Um exemplo de grafo de derivação pode ser visto na Figura 

2.3, o qual mostra que qualquer vértice pode ser o gerador de outro vértice se existir um 

caminho estritamente descendente (direto ou não) para ele.  

No exemplo da Figura 2.3, o vértice cd pode gerar c, d e vazio. Já o vértice m 

pode gerar somente o vértice vazio. Nesta Figura, o grafo de derivação representa os 

níveis de agregação da seguinte forma: o nível mais detalhado dos dados é ilustrado no 
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topo, ou seja, o topo representa o nível inferior de agregação. A partir dele pode-se gerar 

qualquer outro vértice do grafo. Já o nível mais agregado é representado na base, ou 

seja, a base representa o nível superior de agregação ou mais resumido. 

 

 

Figura 2.3 – Exemplo de um grafo de derivação completo (CIFERRI, 2002) 

 

2.2 Sistemas de Informação Geográfica 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) correspondem a um software 

composto por vários subsistemas integrados, os quais são voltados para recuperação de 

informações sobre objetos geográficos, que podem ser representados por mapas. Com o 

auxílio de um SGBD não convencional e de um conjunto de funções analíticas é 

possível manipular, consultar, analisar e visualizar dados espaciais (CIFERRI, 2002; 

CÂMARA, 1996; FERRARI, 1997; RIGAUX, 2002; CASANOVA, 2005). 

SIG são utilizados para coletar, armazenar e manipular dados georeferenciados, 

ou seja, dados cuja localização geográfica é uma característica relevante para análise 

dos resultados retornados pelas consultas de usuários (NAVATHE, 2005). Os dados 

georeferenciados são provenientes de fontes heterogêneas, sendo estas integradas por 

um SIG. Estes dados podem ser considerados objetos geográficos, possuindo, cada um 

deles, uma geometria associada. Os objetos geográficos representam uma entidade 

estática ou dinâmica do mundo real, possuindo uma localização fixa ou móvel em 

relação à superfície da terra, que por sua vez é descrita por uma geometria.  

Um SIG armazena dados espaciais e não-espaciais. Os tipos de dados espaciais 

são originados de mapas, imagens digitais, dados de GPS (Global Positioning System), 
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entre outros. Já os dados não espaciais, refletem atributos associados a um objeto 

geográfico, tais como nome de uma cidade, população de um país, número de leitos de 

um hospital, entre outros. 

Aplicações de SIG costumam representar o mundo real sob duas visões: o 

modelo de campos e o modelo de objetos. O primeiro modela o mundo como uma 

superfície contínua, na qual os fenômenos geográficos variam segundo diferentes 

distribuições. De outra forma, o modelo de objetos distingue a geometria exata de cada 

objeto, representando a realidade geográfica como uma superfície ocupada por 

entidades identificáveis (MEDEIROS, 2006). 

As visões de campos ou objetos se refletem nos níveis de representações que 

podem ser raster ou vetorial, representativamente. Frequentemente, campos são 

representados por uma matriz e as células desta matriz são os elementos aos quais são 

atribuídos um valor do campo representado por um conjunto de células do mesmo 

formato e tamanho. A fronteira das células determina os relacionamentos topológicos e 

as coordenadas geográficas são definidas pela posição da célula. Diferentemente de 

campos, objetos geográficos são armazenados no formato vetorial, tendo suas 

geometrias representadas por pontos, linhas e/ou polígonos, cada um destes definidos 

detalhadamente na próxima seção deste capítulo. A posição de cada objeto é definida 

por sua localização no espaço, utilizando algum sistema de coordenadas geográficas 

(CÂMARA, 1996). 

O modelo de representação matricial é mais adequado em aplicações voltadas às 

áreas ambientais, enquanto que o modelo vetorial é mais adequado para aplicações 

relacionadas às intervenções humanas, como gerenciamento de cadastro de 

propriedades. De modo geral, os SIG devem integrar ambos os dados vetoriais e raster, 

utilizando, por exemplo, as arestas e regiões inferidas a partir de uma imagem raster 

para gerar dados no formato vetorial.  

Segundo Navathe (2005), as operações disponíveis em SIG podem ser 

categorizadas em: (1) Interpolação, que, por exemplo: deriva dados de elevação para 

pontos aos quais nenhuma amostra foi tomada; (2) Interpretação: envolve a 

interpretação de operadores sobre os dados do terreno, como: edição, suavização e 

redução de detalhes; (3) Análise de proximidade: inclui o cálculo de zonas de buffer, 

que consiste de um “corredor”, cujos limites externos ou internos possuem uma 
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distância fixa com relação a geometria de um objeto espacial; (4) Processamento de 

imagem raster: descoberta de objetos a partir da análise de imagens e (5) Análise de 

redes: contém operações de segmentação e análise de conectividade. 

 

2.3 Tipos de Dados e Consultas Geográficas 

Tudo que existe no globo terrestre e que possui uma localização pode ser 

representado por abstrações em forma de feições geográficas em SGBD geográficos. O 

objeto pode ser composto de atributos convencionais, exemplificando suas 

características descritivas, e atributos espaciais, denotando suas geometrias.  Os 

atributos espaciais informam a extensão e a localização no espaço utilizando, 

geralmente, um conjunto de coordenadas vetoriais, referentes a um tipo de dado espacial 

(SIQUEIRA, 2009).  

A representação de dados vetoriais é o foco desta dissertação, a qual geralmente se 

baseia no armazenamento de pontos, linhas e polígonos. Um ponto é a menor unidade 

que existe para representar um objeto espacial. Em geral, pontos representam 

localizações discretas, como um endereço num mapa. Uma linha é uma sequência de 

pontos conectados que formam um segmento de linha reta, enquanto que em uma linha 

poligonal, os pontos não estão dispostos de forma retilínea. Linhas são usadas para 

representar objetos espaciais lineares, como rodovias, rios e redes de infraestrutura.  

Um polígono é formado por uma sequência de linhas retas ou poligonais, sendo 

que esta sequência é fechada, i.e. o primeiro ponto coincide com o último. Polígonos 

complexos podem permitir buracos ou consistir de diversas partes disjuntas, sendo 

considerados polígonos com ilhas ou multipolígonos, respectivamente. Já um poliedro é 

limitado por quatro ou mais polígonos, denominados faces, sendo que as interseções das 

faces formam as arestas e as interseções das arestas formam os vértices. Os tipos de 

dados tais como: pontos, linhas, polígonos e poliedros são estruturas 0-, 1-, 2- e 3-

dimensionais, respectivamente. A Figura 2.4 mostra alguns tipos de dados geográficos, 

como: pontos, linhas e polígonos (CIFERRI, 2002). 

Um atributo espacial, expresso por o.G, consiste em um conjunto de coordenadas 

distribuídas no espaço bidimensional (x, y) e se referem a algum tipo de dado. As 

notações o.Gº e o∂G denotam, respectivamente, o interior e a fronteira de o.G. O espaço 

multidimensional é adequado para a disposição de coordenadas georreferenciadas, pois 
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representa intuitivamente a dimensão espacial e assim, viabiliza o uso das propriedades 

geométricas tais como ângulo, área e perímetro (SIQUEIRA, 2009). 

 

 

Figura 2.4 – Tipos de dados espaciais (CIFERRI, 2002) 

 

Os objetos espaciais dispostos no espaço multidimensional podem ser utilizados 

para uma variedade de consultas. As consultas espaciais necessárias para a compreensão 

desta dissertação são definidas como segue. A range query (RQ) recupera todos os 

objetos que satisfazem um certo relacionamento topológico com o retângulo R (ou seja, 

θ(o.G, R) = {intersecta, está contido, contém}). R tem lados paralelos aos eixos de suas 

respectivas dimensões que consistem em uma janela de consulta. Existem três 

subclasses de RQ: (1) Intersection Range Query (IRQ); (2) Containment Range Query 

(CRQ) e (3) Enclosure Range Query (ERQ). 

A IRQ trata do relacionamento topológico intersecta, e permite que sejam 

encontrados todos os objetos com pelo menos um ponto em comum com R. A Figura 

2.5 mostra um exemplo da consulta de tipo IRQ (SIQUEIRA, 2009). 
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Consulta / Exemplo Figura 

Intersection range query 
Fornecida uma região retangular com a 

finalidade de construir um parque, 

identifique todos os bairros que terão 

terras desapropriadas. 

 

→ A região retangular entrelaçada 

(janela de consulta) é onde se pretende 

construir o parque. Os polígonos são os 

bairros, sendo que os polígonos na cor 

cinza intersectam a janela de consulta e 

fazem parte da resposta. Os polígonos na 

cor branca não intersectam a janela de 

consulta, portanto não são parte da 

resposta.  

Figura 2.5 – Exemplo de Consulta do Tipo IRQ (SIQUEIRA, 2009) 

 

A CRQ se assemelha a IRQ, porém, por sua vez, verifica o relacionamento 

topológico está contido em uma janela de consulta. Desta forma, a CRQ encontra todos 

os objetos contidos em R. A Figura 2.6 mostra um exemplo da consulta de tipo CRQ 

(SIQUEIRA, 2009). 

 

Consulta / Exemplo Figura 

Containment range query  
Fornecida uma região retangular 

sobre uma cidade, recupere as 

instituições de ensino nela contidas, 

bem como os bairros.  

 

→ A região retangular cinza tem 

coloridas em preto as instituições nela 

contidas. O único bairro contido por 

ela está destacado com listras. As 

instituições que não fazem parte da 

resposta têm cor cinza, e os bairros 

não recebem cor de destaque (exceto 

onde a janela de consulta os 

sobrepõe).  
 

Figura 2.6 – Exemplo de Consulta do Tipo CRQ (SIQUEIRA, 2009) 
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A ERQ é uma RQ com relacionamento topológico contém. Nela, são 

encontrados todos os objetos que englobam R. A Figura 2.7 mostra um exemplo de 

consulta deste tipo (SIQUEIRA, 2009). 

 

Consulta / Exemplo Figura 

Enclosure range query  
Fornecida uma região retangular que 

intersecta um rio, encontre a bacia 

hidrográfica a que ele pertence.  

 

→ A janela de consulta (JC) 

retangular (cinza escuro) intersecta 

um rio (linha), e por isso toda a bacia 

hidrográfica é colorida em um tom 

de cinza mais claro.   

 

Figura 2.7 – Exemplo de Consulta do Tipo ERQ (SIQUEIRA, 2009) 

 

2.4 Data Warehouse Geográfico e SOLAP 

A necessidade de analisar objetos com feições geométricas sobre um grande 

volume de dados, com o poder de visualizar mapas e executar consultas espaciais, 

motivou a integração de conceitos como: SIG, DW e OLAP, que, apesar de suas 

particularidades, convergem para um ambiente computacional de suporte à decisão 

(SIQUEIRA, 2009; BÉDARD, 2007; FIDALGO, 2005). Além disto, muitos dados de 

natureza geográfica são encontrados em ambientes DW/OLAP, e o processamento de 

consultas espaciais sobre os dados dimensionais aumenta o universo de análises que 

podem ser feitas a um DW. 

Um Data Warehouse Geográfico (DWG) armazena dados espaciais em uma ou 

mais dimensões ou mantém pelo menos uma medida espacial. Os dados geográficos de 

um DWG podem ser armazenados em tabelas de dimensões ou de fatos 

(STEFANOVIC, 2000; MALINOWSKI, 2004; FIDALGO, 2005; RIZZI, 2006; 

BÉDARD, 2007). O DWG possibilita a análise espacial e o processamento de consultas 

analíticas multidimensionais, envolvendo um grande volume de dados espaciais. 
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Nesta dissertação, os tipos de dados espaciais mantidos em um DWG consistem 

em dados vetoriais, que representam a geometria de um dado objeto espacial mantido 

em uma tabela de dimensão ou de fato.  

O esquema estrela é comumente usado para modelar um DWG, porque provê 

uma estrutura de armazenamento concisa e organizada, além de facilitar a realização de 

consultas SOLAP, que possuem operações de tomada de decisão associadas a um tipo 

de objeto geográfico. Para aumentar o desempenho do processamento SOLAP, 

extensões ao esquema estrela tradicional foram propostas, contendo tabelas de dimensão 

e medidas, as quais podem ser espaciais ou não-espaciais (STEFANOVIC, 1997; 2000; 

FIDALGO, 2005; MALINOWSKI, 2005).  

Uma tabela de dimensão espacial e não-geométrica tem dados descritivos sobre 

localizações geográficas, mas não possui dados de coordenadas. Por exemplo, ela pode 

conter descrições nominais de regiões, nações, cidades, ruas ou endereços, mas não 

pode conter as geometrias de regiões, nações, cidades, ruas e nem de endereços. Por sua 

vez, a tabela de dimensão estritamente espacial possui objetos espaciais associados as 

suas formas geométricas, contendo dados de coordenadas vetoriais. Por exemplo, 

polígonos representando cidades, nações e regiões, além de linhas representando ruas, e 

pontos representando endereços. As medidas numéricas contêm apenas dados 

numéricos, tais como população de uma nação. Já as medidas espaciais são definidas 

como uma coleção de ponteiros para objetos geográficos, ou podem conter as 

geometrias dos objetos espaciais (STEFANOVIC, 1997; 2000), representando, por 

exemplo, as áreas de plantação de uma região.  

Nesta dissertação, foram consideradas hierarquias espaciais simples e simétricas 

e hierarquias espaciais assimétricas (MALINOWSKI, 2005), com o relacionamento 

espacial intersecta. No tipo de hierarquia simples e simétrica, todos os objetos que têm o 

nível de granularidade mais alto, contêm os objetos de nível de granularidade mais 

baixo. Um exemplo de hierarquia deste tipo pode ser a que define uma cidade como 

membro de um nível superior, uma rua como membro de um nível intermediário e um 

endereço como membro de um nível inferior. No tipo de hierarquia assimétrica, pode 

existir um objeto em um nível de granularidade mais alto, que não contém objetos de 

níveis de granularidade mais baixos. Neste caso, os níveis de granularidade mais baixos 

não são obrigatórios. Um exemplo de hierarquia deste tipo pode ser a que define, no 
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espaço de um conjunto de nações que contêm cidades, uma nação que contém áreas 

agrícolas, como membro de um nível inferior. Para conhecer outras classes de 

hierarquias, recomenda-se a leitura de Malinowski (2005). 

As hierarquias espaciais estão intimamente ligadas às operações SOLAP que 

promovem a agregação de dados. As operações SOLAP são responsáveis por explorar o 

DWG por meio de consultas analíticas e multidimensionais com um predicado espacial 

associado. Segundo Stefanovic et al. (1997; 2000), Fidalgo et al. (2004) e Malinowski e 

Zimanyi et al. (2005), é um desafio conseguir um bom desempenho no processamento 

de consultas SOLAP devido a existência de custosas operações de junção e 

agrupamento, envolvendo uma grande quantidade de registros, somando esse custo ao 

custo de utilizar um ou mais predicados espaciais. Dessa forma, é fundamental analisar 

alternativas que possam reduzir o custo do tempo de processamento das consultas.  

  

2.5. Análise de Desempenho 

 O surgimento de diversos produtos de hardware e software com funcionalidades 

similares desencadeou a necessidade de se avaliar o desempenho dos mesmos, 

comparando e medindo diversas de suas características, e retornando para o usuário, a 

melhor opção para ser utilizada. A análise de desempenho pode ser utilizada para 

avaliar um sistema que está sendo construído. Ademais, os dados gerados também 

podem ser utilizados para testes de sistemas. Trata-se de uma técnica de medição da 

eficiência que é reportada para medidas escalares como tempo e distância.  

 Dentro da área de Computação, a análise de desempenho pode ser utilizada na 

subárea de Banco de Dados, abrangendo desde DW convencionais a DW espaciais e 

espaço-temporais, verificando, por exemplo, o custo do tempo de processamento de 

consultas. 

 A análise de desempenho ajuda a resolver questões tais como: Quão rápido um 

produto efetua sua funcionalidade?. A comparação de diferentes produtos que possuem 

as mesmas ou similares funcionalidades determina qual produto possui um nível de 

desempenho aceitável, verificando, por exemplo, a relação custo x benefício que dá 

condições ao usuário ou gerente de projeto, de optar por um produto que mais se 

aproxima das possibilidades financeiras da empresa (CIFERRI, 1995). 
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 Segundo Gatti (1997) e Ciferri (1995), a análise de desempenho pode ser feita 

com base em três modelos: 

 Modelo Analítico: É baseado na obtenção de um conjunto de equações 

matemáticas e algoritmos, que relacionam medidas de desempenho a parâmetros 

do sistema que está sendo analisado. 

 Modelo de Simulação: Este modelo considera a entrada e a saída de dados como 

parte do mundo real. Este modelo deve ser capaz de gerar dados de saída a partir 

de cálculos ou de inferência sobre os dados de entrada. 

 Modelo Experimental: Utiliza o sistema que está sendo analisado para obter 

resultados de desempenho. Duas técnicas fazem parte deste modelo: 

monitoração e benchmark. A técnica de monitoração consiste em utilizar 

ferramentas próprias presentes no sistema para avaliação estatística. Já a técnica 

de benchmark consiste na execução de um conjunto fixo de testes sobre um 

sistema para avaliar seu desempenho. 

Nesta dissertação, a técnica de benchmark foi utilizada para avaliar o 

desempenho de ambientes de DWG. Essa técnica experimental foi escolhida por fazer 

parte do modelo de análise experimental que utiliza um conjunto fixo de testes, que 

podem ser elaborados de acordo com a proposta do DWG utilizado para avaliar seu 

desempenho. Na área de banco de dados, a técnica de benchmark é utilizada sobre um 

conjunto fixo de transações, previamente definidas e posteriormente executadas para 

obtenção de resultados de desempenho. 

 Para simplificar, chamaremos a técnica de benchmark de apenas benchmark. Na 

área de banco de dados, o benchmark define uma forma correta de gerar os dados e 

especifica como analisar o desempenho por meio de consultas submetidas ao sistema. 

Este desempenho é tipicamente a métrica de throughput (tarefas/segundo). 

 Um benchmark deve ser: relevante, medindo o ápice do desempenho; portável, 

sendo fácil de implementar em diferentes sistemas e arquiteturas; escalável, podendo ser 

aplicado em pequenos ou grandes sistemas de computação; repetível, reportando 

resultados similares, quando o conjunto de testes é executado mais de uma vez; não 

intrusivo, garantindo que poucas alterações serão realizadas no sistema alvo e; simples, 

sendo fácil de entender (CIFERRI, 1995). 
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 A carga de trabalho de um benchmark consiste em sobrecargas de execuções 

específicas, que são escolhidas para medir experimentalmente o desempenho do sistema 

computacional. A caracterização dos dados que comporão o benchmark deve ser feita 

de maneira não ambígua. Estes dados podem ser: reais, que consistem em um conjunto 

de dados existentes e; sintéticos, que são dados gerados artificialmente. Os dados 

sintéticos tem a seletividade controlada. A seletividade indica o percentual de dados 

acessados, dentro de um conjunto de dados.  

 

2.6. Considerações Finais  

Neste capítulo, foram relatadas as fundamentações teóricas necessárias para o 

entendimento desta dissertação. Definições relacionadas a Sistemas de Informações 

Geográficas, Data Warehouse, On-Line Analytical Processing, Data Warehouse 

Geográfico, Spatial On-Line Analytical Processing e Avaliação de Desempenho, foram 

relatadas. Foi mostrado que, na prática, a integração de DW, OLAP e SIG não é 

considerada trivial, porque eles foram criados para diferentes finalidades. Embora com 

suas particularidades, estas tecnologias convergem em um mesmo aspecto: são 

empregados no suporte à decisão. Desta forma, surgiram os DWG responsáveis por 

armazenar objetos geométricos em suas tabelas de dimensão e de fato.  

No tocante a análise de desempenho, a técnica de benchmark tem sido utilizada 

para avaliar o desempenho de sistemas de computação semelhantes, utilizando a métrica 

de throughput (tarefas/segundo). Esta técnica de avaliação de desempenho é utilizada 

sobre um conjunto fixo de testes, previamente definidos e posteriormente executados 

para obter resultados de desempenho. Na área de banco de dados, já existem 

benchmarks que foram construídos especificamente para avaliar o desempenho de DW 

e DWG, os quais serão apresentados no próximo capítulo. Entretanto, em ambientes 

DWG, o benchmark existente não consegue ser considerado abrangente, no sentido de 

utilizar sua carga de trabalho, sendo limitado desde a utilização dos tipos de dados, até a 

impossibilidade de permitir características, como: a variação da complexidade e da 

quantidade de objetos utilizados. Estas características são consideradas importantes 

porque conseguem degradar o desempenho das consultas analíticas e 

multidimensionais. Esta dissertação tem o objetivo que propor um novo benchmark, 
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chamado Spatial SSB, que considera características relevantes, no tocante da avaliação 

de desempenho em ambientes de DWG.  
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A avaliação experimental do processamento de consultas SOLAP e o custo de 

armazenamento dos dados geográficos em DW motivaram a criação de várias propostas 

de esquemas para DWG. Estes estudos investigaram como a redundância de dados 

espaciais afeta o desempenho de consultas SOLAP sobre variados esquemas de DWG. 

Neste capítulo, estes estudos serão descritos uma vez que seus esquemas serviram de 

base para a criação do esquema do benchmark Spatial SSB, proposto nesta dissertação. 

A técnica de benchmark, utilizada para avaliar o desempenho de sistemas deve 

prover suporte à geração supervisionada de dados sintéticos e controlar a execução de 

consultas sobre estes conjuntos de dados (BARBOSA, 2009). Na literatura, existem 

benchmarks para banco de dados, que são amplamente utilizados para avaliação de 

desempenho de aplicações de DW convencionais, a exemplo do TPC-D, TPC-H e o 

SSB. O TPC-D originou o TPC-H, e estes benchmarks estão voltados para tomada de 

decisão. Eles foram desenvolvidos pela organização Transaction Processing 

Performance Council (TPC), enquanto o SSB (Star Schema Benchmark) estende o TPC-

H, no sentido de modificar o esquema do TPC-H para um esquema estrela, que é mais 

comumente usado em aplicações de DW (STEFANOVIC, 1997; 2000).  

O benchmark Spadawan estende o SSB, inserindo tipos de dados com feições 

geométricas nas tabelas de dimensão espacial do seu esquema. Porém, a proposta do 

Spadawan apresenta-se limitada em alguns aspectos, quanto: (1) aos tipos de dados 

utilizados; (2) à geração dos dados; (3) ao gerenciamento do aumento de volume de 

dados a partir da variação do número de pontos de cada geometria de objeto espacial e 

do fator de escalabilidade; e (5) à utilização de apenas uma única janela de consulta por 

nível de granularidade. Desta forma, as limitações do Spadawan serviram de motivação 

principal para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa que compõe esta dissertação. 

Este capítulo está organizado como segue. A Seção 3.1 exibe os resultados 

experimentais e descreve os estudos encontrados na literatura sobre a avaliação 

experimental de esquemas DWG. A Seção 3.2 mostra os benchmarks existentes na 

literatura voltados para DW convencionais: o TPC-D, o TPC-H e o SSB. A Seção 3.3 

discorre sobre o benchmark Spadawan, que propõe uma extensão do SSB, considerando 

tipos de dados geográficos, e definido um benchmark voltado para DWG. Finalmente, 

na Seção 3.4, são dadas as considerações finais deste capítulo. 
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3.1. Avaliação Experimental de Esquemas de DWG 

 Várias são as abordagens que auxiliam a definição de esquemas de DWG para 

aumentar a produtividade de processos de suporte à decisão. Fidalgo (2004) propôs o 

GeoDWFrame, um framework baseado no esquema estrela que consiste em um 

conjunto de conceitos e princípios para guiar um projeto de DWG, evitando a 

redundância de dados espaciais em DWG. Baseado neste framework e usando restrições 

OCL (Object Constraint Language), uma ferramenta CASE de modelagem, chamada 

GeoDWCase, voltada para modelagem conceitual e geração automática de esquemas 

lógicos de DWG, foi implementada e discutida em (FONSECA, 2007a). Esta 

ferramenta CASE baseia-se em um metamodelo de DWG que propõe o armazenamento 

não redundante de dados espaciais e o armazenamento separado de atributos espaciais e 

convencionais, mesmo que este armazenamento introduza junções adicionais entre a 

tabela de fatos e as tabelas de dimensão espacial para o processamento de consultas 

SOLAP (FONSECA, 2007b).  

Em (FIDALGO, 2004; TIMES, 2008), mesmo sem variação empírica, é 

recomendado que  atributos espaciais e convencionais não sejam armazenados em uma 

mesma tabela de dimensão, independentemente do tipo de geometria. Até este 

momento, pouca atenção havia sido dada à avaliação experimental de desempenho do 

processamento de consultas e à medição do custo de armazenamento em um DWG. 

Desta forma, esquemas de DWG redundantes e não redundantes foram comparados 

experimentalmente, pela primeira vez, em (SIQUEIRA, 2009) e os resultados 

experimentais indicaram que a redundância espacial está relacionada com a degradação 

do desempenho, tanto com relação ao processamento de consultas, quanto ao 

armazenamento de dados espaciais. Portanto, a literatura recomenda o uso de esquemas 

não redundantes para DWG com base na alegação de que a computação de algumas 

junções adicionais, utilizando o processamento de consultas SOLAP, é menos custosa 

do que o armazenamento de grandes quantidades de dados espaciais redundantes.  

Em (MATEUS, 2010), é recomendado o armazenamento conjunto, em uma 

mesma tabela, de tipos de dados espaciais e convencionais. Os resultados obtidos em 

testes experimentais comprovaram que o armazenamento espacial não impacta no 

processamento de consultas SOLAP, quando existem objetos espaciais, que representam 

geometrias distintas e têm uma associação de cardinalidade 1:1 entre suas geometrias e 
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seus respectivos conjuntos de atributos descritivos. Desta forma, é possível armazenar 

atributos espaciais distintos que representem, por exemplo, endereços de clientes, em 

uma mesma tabela em que estão armazenados os atributos descritivos, como o nome do 

cliente. Isto indica que dados convencionais podem ser armazenados em conjunto com 

dados espaciais, em uma mesma tabela, sem impactar no tempo de processamento, se 

não houver a redundância de dados espaciais. 

 

3.2. Benchmarks para Data Warehouse Convencional 

 Nesta seção, são detalhados benchmarks para avaliação de desempenho de DW 

convencionais. Estes benchmarks foram utilizados como base para o desenvolvimento 

do Spatial SSB. Esta seção está organizada como segue. A Seção 3.2.1 discorre sobre o 

benchmark TPC-H e a Seção 3.2.2 apresenta o benchmark SSB. 

 

3.2.1. O Benchmark TPC-H 

O benchmark TPC-H (POESS, 2000) substituiu o benchmark TPC-D (POESS, 

2000), na indústria dos benchmarks de suporte à decisão. O TPC-D, considerado um 

benchmark obsoleto, foi amplamente utilizado, estimulando o desenvolvimento tanto de 

produtos de hardware, quanto de produtos de software. No entanto, ele não conseguiu 

ser considerado um benchmark abrangente devido a algumas faltas existentes, não 

provendo, por exemplo, suporte a índices ou, ainda, a visões materializadas. Estas 

características, consideradas relevantes, motivaram o desenvolvimento do benchmark 

TPC-H.  

Desenvolvido pela organização Transaction Processing Performance Council 

(TPC), o TPC-H define uma aplicação de DW que armazena dados históricos referentes 

a pedidos e vendas de uma empresa de varejo, durante um certo período de tempo 

(FURTADO, 2004). O esquema do TPC-H é composto por oito tabelas, como mostrado 

na Figura 3.1. Este esquema possui duas tabelas de fatos: Lineitem e Partsupp, e as 

tabelas de dimensão: Orders, Part, Supplier, Customer, Nation e Region.  

Os dados que compõem o TPC-H são obtidos a partir da execução do dbgen, um 

gerador de dados próprio deste benchmark. O dbgen é responsável por criar os dados 

compõem as tabelas e armazená-los em arquivos com extensão .tbl. Os arquivos gerados 

possuem os nomes das tabelas e os dados podem ser importados para um SGBD, com o 
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objetivo de serem usados em testes de desempenho, verificando, por exemplo, o tempo 

de processamento de consultas. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema do benchmark TPC-H 

 

O esquema do TPC-H possui uma cardinalidade que varia de acordo com o fator 

de escala escolhido, podendo ser de 1 a 10. O próprio dbgen possibilita este aumento, 

no qual quanto maior o fator de escala, mais dados são gerados. Se o valor do fator de 

escala for 1, o dbgen gera as tabelas com os seguintes volumes de dados aproximados: 

Lineitem (600 MB), Partsupp (80 MB), Orders (150 MB), Customer (15 MB), Part (20 

MB) e Supplier (1 MB). 

Ademais, a carga de trabalho do TPC-H é formada por 22 consultas, sendo 16 

destas originadas do TPC-D. A adição de seis novas consultas confere ao TPC-H, 

consultas mais complexas. As consultas abordam os seguintes aspectos: (1) 
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determinação de preços e promoções; (2) gerenciamento de oferta e procura; (3) 

gerenciamento de lucros e ganhos; (4) estudo da satisfação do consumidor; (5) estudo 

da participação no mercado; e (6) gerenciamento de remessas (FORLANI, 2006). 

Com o intuito de automatizar o processo de geração dos dados do benchmark 

TPC-H foi construída a ferramenta VisualTPCH (DOMINGUES, 2008). Esta 

ferramenta mostra graficamente, o esquema do benchmark TPC-H, e permite a 

modificação do mesmo. A ferramenta, desenvolvida para automatização do processo de 

geração de dados, possui a funcionalidade de níveis de agregação que gera os grafos de 

derivação do esquema, agregando os dados para gerá-los a partir do nível inferior do 

DW. O nível mais detalhado dos dados é ilustrado no topo do grafo de derivação, 

representando o nível inferior de agregação. Já o nível mais agregado é representado na 

base do grafo de derivação. Outra funcionalidade disponibilizada por esta ferramenta é a 

consolidação dos dados, a qual permite que sejam geradas as tabelas propostas no 

esquema do DW. 

 

3.2.2. O Star Schema Benchmark (SSB) 

O SSB (O’NEIL, 2007) foi concebido para avaliar o desempenho de bases de 

dados encontradas em aplicações clássicas de DW. O esquema do SSB foi adaptado a 

partir da proposta de esquema do benchmark TPC-H. As principais mudanças foram: 

(1) Junção das tabelas Lineitem e Order do TPC-H, obtendo uma única tabela de fatos 

chamada Lineorder. Esta nova tabela é composta por todos os atributos das tabelas que 

a originou; (2) Exclusão da tabela Partsupp devido à diferente granularidade temporal, 

já que as atualizações feitas às tabelas Lineorder e Partsupp não ocorrem ao mesmo 

tempo; (3) Exclusão de alguns atributos das tabelas Lineitem e Order do TPC-H, já que 

se tratam de atributos do tipo texto que não podem ser armazenados para serem 

agrupados ou sumarizados, nem para contextualizar os fatos analisados e (4) Adição de 

uma nova tabela de dimensão, chamada Date, devido à necessidade de armazenar o 

histórico de vendas da companhia.  

Devido às modificações realizadas, no benchmark TPC-H, foi obtido o esquema 

do SSB, como mostrado na Figura 3.2, que se trata de um esquema estrela, formado por 

uma tabela de fatos central e quatro tabelas de dimensão. O esquema estrela é uma 

opção interessante para representação dos dados de um DW, porque provê uma 
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estrutura de armazenamento concisa, e consiste em um formato de organização de dados 

multidimensionais que é mais comumente usado na literatura e em aplicações de DW 

(STEFANOVIC, 1997; 2000).  

 

 

Figura 3.2 – Esquema do Star Schema Benchmark 

 

Algumas consultas propostas pelo SSB são baseadas nas consultas existentes no 

TPC-H. O gerador de dados do SSB, também chamado dbgen, segue a mesma proposta 

do dbgen desenvolvido para o TPC-H, gerando dados exclusivamente sintéticos, os 

quais são armazenados em arquivos com extensão .tbl e cada arquivo é identificado por 

um nome de uma tabela que pertence ao esquema do SSB. Todos os arquivos criados 

pelo dbgen do SSB são baseados na proposta do esquema estrela deste benchmark. 

 

3.3. Benchmark para Data Warehouse Geográfico  

Os benchmarks TPC-H e SSB são utilizados para avaliação de desempenho de 

DW convencionais, e não permitem a geração e o armazenamento de objetos que têm 

associado a eles uma geometria, não possibilitando, portanto, a realização de avaliações 
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de desempenho de consultas que têm um predicado espacial. As tabelas de dimensão 

pertencentes à DW convencionais armazenam apenas atributos descritivos, tais como 

nomes de países, não permitindo o armazenamento de objetos com feições geométricas 

em dimensões, tais como a geometria de um país em uma dimensão de fornecedor. 

Esta seção discorre sobre o benchmark Spadawan, criado para avaliação de 

desempenho de ambientes de DWG. Este benchmark também foi utilizado como 

inspiração no desenvolvimento do Spatial SSB, proposto nesta dissertação. A Seção 

3.3.1 apresenta o Spadawan. 

 

3.3.1. Spadawan 

Na literatura, pouca atenção tem sido dada ao desenvolvimento de benchmarks 

que avaliam o desempenho do processamento de consultas espaciais em sistemas de 

DWG. O benchmark Spadawan (Spatial Data Warehouse Benchmark) (SIQUEIRA, 

2010) foi desenvolvido devido à necessidade de usar uma técnica experimental que 

provesse suporte ao processamento de consultas SOLAP.  

O Spadawan estendeu o SSB adicionando tabelas de dimensão espacial ao seu 

esquema, as quais armazenam tipos de dados geográficos. Este benchmark considera em 

seu conjunto de dados dois tipos de geometrias: pontos e polígonos e, apenas os pontos 

são tipos de dados sintéticos obtidos a partir de um gerador de dados próprio, ou seja, 

apenas os pontos são gerados artificialmente. Os dados do tipo polígono são obtidos de 

uma base de dados real, a TIGER/line (http://www.census.gov/geo/www/tiger/). Por 

utilizar apenas os tipos de dados pontos e polígonos, as linhas, que correspondem a um 

tipo de objeto geográfico amplamente utilizado em aplicações de DWG não conseguem 

ser analisadas.  

O aumento do volume de dados ocorre pela duplicação dos mesmos, isto é, os 

dados são repetidos e armazenados na base de dados para que o aumento do volume 

ocorra. Dessa forma, o crescimento do volume de dados espaciais, no Spadawan, é feito 

pela duplicação dos objetos geográficos. Ademais, no esquema proposto pelo 

Spadawan, o volume das tabelas de dimensão espacial está limitado a um aumento de 

até 250 representações de objetos.  

O esquema do Spadawan provê suporte ao processamento de consultas que 

tenham associados a elas, um predicado espacial. As consultas deste benchmark 
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estendem a consulta Q2.3 do SSB e, utiliza apenas uma janela de consulta em sua 

proposta. Não é possível, por exemplo, avaliar, ao mesmo tempo, o impacto do 

processamento das consultas utilizando mais de uma janela de consulta em diferentes 

níveis de granularidade, como intersectar tipos de objetos diferentes numa mesma 

consulta.  

O Spadawan utiliza um conjunto simplificado de consultas, variando sua 

proposta a partir de apenas um tipo de consulta do SSB e utilizando apenas uma janela 

de consulta em cada proposta. Estas características, descritas anteriormente, são 

consideradas importantes para avaliação do desempenho de DWG e são abordadas no 

Spatial SSB, que é o benchmark para DWG proposto nesta dissertação.  

 

3.4. Considerações Finais 

Este capítulo é essencial para o entendimento do benchmark proposto nesta 

dissertação, o Spatial SSB. Foram relatadas propostas de esquemas de DWG existentes 

na literatura e mostrados os benchmarks existentes, voltados para DW e DWG. 

Ademais, as funcionalidades da ferramenta VisualTPCH, considerada um gerador de 

dados do benchmark TPC-H, também foram listadas. Esta ferramenta foi estendida para 

auxiliar o processo de automatização da geração dos dados do Spatial SSB, o qual será 

descrito no próximo capítulo. 

 O Spatial SSB estende o SSB, adicionando à carga de trabalho deste benchmark 

os três principais tipos de dados geométricos: pontos, linhas e polígonos, todos 

exclusivamente sintéticos. Estes dados são obtidos utilizando um gerador de dados 

próprio, o Spatial Geometry. Além do controle da geração dos dados, o Spatial SSB 

garante o controle da distribuição dos dados no extent e o aumento do volume de dados, 

que pode ocorrer de duas formas diferentes: variando tanto a complexidade dos objetos, 

quanto o número de objetos de acordo com o fator de escala utilizado. A adição destas 

características pode degradar o desempenho das consultas significativamente. Outra 

contribuição do Spatial SSB é a possibilidade de obter a quantidade de objetos 

intersectados por janelas de consultas ad hoc, obtidas de acordo com a porcentagem 

requerida do extent que é informada pelo usuário.  
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Capítulo 4 

Spatial Star Schema Benchmark 
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O Spatial Star Schema Benchmark, ou apenas Spatial SSB, (NASCIMENTO, 

2011) foi desenvolvido para possibilitar a avaliação experimental de desempenho em 

ambientes de DWG. Este benchmark estende o SSB em uma linha que o Spadawan não 

seguiu, provendo suporte a objetos com feições geométricas. O esquema do Spatial SSB 

modela objetos espaciais, abordando os três principais tipos de dados geométricos: 

pontos, linhas e polígonos. Para cada tabela de dimensão espacial, um tipo específico de 

dado espacial é usado para representar os atributos espaciais. Polígonos são usados para 

representar cidades, nações e regiões, enquanto as linhas modelam as ruas e os pontos 

representam os endereços.  

O Spatial SSB controla a geração e distribuição espacial dos dados no extent, 

também chamado de espaço nesta dissertação, utilizando um gerador de dados próprio, 

o Spatial Geometry. O Spatial SSB ainda provê hierarquias espaciais predefinidas, i.e. 

region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo  c_address_point_geo, sendo 

region_geo o maior nível de granularidade e c_address_point_geo, o menor. 

Quanto à carga de trabalho, as consultas SOLAP do Spatial SSB são obtidas pela 

modificação das consultas do SSB. As operações sobre os operadores convencionais do 

SSB são reutilizadas e, adicionalmente, são incluídos predicados espaciais em cada 

consulta, para permitir a avaliação de relacionamentos topológicos entre atributos 

espaciais. É possível obter a quantidade de objetos intersectados por janelas de 

consultas ad hoc de acordo com a porcentagem requerida do extent que é informada 

pelo usuário.  

O principal objetivo de aumentar o volume de dados em um DWG é verificar o 

impacto deste aumento no processamento de consultas SOLAP. O Spatial SSB consegue 

aumentar o volume de dados de duas formas (1) variando a complexidade dos objetos 

geográficos, ou seja, variando a quantidade de pontos que os representam; (2) variando 

o fator de escala que, no caso do Spatial SSB, pode variar de 1 a 10. Testes 

experimentais para análise destes aumentos são mostrados no Capítulo 5. 

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 4.1, são descritos os tipos 

de dados utilizados pelo Spatial SSB, assim como o esquema de dados do benchmark e 

a distribuição espacial dos dados. A Seção 4.2 detalha as consultas do Spatial SSB. 

Finalmente, na Seção 4.3, são dadas as considerações finais. 
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4.1. Tipos de Dados do Spatial SSB 

O esquema do Spatial SSB, mostrado na Figura 4.1, foi adaptado do esquema do 

SSB, incluindo dados espaciais. Ele é composto por uma tabela de fatos central, a 

Lineorder, duas tabelas de dimensão que armazenam dados convencionais (i.e. Part e 

Date) e seis tabelas de dimensão espacial, que armazenam geometrias, destacadas em 

azul (i.e. Customer, Supplier, Region, Nation, City e Street). As tabelas Customer e 

Supplier referenciam as tabelas de dimensão espacial Region, Nation, City e Street a 

partir das chaves estrangeiras e mantêm os atributos convencionais e espaciais. Os 

atributos espaciais c_address_point_geo e s_address_point_geo armazenam as 

geometrias que representam endereços de Customer e Supplier, respectivamente.  

As tabelas de dimensão espacial foram criadas seguindo a hierarquia espacial 

predefinida, composta pelos seguintes níveis de granularidade region_geo  nation_geo 

 city_geo  street_geo  s_address_point_geo. O Spatial SSB utiliza hierarquias 

espaciais simples e simétricas e hierarquias espaciais assimétricas (MALINOWSKI, 

2005), com o relacionamento espacial intersecta. O tipo de hierarquia espacial simples e 

simétrica ocorre quando objetos espaciais dos níveis de granularidade mais altos contêm 

os objetos dos níveis mais baixos da hierarquia espacial. Um exemplo de hierarquia 

espacial simples e simétrica é a que define região como nível superior, nação como 

nível intermediário e cidade como nível inferior. A hierarquia espacial assimétrica 

ocorre quando alguns níveis de granularidade mais baixos não são obrigatórios. Desta 

forma, poderão existir nações sem cidades. Nesta dissertação, o gerador de dados 

desenvolvido para o Spatial SSB permite a geração de nações sem cidades, se este tipo 

hierarquia for escolhido pelo usuário. 

O esquema do Spatial SSB é considerado híbrido porque elimina a redundância 

de dados espaciais no armazenamento das geometrias. O armazenamento separado de 

atributos espaciais e convencionais em esquemas DWG foi recomendado em 

(SIQUEIRA, 2009), sendo proposto um esquema não redundante de DWG com base na 

alegação de que a computação de junções adicionais é menos custosa do que o 

armazenamento e o processamento de uma grande quantidade de dados espaciais 

redundantes nas tabelas de dimensão espacial. Entretanto, uma dimensão espacial 

exclusiva para endereço não foi criada porque todos os objetos espaciais que 

representam endereços são distintos e têm uma associação de cardinalidade 1:1 entre 
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suas geometrias e seus respectivos conjuntos de atributos descritivos. Neste caso, a 

junção em uma mesma tabela de tipos de dados espaciais e convencionais é 

aconselhada, não impactando no processamento de consultas SOLAP (MATEUS, 

2010). 

 

 

Figura 4.1 – Esquema do Spatial SSB 

 

A cardinalidade das tabelas que pertencem ao esquema do Spatial SSB depende 

do Conventional Scale Factor (CSF), que corresponde ao fator de escala do SSB, e da 

introdução do Spatial Scale Factor (SSF), como mostrado na Figura 4.2. Os valores do 

CSF e do SSF podem variar de forma independente para dados convencionais e 

espaciais. No entanto, o valor do SSF deverá ser igual ou menor que o valor do CSF 

para garantir uma associação de 1:1 entre os endereços (i.e. endereços de Customer e 

Supplier) considerando os dados convencionais e espaciais. Quanto maiores forem os 

valores de CSF e de SSF, maiores serão as quantidades de dados gerados (i.e., se o SSF 
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= 10 será gerado dez vezes mais dados espaciais do que com o SSF = 1). Desta forma, é 

possível aumentar o número de objetos espaciais e investigar de que forma o aumento 

do número de geometrias influencia no tempo de processamento das consultas SOLAP. 

 

 

Figura 4.2 – Fator de Escala do Spatial SSB 

 

O Spatial SSB tem um gerador de dados próprio, chamado VisualSpatialSSB, o 

qual permite automatizar o processo de geração dos dados convencionais e espaciais. 

Trata-se de uma ferramenta que foi desenvolvida a partir da junção de dois 

componentes de software, o VisualTPCH+SSB que é o componente visual de geração 

de dados convencionais do Spatial SSB e o Spatial Geometry que é um componente de 

geração dos dados espaciais, responsável pela criação e distribuição espacial das 

regiões, nações, cidades, ruas e endereços. Estas ferramentas serão descritas no Capítulo 

5 desta dissertação. 

Para o esquema proposto pelo Spatial SSB, é possível aumentar a quantidade de 

cidades, que começa variando de 1250 e pode chegar a 12500 objetos. Isto é permitido 
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para que se verifique quanto o aumento do número de geometrias impacta no tempo de 

processamento das consultas SOLAP. É necessário ressaltar que o aumento do número 

de geometrias pode ser feito para os três tipos de dados utilizados: polígonos, linhas e 

pontos. A variação do volume da base de dados pode ocorrer de duas formas distintas: 

(1) modificando a complexidade dos objetos (i.e. variando a quantidade de pontos que 

representam os objetos espaciais); (2) variando o número de objetos espaciais de acordo 

com o fator de escala. Os testes experimentais, utilizando o esquema de DWG da Figura 

4.1, e a carga de trabalho do Spatial SSB são mostrados no Capítulo 5 desta dissertação.  

 

4.2. Consultas do Spatial SSB 

 O Spatial SSB estende todas as consultas do SSB, substituindo os predicados 

convencionais que antes tinham informações sobre regiões, nações, cidades, ruas e 

endereços por predicados espaciais baseados em janelas de consulta, transformando-as 

em consultas SOLAP. As adaptações realizadas preservaram os dados descritivos e 

criaram uma hierarquia de atributos espaciais baseada nas tabelas de dimensão que já 

existiam. Tanto a tabela de dimensão Supplier, quanto Customer tem a seguinte 

hierarquia espacial: region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo  

c_address_point_geo. Enquanto os domínios dos atributos relativos ao endereço 

(s_address e c_address) são disjuntos, as tabelas de dimensão Customer e Supplier 

compartilham atributos relativos à rua, cidade, nação e região. 

As janelas de consulta são quadráticas e têm distribuição correlacionada com os 

dados espaciais. Inicialmente, seis janelas de consultas fixas foram propostas, uma em 

cada nível de granularidade, i.e. region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo  

s_address_point_geo, e a última janela de consulta é utilizada para intersectar regiões 

vazias (i.e. ocupadas pelos oceanos). A área vazia visa identificar de que forma a 

intersecção de uma área que não contém objetos espaciais pode impactar no custo do 

processamento de consultas SOLAP e no resultado da seletividade. 

As janelas de consulta podem ser: (1) predefinidas; e (2) ad hoc, definidas a 

partir da seletividade da consulta. Cada janela de consulta sobrepõe uma área específica 

do extent, recuperando um número de objetos espaciais e avaliando o relacionamento do 

predicado espacial. Todas as janelas de consulta são disjuntas e verificam o 

relacionamento espacial intersecta. Para as janelas de consultas predefinidas, cinco 
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delas correspondem a diferentes níveis de granularidade (i.e. region_geo  nation_geo 

 city_geo  street_geo  s_address_point_geo), e a última janela de consulta 

predefinida intersecta uma área vazia do extent. Estas seis janelas de consultas são 

quadráticas, têm uma distribuição correlacionada com dados espaciais e seus tamanhos 

são proporcionais à granularidade espacial.  

O Spatial SSB também permite a recuperação de objetos espaciais baseada em 

uma dada porcentagem do extent, a partir de uma solicitação do usuário. Por exemplo, 

se houver um total de 25 regiões distribuídas no extent e o usuário solicitar 10% dos 

objetos deste espaço, o Spatial Geometry, gerador de dados próprio do Spatial SSB, é 

capaz de retornar o número correto de objetos intersectados por uma janela de consulta, 

a qual cobre necessariamente a porcentagem requerida. Assim, a obtenção da 

quantidade de objetos por meio da utilização de uma janela de consulta ad hoc não é 

fixa, podendo variar de acordo com a requisição do usuário. O algoritmo para gerar 

janelas de consultas ad hoc é listado na Figura 4.3. 

 

Algoritmo 1: JanelasAdHoc (porcentagem, numobjetos) 

Entradas: porcentagem definida pelo usuário; 

                 numobjetos número de objetos informado pelo usuário. 

  Saída: Arquivo composto por janelas de consulta ad-hoc.       

  1 seletividade ← porcentagem 

2 contadorGeom ← (numobjetos * seletividade) / 100 

3 Enquanto gerar objetos e contadorGeom > 0 

4 Armazene a geometria dos objetos em arquivo de janelas de consulta ad-hoc. 

Figura 4.3 – Algoritmo de Geração das Janelas de Consulta Ad-hoc 

 

 O algoritmo JanelasAdHoc (Algoritmo 1) possibilita a construção de um arquivo 

que armazena as janelas de consultas ad-hoc. Estas janelas de consultas são obtidas a 

partir da solicitação do usuário. As entradas do algoritmo são: o valor da porcentagem 

(i.e. porcentagem de objetos, distribuídos no extent, que devem ser recuperados) e 

numobjetos, que representa a quantidade de objetos que serão gerados no extent. Na 

linha 1, uma variável auxiliar, chamada seletividade, recebe a porcentagem requerida 

pelo usuário. Esta porcentagem representará a quantidade de objetos que deverão ser 

retornados na intersecção da janela de consulta ad-hoc. Na linha 2, a variável auxiliar 

contadorGeom calcula a porcentagem de acordo com a quantidade total de objetos 
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distribuídos no extent. Desta forma, se houverem 1250 objetos distribuídos no espaço 

multidimensional (i.e. extent), e o usuário solicitar 10% destes objetos, o algoritmo 

deverá gerar janelas de consultas que intersectem 125 objetos (i.e. 10% do total de 

objetos). A variável contadorGeom é utilizada como um contador. Então, enquanto 

houverem objetos para serem intersectados (i.e. contadorGeom > 0), o arquivo 

retornado como saída deste método é incrementado com as coordenadas destes objetos, 

já gerados no extent, como mostrado nas linhas 3 e 4. 

As consultas SOLAP do Spatial SSB avaliam o desempenho dos predicados 

espaciais e convencionais. Cada consulta proposta é analisada com relação a uma janela 

de consulta que sobrepõe uma área específica do extent, recuperando uma quantidade n 

de objetos espaciais. Os cálculos da seletividade das consultas são obtidos a partir da 

multiplicação do Filter Factor (FF) e da cardinalidade da tabela, obtendo o número de 

tuplas retornadas na tabela de fatos.  O FF é calculado a partir da multiplicação dos 

predicados convencionais e espaciais, que são determinados pelo Conventional Filter 

Factor (CFF) e Spatial Filter Factor (SFF). Como resultado, temos que FF = CFF * 

SFF. Nota-se que as janelas de consultas predefinidas produzem valores fixos do SFF, 

enquanto as janelas de consultas ad hoc, podem variar o valor do SFF, reduzindo ou 

aumentando o resultado final do FF. O CFF resulta em um valor diferente do obtido no 

CFF do SSB, pois os predicados convencionais que antes descreviam as regiões, as 

nações, as cidades, as ruas e os endereços foram substituídos por predicados espaciais, 

utilizando objetos com feições geométricas. 

No que diz respeito às consultas do Spatial SSB, existem as seguintes 

propriedades: elas podem utilizar uma ou duas janelas de consultas e qualquer 

modificação no predicado espacial ou convencional resulta em um novo resultado para a 

seletividade. A seguir, todas as consultas propostas neste benchmark são listadas. Os 

cálculos das seletividades das seis janelas de consultas predefinidas são mostrados no 

Apêndice B. 

 

Consulta Q1.1: A consulta Q1.1 do Spatial SSB, mostrada na Figura 4.4, retorna o 

aumento das receitas que resultam na eliminação de descontos na empresa, em uma 

determinada escala de porcentagem para produtos enviados em um determinado ano. 
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Esta consulta foi alterada pelo benchmark Spatial SSB, a partir do SSB, para permitir 

utilização de janelas de consultas predefinidas e ad-hoc. 

 

 

Figura 4.4 – Consulta Q1.1 do Spatial SSB 

 

Além da possibilidade de gerar janelas de consultas de tamanhos variáveis de 

acordo com um dado percentual de quantidade de objetos intersectados, seis janelas de 

consultas predefinidas foram projetadas para permitir a avaliação do predicado espacial 

intersecta. Para isso, cinco janelas de consultas foram definidas para cada um dos 

diferentes níveis de granularidade (region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo 

 c_address_point_geo), possibilitando a comparação do tempo de processamento das 

consultas e obtendo, também, a seletividade das mesmas. Além disso, outra janela de 

consulta foi criada para intersectar uma área vazia do extent, cujo objetivo é verificar o 

impacto do processamento da consulta Q1.1 quando não há objetos distribuídos no 

espaço.  

Seis janelas de consultas fixas foram propostas, sendo cada uma delas em um 

nível de granularidade espacial. Um exemplo de janela de consulta utilizada é mostrado 

na Figura 4.5, que intersecta cinco regiões (i.e. R1 a R5), mas não intersecta a área 

vazia (i.e. EA). Neste exemplo, cinco objetos estão distribuídos no extent. 
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Figura 4.5 – Janela de Consulta no extent de Regiões 

 

Cada janela de consulta intersecta quantidades de objetos diferentes, e para 

níveis de granularidade diferentes, os cálculos dos FF também têm resultados diferentes.  

A cardinalidade da tabela também pode ter valores variados, pois é possível aumentar a 

quantidade de tuplas da tabela de acordo com o fator de escala escolhido. Um exemplo 

de como obter a seletividade da consulta Q1.1 é mostrado na Figura 4.6. O cálculo da 

seletividade é obtido a partir do FF que considera a multiplicação entre o CFF, referente 

aos predicados convencionais, e o SFF, referente aos predicados espaciais. Na Figura 

4.5, há apenas uma janela de consulta com predicado espacial intersecta que retorna 

cinco objetos geográficos que representam as regiões. 

 

 

Figura 4.6 – Cálculo do FF e da seletividade para o nível de granularidade região 

 

As modificações feitas na consulta Q1.1 produzem duas novas consultas: Q1.2 e 

Q1.3. Estas mudanças são feitas em diferentes níveis de granularidade do predicado 

convencional, obtendo diferentes resultados para a seletividade, mostrados na Tabela 
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4.1. Estas modificações foram realizadas a partir da própria sugestão do benchmark 

SSB. Dessa forma, o que mudou na proposta do SSB para o Spatial SSB tanto na 

consulta Q1.1, quanto na Q1.2 foi a substituição dos predicados convencionais que 

antes tinham informações sobre regiões, nações, cidades, ruas e endereços por 

predicados espaciais baseados em janelas de consulta, transformando-as em consultas 

SOLAP. 

 

Tabela 4.1 - Variação da seletividade da Consulta Q1 

Consulta Q1 Seletividade 

Q1.1 0.39% a 1.95% 

Q1.2 0013% a 0065% 

Q1.3 0.0015% a 0.0075%. 

 

 

Consulta Q1.2: A consulta Q1.2, mostrada na Figura 4.7, é obtida a partir de 

modificações feitas no predicado convencional da consulta anterior do Spatial SSB. 

Estas modificações são detalhadas a seguir: (1) d_yearmonthnum = 199401; (2) 

lo_quantity entre 26 e 35 e (3) lo_discount assume valores entre 4 e 6. Devido a estas 

mudanças, são obtidos resultados diferentes quanto à seletividade. Esta consulta ainda 

utiliza seis janelas de consultas fixas com o predicado espacial intersecta: cinco janelas 

de consulta com cinco níveis de granularidade diferentes (region_geo  nation_geo  

city_geo  street_geo  s_address_point_geo) e outra janela de consulta criada para 

intersectar uma área vazia do extent.  
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Figura 4.7 – Consulta Q1.2 do Spatial SSB 

 

Consulta Q1.3: A consulta Q1.3, mostrada na Figura 4.8, modifica os predicados 

convencionais da consulta Q1.1 do Spatial SSB, obtendo novos valores para 

seletividade. Os predicados convencionais considerados nesta nova consulta são: (1) 

d_weeknuminyear = 6; (2) d_year = 1994; (3) lo_quantity com valores entre 36 e 40 e 

(4) lo_discount com valores entre 5 e 7.  

 

 

Figura 4.8 – Consulta Q1.3 do Spatial SSB 
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Consulta Q2.1: A consulta Q2.1 do Spatial SSB compara os valores da receita para 

algumas marcas de produtos, agrupados por todos os anos de encomendas. A proposta 

desta consulta, mostrada na Figura 4.9, é formada por dois tipos de predicados: 

convencionais e espaciais, seguindo a mesma ideia das consultas Q1.1, Q1.2 e Q1.3 ao 

utilizar seis janelas de consultas predefinidas com o predicado espacial intersecta nos 

cinco níveis de granularidade (region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo  

c_address_point_geo) e uma janela de consulta criada para intersectar uma área vazia 

do extent.  

 

 

Figura 4.9 – Consulta Q2.1 do Spatial SSB 

 

As variações da consulta Q2.1 são baseadas na mesma ideia de modificação do 

predicado convencional, resultando em duas novas consultas: Q2.2 e Q2.3, com 

diferentes valores para seletividade. O resultado da variação da seletividade é mostrado 

na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Variação da seletividade da Consulta Q2 

Consulta Q2 Seletividade 

Q2.1 0.16% a 0.80%. 

Q2.2 0032% a 0.16% 

Q2.3 0.02% a 0.1% 
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Consulta Q2.2: A modificação dos predicados convencionais da consulta Q2.1 dá 

origem à consulta Q2.2, mostrada na Figura 4.10. Na consulta Q2.2, o predicado 

convencional p_brand1 está variando entre 'MFGR#2221' e 'MFGR#2228', obtendo um 

valor de seletividade diferente. 

 

 

Figura 4.10 – Consulta Q2.2 do Spatial SSB 

 

Consulta Q2.3: A consulta Q2.3, mostrada na Figura 4.11, é obtida a partir de mais 

uma modificação no predicado convencional da consulta Q2.1 do Spatial SSB. A 

modificação realizada é: p_brand1 = 'MFGR#2221'. 

 

 

Figura 4.11 – Consulta Q2.3 do Spatial SSB 
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Consulta Q3.1 Esta consulta tem uma nova proposta, relacionada ao uso do predicado 

espacial. São utilizas duas janelas de consultas com o predicado espacial intersecta, 

obtendo quantidades de objetos diferentes, em cada nível de granularidade. Ela está 

baseada nas consultas Q3.1, Q3.2 e Q3.3 do SSB, e fornece o volume de receitas em 

transações de pedidos e vendas por um certo período de tempo. A consulta Q3.1 do 

Spatial SSB é mostrada na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 – Consulta Q3.1 do Spatial SSB 

 

A variação dos predicados convencionais, pertencentes à consulta Q3.1 originou 

uma nova consulta, a Q3.2, variando a seletividade, como mostrado na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Variação da seletividade da Consulta Q3 

Consulta Q3 Seletividade 

Q3.1 3.43% a 85.71% 

Q3.2 0.048% a 1.19% 

 

         

Consulta Q3.2: Esta consulta, mostrada na Figura 4.13, estende a consulta Q3.1 do 

Spatial SSB. O predicado temporal, que antes era medido em anos, foi modificado e 

passou a ser mensurado em meses por ano, com o objetivo de variar a seletividade.  
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Figura 4.13 – Consulta Q3.2 do Spatial SSB 

 

Consulta Q4.1: A consulta Q4.1 do Spatial SSB utiliza duas janelas de consultas para o 

mesmo nível de granularidade com o predicado espacial intersecta. Esta consulta, 

mostrada na Figura 4.14, destina-se a medir o lucro a partir do cálculo da subtração 

entre a receita e o custo.  

 

 

Figura 4.14 – Consulta Q4.1 do Spatial SSB 

 

A consulta Q4.2 é obtida a partir de mudanças feitas no predicado convencional 

da consulta Q4.1. Já a consulta Q4.3 é originada a partir de modificações feitas tanto 
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nos predicados convencionais, quanto nos predicados espaciais. Todas estas mudanças 

produzem novos valores para seletividade que são listados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Variação da seletividade na consulta Q4 

Consulta Q4 Seletividade 

Q4.1 1.6% a 40% 

Q4.2 0.046% a 11.42% 

Q4.3 0.05% a 1.14%. 

 

Consulta Q4.2: É uma extensão da Q4.1 do Spatial SSB, modificando o predicado 

convencional  para considerar o cálculo do lucro dentro de um período de tempo (i.e. no 

ano de 1997 ou de 1998). A proposta de utilizar duas janelas de consultas, com o 

predicado espacial intersecta para cada nível de granularidade, foi mantida. A consulta 

Q4.2 é mostrada na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Consulta Q4.2 do Spatial SSB 

 

Consulta Q4.3: Esta consulta é diferente da consulta Q4.1. Além de modificar os 

predicados convencionais para considerar o cálculo do lucro nos anos de 1997 ou 1998 

e assumir que p_category = “MFGR #14”, esta consulta utiliza o predicado espacial 

intersecta de forma diferente das demais, abrangendo dois níveis de granularidade 
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diferentes. Duas janelas de consultas são utilizadas com níveis de granularidade 

diferentes, como: regiões e nações, nações e cidades, cidades e ruas, e, por fim, uma 

última janela de consulta abrangendo ruas e endereços. A Q4.3, mostrada na Figura 

4.16, pode ser usada com cinco janelas de consultas fixas em áreas diferentes do extent.  

 

 

 Figura 4.16 – Consulta Q4.3 do Spatial SSB 

 

O cálculo do FF da consulta Q4.3 considera duas quantidades de objetos em 

níveis de granularidade diferentes. Um exemplo para mostrar como este cálculo é feito é 

dado na Figura 4.17. De acordo com esta figura, duas janelas de consultas que utilizam 

o predicado espacial intersecta, retornam 5 regiões e 25 objetos geográficos que 

representam as nações.  

 

  

Figura 4.17 – Cálculo do FF e seletividade da consulta Q4.3 do Spatial SSB 
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4.3. Considerações Finais 

Neste capítulo, foi proposto um novo benchmark para DWG, chamado de 

Spatial SSB (Spatial Star Schema Benchmark). Este benchmark estende o esquema e as 

consultas do SSB permitindo a manipulação de tipos de dados espaciais. A adaptação do 

esquema é dada pela inclusão de tipos de dados espaciais, como: pontos, linhas e 

polígonos. Os pontos são utilizados para representação dos endereços, as linhas usadas 

para modelar as ruas e os polígonos para representar as cidades, nações e regiões. 

Ademais, o esquema do Spatial SSB é considerado híbrido, no sentido de eliminar 

redundâncias do armazenamento das geometrias. O Spatial SSB utiliza tanto hierarquias 

pré-definidas, simples e simétricas (region_geo  nation_geo  city_geo  street_geo 

 s_address_point_geo), nas quais os objetos espaciais dos níveis de granularidade 

mais altos contêm os objetos dos níveis mais baixos, quanto hierarquias assimétricas, 

possibilitando a não obrigatoriedade da existência dos níveis de granularidade mais 

baixa. 

Quanto à carga de trabalho, todas as consultas do SSB foram estendidas. Todos 

os predicados convencionais, que antes descreviam regiões, nações, cidades, ruas ou 

endereços, foram substituídos por predicados espaciais, transformando-as em consultas 

SOLAP. Dois tipos de janelas de consultas foram utilizadas, ad hoc e predefinidas, 

ambas sendo quadráticas e tendo distribuição correlacionada com os dados espaciais. 

O Spatial SSB possui um gerador de dados específico, utilizado para gerar 

pontos, linhas e polígonos, garantindo a distribuição espacial dos dados no extent e 

permitindo aumentar o volume de dados, variando tanto a complexidade dos objetos, 

quanto o fator de escala. O crescimento do volume da base de dados é uma 

característica importante que pode impactar diretamente no tempo de processamento das 

consultas SOLAP. No Capítulo 5, são apresentados os geradores de dados do Spatial 

SSB e é explicado como ocorre a variação do volume de dados. Experimentos realizados 

mostraram que quanto maior o volume da base de dados, maior é o tempo de 

processamento de consultas. Resultados destes experimentos também são discorridos no 

capítulo seguinte. 
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Capítulo 5 

Ferramentas e Experimentos 
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Este capítulo descreve a geração dos dados propostos pelo benchmark Spatial 

SSB, que foi apresentado no capítulo anterior. O gerador de dados do Spatial SSB é 

composto de dois componentes de software que foram desenvolvidos para geração da 

carga de trabalho do benchmark. Eles geram dados, exclusivamente sintéticos, 

assegurando um maior controle da seletividade tanto para os dados convencionais, 

quanto para os dados espaciais. 

O componente desenvolvido para geração dos dados convencionais pelo 

benchmark Spatial SSB é o VisualTPCH+SSB que é baseado nos benchmarks TPC-H e 

SSB porque gera dados tanto conforme o benchmark TPC-H, quanto conforme o 

benchmark SSB. Este componente é uma extensão da ferramenta VisualTPCH 

(DOMINGUES, 2008). A VisualTPCH automatizou o processo de geração dos dados 

apenas do benchmark TPC-H.  

Devido à necessidade de automatizar o processo de geração dos dados do Spatial 

SSB, foi indispensável à automatização do processo de geração dos dados do benchmark 

SSB, já que o Spatial SSB estende o SSB. Dessa forma, a criação do gerador de dados do 

Spatial SSB foi dividia em duas etapas: (1) a construção do componente 

VisualTPCH+SSB, cujo objetivo é o de prover uma interface gráfica para gerar dados 

do benchmark SSB, que correspondem as dados alfanuméricos, usados no Spatial SSB; 

(2) a construção do componente Spatial Geometry, que é um gerador de dados 

espaciais, responsável pela geração de todos os objetos geográficos considerados pelo 

Spatial SSB. Juntos, estes componentes compõem a ferramenta VisualSpatialSSB que é 

um gerador de dados espaciais e convencionais do benchmark proposto nesta 

dissertação, responsável por garantir que a geração dos dados é uniformemente 

distribuída (diferente dos dados reais, que não são uniformes).  

O VisualSpatialSSB permite a avaliação experimental de características que 

podem degradar o significativamente o desempenho do sistema testado, tais como: o 

aumento do volume de dados e o aumento da complexidade dos polígonos (i.e. 

crescimento da quantidade de pontos que representa cada objeto espacial). 

Este capítulo está organizado como segue. A Seção 5.1 descreve o componente 

VisualTPCH+SSB de geração de dados convencionais. Na Seção 5.2, uma discussão 

sobre como é feita a geração das geometrias consideradas pelo benchmark Spatial SSB é 

exibida, a partir do componente Spatial Geometry. A Seção 5.3 discorre sobre a 
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arquitetura da ferramenta VisualSpatialSSB. A Seção 5.4 descreve o ambiente gráfico da 

ferramenta VisualSpatialSSB, considerada um gerador de dados espaciais e 

convencionais, os quais são exclusivamente sintéticos.  A Seção 5.5 descreve testes 

experimentais, usando DWG criados a partir de dados descritivos sintéticos, e com 

complexidades variadas de objetos geográficos.  Por fim, na Seção 5.6, são feitas as 

considerações finais. 

 

5.1. Componente VisualTPCH+SSB 

            O componente VisualTPCH+SSB é um gerador de dados sintéticos para DW 

convencionais, ou seja, DW que armazenam apenas dados representados por textos, 

números e datas. Ele é formado por dois modelos de análises experimentais, os 

benchmarks TPC-H e SSB. 

 Este componente estende a ferramenta VisualTPCH, a qual trabalha 

exclusivamente com o benchmark TPC-H. A principal contribuição da 

VisualTPCH+SSB é a de também automatizar a geração dos dados do SSB e permitir a 

geração dos dados convencionais que, junto com os dados espaciais gerados pela 

ferramenta descrita na próxima seção, podem ser usados para validar o Spatial SSB.  

Os benchmarks TPC-H e SSB geram arquivos com extensão .tbl, os quais 

contêm informações sobre os campos que irão compor o DW utilizado em cada um 

destes benchmarks. Porém, os benchmarks não geram os scripts de criação do banco de 

dados e não inserem os dados na base. O componente VisualTPCH+SSB automatiza 

este processo, carregando e inserindo, na base de dados, o conteúdo dos arquivos .tbl 

gerados. 

O VisualTPCH+SSB tem funcionalidades importantes, que possibilitam a 

personalização do esquema original para atender às necessidades de um determinado 

ambiente de teste. Estas funcionalidades incluem as opções mostradas na Figura 5.1, 

que são detalhadas a seguir. 
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Figura 5.1 – Funcionalidades da ferramenta VisualTPCH+SSB 

 

 Selecionar Campos: lista todos os atributos da tabela e permite selecioná-los, 

como mostrado na Figura 5.2. Se a tabela for uma tabela de fatos, então o 

VisualTPCH+SSB ainda oferece a opção de agregação para cada uma das 

medidas numéricas. O checkbox All fields é um atalho que permite selecionar ou 

deixar sem seleção todos os campos de uma determinada tabela (exceto os 

campos de chave primária). 

 

 

Figura 5.2 – Atributos de uma Tabela 

 

 Renomear uma tabela: com exceção da tabela de fatos, qualquer outra tabela 

do esquema dimensional pode ter seu nome alterado. 

 

 Juntar tabela com: ao ser solicitada uma junção, como ilustrado na Figura 

5.3(a), o aplicativo atualiza o esquema, exclui as duas tabelas e cria uma nova 

tabela com todos os atributos das tabelas originais, como mostrado na Figura 



69 

 

5.3(b), na qual c/n é o nome da nova tabela. Os relacionamentos entre as tabelas 

também são atualizados, assim como os comandos SQL de criação e de inserção 

de dados. 

 

 Excluir tabela: pode-se excluir uma tabela do esquema. Após a exclusão, o 

aplicativo atualiza o esquema. 

 

 

(a) – Exemplo de junção de tabelas 

 

(b) – Resultado da junção das tabelas: um nova de tabela 

Figura 5.3 –Junção de tabelas 

 

Segundo Ciferri (2002), um DW armazena dados detalhados e dados agregados, 

formando níveis de agregação. O componente VisualTPCH+SSB possibilita visualizar 

os níveis de agregação do esquema e a definição textual do grafo. As funcionalidades 

relacionadas ao grafo são mostradas na Figura 5.4. É possível selecionar o modo de 

exibição das arestas para dar ênfase aos Ancestrais Diretos (Direct Ancestors), 

Ancestrais (Ancestry), Descendentes Diretos (Direct Descendants), e Descendentes 

(Descendants). Pode-se também apagar um vértice (Delete Vertex), deixando o grafo 

incompleto, e ainda, é possível verificar o SQL do vértice (SQL Vertex). O SQL do 

vértice mostra o script SQL para a criação das tabelas de cada vértice obtido. Três áreas 
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distintas, que são exibidas na interface da ferramenta mostrada na Figura 5.4, são 

detalhadas a seguir:  

  Dimensões: mostra as chaves primárias das tabelas de dimensão utilizadas 

no esquema de DW do benchmark escolhido; 

 Abreviação: mapeia uma dimensão com a abreviação que será mostrada no 

grafo de derivação; 

 Grafo: mostra o grafo e apresenta opções interativas para manipulá-lo. 

 

 

Figura 5.4 – Exemplo da geração dos Níveis de Agregação pelo VisualTPCH+SSB 

 

A funcionalidade de consolidação permite que o VisualTPCH+SSB gere uma 

tabela para cada vértice obtido. Existe também, um menu, chamado Generate DB, que 

permite a interação direta com o dbgen. É necessário indicar onde está a pasta do dbgen, 

para que o componente VisualTPCH+SSB tenha condições de encontrar o arquivo 

executável. Os arquivos .tbl são então criados dentro da pasta informada.  
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O componente VisualTPCH+SSB possibilita a construção das tabelas e o 

povoamento delas, como mostrado na Figura 5.5. O download da ferramenta pode ser 

feito na URL: http://gbd.dc.ufscar.br/spatialssb. 

 

 

 Figura 5.5 – Resultado da geração dos dados obtidos pelo VisualTPCH+SSB 

 

5.2. Componente Spatial Geometry 

O componente Spatial Geometry foi desenvolvido especialmente para o 

benchmark Spatial SSB, sendo responsável por gerar retângulos e dentro destes, gerar 

geometrias espaciais. Cada retângulo gerado é considerado um MBR (Minimum 

Bounding Rectangle). É permitido gerar MBRs com tamanhos diferentes, porém 

similares em seu formato (i.e. retangular), tantos quantos forem necessários, como visto 

na Figura 5.6(d). 

A geração dos dados espaciais contidos nos MBRs baseia-se no modelo de 

particionamento da quadtree, que define um conjunto de quadrantes formados a partir 

do particionamento recursivo do extent (GHAZEL, 2000). O extent é decomposto 

recursivamente em quatro sub-regiões, denominadas quadrantes. Desta forma, espaço é 

particionado de acordo com a quantidade pré-definida de regiões, nações e cidades. São 
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geradas regiões que contêm nações, as quais contêm cidades que contêm ruas e 

endereços. As regiões, nações e cidades são formadas por objetos espaciais 

representados por polígonos simples e regulares, enquanto que as ruas são representadas 

por linhas e os endereços, por pontos. O gerador de dados não limita a quantidade de 

geometrias, possibilitando um particionamento da área do extent em n regiões, nações 

ou cidades disjuntas. Além disso, foi considerada uma área vazia do extent, 

representando oceanos, a qual ajudará na verificação do tempo de processamento de 

uma janela de consulta que não intersecta dados definidos no extent. Esta área vazia é 

mostrada em uma tonalidade escura, na Figura 5.6(a). 

           

        
  (a)                (b)               (c)               (d)               (e)                (f)               (g) 

Figura 5.6 – Particionamento do Espaço 

 

O software armazena em um arquivo texto, as coordenadas referentes a cada 

quadrante gerado. O tamanho do espaço considerado foi normalizado de 0 a 1, tanto no 

eixo x, quanto no eixo y. Inicialmente, a partição ocorre no eixo x, dividindo o extent 

em duas sub-regiões (Figura 5.6(b)) e em seguida, um particionamento no eixo y, 

formando três sub-regiões (Figura 5.6(c)), e, finalmente, outro particionamento no eixo 

y, formando quatro sub-regiões (Figura 5.6(d)). Se necessário, uma nova partição na 

sub-região situada no sudoeste do extent é feita, dividindo-o em duas sub-regiões 

(Figura 5.6(e)) e, após isto, novos particionamentos podem ocorrer nesta região situada 

no sudoeste do extent (Figuras 5.6(f) e 5.6(g)). O particionamento do extent sempre é 

feito no sentido horário de um relógio, como mostrado na Figura 5.7.  
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Figura 5.7 – Sentido do particionamento 

O algoritmo para particionar um espaço retangular em N retângulos disjuntos 

que são retornados como parâmetros de saída é listado na Figura 5.8. A lógica de 

particionamento deste algoritmo foi usada para geração de regiões, nações e cidades.  

 

Algoritmo 2: MBR (n, x1, y1, x2, y2, id) 

  Entradas: n objetos que o extent irá ter;  

                  x1, y1, x2, y2 coordenadas dos pontos que formam o extent;  

                  id identificador que controla quais pontos pertencem a cada objeto. 

  Saída: Arquivo composto de coordenadas, o MBR dos objetos.       

  1 Se n < 4 

  2 x1 ← x1 

  3 y1 ← y1 

  4 x2 ← x1 + (x2 – x1) / 2 

  5 y1 ← y1 + (y2 – y1) / 2 

  6 Senão 

  7 d ← 4 

  8 m ← (n – d) 

  9 n ← m 

10 MBR(n, x1, y1, x2, y2, id). 

Figura 5.8 – Algoritmo de Partição do extent 

 

  

O algoritmo MBR (Algoritmo 2) possibilita a construção de um arquivo que 

armazena as coordenadas do espaço. Suas entradas são: o valor de n (i.e. número de 

objetos que o extent irá ter), as coordenadas do extent e o identificador responsável pelo 

controle sobre quais pontos pertencem a cada objeto. Na linha 1, é verificado se o 

número de objetos é menor que quatro. Se o resultado for verdadeiro, o espaço é 

dividido em quadrantes e são atribuídos novos valores às coordenadas do espaço, como 
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mostrado da linha 2 até a linha 5. Se for necessário, o particionamento voltará a ocorrer 

de maneira similar, dividindo o extent novamente em quatro sub-objetos. As 

coordenadas serão armazenadas no arquivo texto, junto com o identificador do objeto 

correspondente, denotado pela variável id, como mostrado na linha 10. Se o número de 

objetos solicitados for maior que quatro, uma variável d receberá o número mínimo de 

objetos (quatro), como visto na linha 7, e é criada uma variável auxiliar m, em tempo de 

execução, que recebe o número de objetos solicitados subtraído do número mínimo de 

objetos, listado na linha 8. Com o ajuste do número de objetos feito, o algoritmo é 

chamado de forma recursiva, passando como parâmetro o número dos objetos 

reajustados e as coordenadas nos intervalos de x e y, como mostrado na linha 10.    

Para gerar a distribuição espacial dos dados no MBR, foi inicialmente 

considerada uma margem de 0,1% em todos os lados do MBR, como mostrado na 

Figura 5.9, e então, foram gerados os pontos dentro desta margem. O valor da margem 

pode ser ajustado de acordo com a preferência do usuário. A quantidade total de pontos 

é dividida pelo número de lados do MBR e a distribuição dos pontos é feita em torno 

destes lados, como mostrado na Figura 5.10. A principal motivação para gerar a 

distribuição espacial dos dados desta maneira é a garantia de que as geometrias geradas 

são realmente polígonos simples. 

 

 

Figura 5.9 – Margem do MBR, onde M = 0,01*L 
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Figura 5.10 – Geração dos Pontos 

 

Os pontos gerados dentro da margem considerada são obtidos por meio de uma 

função randômica. Quando for considerada a geração de pontos de forma crescente e 

contínua em um eixo, no outro, é gerado um valor utilizando uma função randômica. 

Por exemplo, se no eixo x a geração de pontos ocorre de forma crescente e continua, 

então, no eixo y, os pontos serão gerados utilizando uma função randômica, como 

mostrado na Figura 5.11. O algoritmo desta geração é mostrado na Figura 5.12. Este 

algoritmo particiona o espaço retangular em N retângulos disjuntos que são retornados 

como parâmetros de saída, representando as regiões. O mesmo algoritmo pode ser 

instanciado para geração de nações e cidades. 

     

Figura 5.11 – Geração dos polígonos no MBR 

 

Algoritmo 3: CriarPontos (n, x1, y1, x2, y2) 

  Entradas: n número de pontos (complexidade do polígono);  

                    x1, y1, x2, y2 coordenadas dos pontos que formam o extent. 

  Saída: Arquivo composto de coordenadas que compõem os polígonos.       

  1 Leia o número de regiões. 

  2 Margem ← 0.1%; // a margem dos eixos x e y são definidas. 

  3 Auxiliar ← n / 4 

  4 Escreve no arquivo o primeiro ponto da geometria. 

  5 Enquanto não alcançar o final da margem com o último ponto calculado. 

  6 Incremente uniformemente e randomicamente a coordenada em um eixo e gere os 

pontos no outro eixo. 

  7 ResultadoFinal ← escreva no arquivo os pontos gerados. 

Figura 5.12 – Algoritmo de Partição do extent 
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No algoritmo CriarPontos (Algoritmo 3), na linha 1, é feita a leitura do número 

de regiões que serão geradas. Na linha 2, a margem de 0.1% no MBR é criada para 

acomodar a geração dos pontos que representam a geometria dos objetos espaciais. 

Portanto, o tamanho da margem nos eixos x e y são calculados e os intervalos das 

coordenadas, em ambos os eixos x e y, são gerados. Na linha 3, uma variável auxiliar 

divide o número total de pontos pelo número de lados (sempre considerando o MBR) e 

cada lado, agora, irá ter o mesmo número de pontos gerados. Na linha 4, o primeiro 

ponto da geometria é escrito no arquivo tanto na posição x, quanto na posição y. Um 

laço de repetição é criado para verificar se os pontos estão sendo gerados dentro da 

margem e de forma crescente e continua em ambos os eixos. 

Considerando a distribuição espacial dos dados, as representações geométricas 

dos objetos espaciais podem ter a complexidade variada de acordo com a solicitação do 

usuário. A geração dos dados que correspondem às nações foi feita usando a mesma 

lógica adotada na geração de regiões, cujo particionamento da área em n nações 

disjuntas não é limitado. Porém, neste caso, esta subdivisão é feita dentro da geometria 

de regiões. Duas margens foram feitas, em ambos os eixos, x e y. Neste espaço, é 

gerada a distribuição dos pontos, como visto na Figura 5.13. Nesta figura, é mostrado 

um MBR com cinco regiões e dentro de cada região existe o MBR das nações, e neste 

caso, foram geradas três nações por região.  

     

 

Figura 5.13 – MBR de três nações por região 
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Os pontos distribuídos dentro da margem mostrada na Figura 5.13 são também 

gerados de forma aleatória para cada eixo, assim como ocorre na geração dos pontos das 

regiões. A visualização dos polígonos obtidos, após a geração dos pontos, é dada na 

Figura 5.14.  

 

 

Figura 5.14 – Geometria de três Nações 

 

As representações geométricas das nações e cidades seguem a mesma lógica 

utilizada na criação das regiões. Porém, a margem antes considerada no MBR, agora é 

considerada nos pontos médios das coordenadas, no centro do polígono, gerando os 

pontos de cada polígono aleatoriamente, a partir da função randômica. Assim, duas 

margens são feitas, uma paralela ao eixo x e outra paralela ao eixo y. A principal ideia é 

que o particionamento dentro das regiões represente as nações e dentro delas ocorra a 

mesma forma de particionamento para cidades. É importante salientar que uma cópia do 

arquivo de regiões é feita para o arquivo das nações, reaproveitando os mesmos pontos 

gerados. Isto acontece para o arquivo que contém os pontos que representam as 

geometrias das cidades, sendo a cópia feita do arquivo de nações. Os polígonos de 

cidades, que foram gerados como exemplos, podem ser visualizados nas Figuras 5.15 e 

5.16. 
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O arquivo texto que armazena as coordenadas de cidade tem em sua quantidade 

total de pontos, a soma dos pontos gerados dentro da margem com os pontos que 

representam uma nação. O mesmo ocorre para o arquivo texto que armazena a 

geometria de nações, as quais são geradas dentro de regiões.  

 

 

Figura 5.15 – MBR de Cidade 

 

 

Figura 5.16 – Geometria de Cidade 
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A malha viária foi considerada com o número de ruas ilimitado e a geração desta 

malha ocorre dentro de cada cidade. A geometria considerada para representação das 

ruas foi a linha. Para iniciar a geração das linhas, também foi feita uma margem em 

cada eixo, x e y. A mesma ideia de aproximação da quantidade de pontos utilizada em 

um conjunto de dados real, também foi considerada na geração da malha viária. Assim, 

cada rua tem a representação formada por cinco mil pontos. Pode-se visualizar a 

geração da malha viária na Figura 5.17. Os pontos que representam a geometria das ruas 

também são armazenados em um arquivo texto. A ferramenta possibilita a geração de n 

ruas por cidade. É feito um cálculo do tamanho da margem em cada eixo considerado, 

fazendo com que a malha seja gerada no centro de cada cidade. As ruas são 

representadas linearmente nos dois eixos, x e y.  

O Spatial SSB permite que a quantidade de geometrias geradas cresça de acordo 

com o fator de escala escolhido. O número mínimo de geometrias que podem 

representar uma cidade é de 1250 polígonos, e cada cidade deverá ter, no mínimo, 26 

ruas e 26 endereços. É interessante permitir o crescimento da quantidade de geometrias 

para verificar o custo do aumento deste tipo de dado espacial sobre o desempenho do 

processamento de consultas feitas a um DWG. Por isso, dez fatores de escalabilidade 

foram definidos para permitir a criação de bases de dados de volumes crescentes. 

A geração dos endereços também é realizada pelo Spatial Geometry. Os 

endereços foram distribuídos por rua e a geração de nenhum endereço é feita no 

cruzamento das ruas. A geometria considerada para representação dos endereços foi o 

ponto. Pode-se visualizar o resultado da geração dos endereços na Figura 5.18.  

 

                           

         Figura 5.17 – Geração das Ruas        Figura 5.18 – Geração de Endereços 
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Os pontos que representam cada endereço são também armazenados em um 

arquivo. A geração dos pontos é feita utilizando uma margem que determina a distância 

de um endereço para outro, atentando sempre para que o espaço escolhido para geração 

do ponto não seja um cruzamento de uma rua. Se o local escolhido para geração dos 

endereços não for um cruzamento, o endereço é gerado e armazenado no arquivo. 

Senão, uma nova margem é somada à distância do endereço e então, o mesmo é 

devidamente criado e armazenado. 

O componente Spatial Geometry permite a geração dos objetos de acordo com o 

tipo da hierarquia solicitada pelo usuário, a qual pode ser simples e simétrica ou 

assimétrica. Escolhendo o tipo de hierarquia espacial simples e simétrica é garantido 

para o usuário que objetos espaciais dos níveis de granularidade mais altos irão conter 

os objetos dos níveis mais baixos. Já a hierarquia espacial assimétrica, garante que 

alguns níveis de granularidade mais baixos não são obrigatórios.  

A Figura 5.19 mostra a distribuição dos objetos no extent, quando a hierarquia 

assimétrica é escolhida. Neste caso, poderão existir nações sem cidades. No exemplo 

mostrado, existem duas regiões que são representadas respectivamente nas Figuras 

5.19(a) e 5.19(b) e dentro de cada região são geradas até três nações (Figuras 5.19(c), 

5.19(d) e 5.19(e)). Neste caso, as 24 cidades são distribuídas em duas nações, das três 

geradas em cada região. Ou seja, uma nação em cada região não irá conter a geração de 

cidades. O algoritmo desta geração é mostrado na Figura 5.20.  

 

       

(a)                                                             (b) 
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      (c)                                      (d)                                       (e) 

Figura 5.19 – Geração de Hierarquias Assimétricas 

 

Algoritmo 4: QuantidadeGeomHierarquias (qntRegion, qntNation, qntCity, qntStreet, 

qntAddress) 

  Entradas: region número de regiões; 

                    nation número de nações;  

                    city número de cidades; 

                    street número de ruas; 

                    address número de endereços; 

  Saída: Número de Geometrias que serão geradas.       

  1 Se hierarquia = Assimétrica 

  2 region ←  qntRegion. 

  3 nation ←  qntNation / region. 

  4 NacoesSemCidades ←  region. 

  5 NacoesComCidades ←  nation – NacoesSemCidades. 

  6 CidadesGeradasPorNacao ←  qntCity / NacoesComCidades. 

  7 FaltaGerar ←  qntCity – (CidadesGeradasPorNacao * NacoesComCidades). 

  8 UltimaCidadeGerada ←  CidadesGeradasPorNacao + FaltaGerar. 

  9 street ←  qntStreet. 

10 address ← qntAddress. 

11 Senão 

12 region ← qntRegion. 

13 nation ← qntNation / region. 

14 city ← qntCity / qntNation. 

15 street ← qntStreet. 

16 address ← qntAddress. 

Figura 5.20 – Algoritmo de distribuição dos Objetos por Geometria 

 

Ao escolher a hierarquia assimétrica, é garantido que a quantidade de objetos 

solicitados é mantida. Desta forma, o que irá mudar, na verdade, é o modo como ocorre 

a distribuição das geometrias. A distribuição das cidades é feita por igual em cada 

nação. Assim, todas as nações que têm cidades, recebem a mesma quantidade de 
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objetos. Nos casos em que não for possível distribuir a mesma quantidade de cidades 

por nação, o algoritmo das hierarquias assimétricas gera uma quantidade maior de 

cidades localizadas na última nação, que pertence à última região, obtendo o total de 

objetos solicitados pelo usuário. 

No algoritmo QuantidadeGeomHierarquias (Algoritmo 4), na linha 1, é 

verificado o tipo de hierarquia que será gerada. Se a hierarquia escolhida pelo usuário 

for Assimétrica, a linha 2 será executada para atualizar o número de regiões que serão 

geradas, de acordo com o parâmetro de entrada do usuário. Na linha 3, o número de 

nações é atualizado a partir do cálculo da divisão entre o total de nações, informado pelo 

usuário,  e o número de regiões. Desta forma, serão geradas as mesmas quantidades de 

nações por região. Por exemplo, se a entrada do usuário for 5 regiões e 25 nações, serão 

geradas 5 nações por região.  

Na linha 4, a variável auxiliar NacoesSemCidades recebe a quantidade de nações 

que não contêm cidades em sua hierarquia. A linha 5 tem a variável auxiliar 

NacoesComCidades, que representa a quantidade de nações que deverão ter cidades. 

Desta forma, a quantidade total de cidades por nação, informada pelo usuário, é 

redistribuída de maneira que sejam geradas tantas cidades quantas o usuário solicitou. A 

variável CidadesGeradasPorNacao, na linha 6, obtém o número de cidades que devem 

ser geradas por nação. Se houver alguma cidade que não foi gerada, de acordo com o 

número total informado pelo usuário, a variável FaltaGerar, obtém a quantidade de 

cidades que seriam descartadas e gera, na última nação, uma quantidade maior de 

cidades, como mostrado na linha 8.  

As linhas 9 e 10, indicam que serão geradas, respectivamente, as ruas por cidade 

e os endereços por rua. Se a hierarquia escolhida pelo usuário for Simétrica, o número 

de regiões, nações, cidades, ruas e endereços serão gerados, conforme informado pelo 

usuário, como mostrado nas linhas de 11 a 16. Neste caso, é garantido que todos os 

objetos do nível de granularidade mais alto irão conter a mesma quantidade de objetos 

com nível de granularidade mais baixo. 

A interface do componente Spatial Geometry é mostrada na Figura 5.21. 

Inicialmente, é necessário que o usuário informe onde os arquivos que contém os dados 

serão gerados. Nestes arquivos, estarão contidas as informações sobre os pontos, linhas 
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e polígonos, que são gerados para representar os endereços, ruas, cidades, nações, e 

regiões. 

 

 

Figura 5.21 – Interface gráfica do componente Spatial Geometry 

 

O usuário deverá informar a complexidade dos polígonos e das linhas (i.e. a 

quantidade de pontos são necessários para representar os polígonos e as linhas). Além 

disso, o componente também disponibiliza o parâmetro de seletividade das janelas de 

consultas, que é responsável pela geração de janelas de consultas ad-hoc. Estas janelas 

de consultas são definidas a partir de uma porcentagem especifica do extent, que é 

baseada na quantidade total de objetos distribuídos no espaço multidimensional. Assim, 

se houverem 1250 objetos distribuídos no espaço multidimensional e o usuário requerer 
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10% destes objetos, a ferramenta deverá gerar uma janela de consulta que intersecte 125 

objetos. 

A geração de dados do Spatial SSB ocorre com base no fator de escala espacial 

específico, que pode variar de 1 a 10 e é obrigatoriamente menor ou igual ao fator de 

escala convencional, como já definido no Capítulo 4. A ferramenta disponibiliza um 

parâmetro que automatiza o preenchimento dos campos: Region, Nation, Cities, Streets 

e Adresses a partir do fator de escala escolhido. Por exemplo, se o usuário escolher o 

fator de escala 1, deverão ser preenchidos nos parâmetros Region, Nation, Cities, Streets 

e Adresses os valores 5, 25, 1250, 26 e 32000, respectivamente.  

O usuário deverá definir qual hierarquia deverá ser considerada para que ocorra 

a geração dos dados. A ferramenta disponibiliza duas possibilidades: a hierarquia 

espacial simétrica e a hierarquia espacial assimétrica. Após o preenchimento de todos os 

parâmetros necessários para geração dos dados, o Spatial Geometry gera todos os 

arquivos que contém tanto os dados, quanto as janelas de consulta ad-hoc na path 

informada pelo usuário e mostra a quantidade de objetos que são intersectados pela 

janela de consulta ad-hoc gerada. Se, por exemplo, a janela de consulta ad-hoc 

corresponder a 10% do extent, a ferramenta mostra quantos objetos serão intersectados 

pela mesma. 

   

5.3. Arquitetura da Ferramenta VisualSpatialSSB 

A ferramenta VisualSpatialSSB é composta pelos componentes de software 

VisualTPCH+SSB e Spatial Geometry, descritos anteriormente. A geração de dados 

dessa ferramenta se baseia no benchmark Spatial SSB, que é uma extensão do 

benchmark SSB para incorporar tipos de dados espaciais. 

Na Figura 5.22, é exibida a arquitetura da ferramenta VisualSpatialSSB 

utilizando diagramas de componentes da linguagem UML (SCOTT, 2000). Este 

diagrama mostra como a arquitetura está logicamente particionada em componentes de 

software, e como estas partes colaboram entre si. Esta colaboração está representada por 

setas na arquitetura.  
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Figura 5.22 - Arquitetura da Ferramenta VisualSpatialSSB 
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 Cada camada será detalhada a seguir: 

 

Camada I - Data Warehouse  e Data Warehouse Geográfico 

Na Camada I, temos o DW e o DWG, utilizados no processo de suporte a 

decisão. As duas bases de dados são definidas por se tratar de uma ferramenta que 

integra três benchmarks, sendo dois deles utilizados apenas em DW, o TPC-H e o SSB, 

e o benchmark Spatial SSB que avalia experimentalmente um DWG, base de dados que 

permite o armazenamento de objetos que têm associados a eles uma geometria. Além 

disso, três SGBDs são disponibilizados pela ferramenta. Isto possibilita que o usuário 

escolha entre o DB2, PostgreSQL, com a extensão Postgis e Oracle. 

 

Camada II - Processamento Multidimensional e Geográfico 

Esta segunda camada possibilita a manipulação dados de convencionais e geográficos. 

O componente Gerenciador de Esquemas é utilizado para definir, armazenar e recuperar 

os esquemas disponibilizados pelos DW ou DWG utilizados. Já o componente 

Gerenciador de Grafos é utilizado para gerar os níveis de agregação do esquema 

utilizado. O componente Gerenciador de Funcionalidades é utilizado para agregar as 

escolhas do usuário quanto ao esquema utilizado e os níveis de agregação gerados, a 

partir do esquema, e enviar estas informações ao Gerenciador de Armazenamento, que 

será responsável por realizar a conexão com o SGBD escolhido, criar as tabelas de fatos 

e de dimensão do esquema, assim como suas restrições. 

 

Camada III - Interface com o Usuário 

Nesta camada da arquitetura, estão os componentes responsáveis pela interação 

com o usuário. A camada de interface conta com três componentes principais: o Editor 

Gráfico, o Gerenciador de Resultados e o Gerenciador de Consolidação, os quais são 

descritos a seguir: 

 O Editor Gráfico: responsável pela visualização gráfica de esquemas DW, os 

quais são utilizados pelos benchmarks TPC-H e SSB, assim como de DWG. 

Além disto, é possível visualizar os níveis de agregação a partir deste 

componente. 
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 O Gerenciador de Resultados: possibilita que o usuário manipule os esquemas 

DW e DWG propostos. É possível fazer operações de junção, exclusão e ainda 

modificação do nome das tabelas. Ademais, a interface possibilita a seleção de 

apenas alguns atributos que deverão ser criados no SGBD. Quanto à 

manipulação dos níveis de agregação, é possível visualizar os ancestrais, 

descendentes e ainda permitir a visualização do comando em SQL responsável 

pela geração do vértice ou pela exclusão do vértice.  

O Gerenciador de Consolidação: é responsável por disponibilizar uma interface, que 

possibilite a conexão em diferentes tipos de SGBDs (i.e. DB2, PostgreSQL e Oracle). 

Para isto, deverá ser informado ao sistema, o usuário e a senha para conexão da 

ferramenta com o SGBD escolhido, para posterior armazenamento dos dados. Este 

componente é utilizado apenas para verificar se a conexão com a base de dados está 

sendo realizada e carregar todos os dados do Spatial SSB na base escolhida pelo usuário. 

 

5.4. Ambiente Gráfico da Ferramenta VisualSpatialSSB  

A ferramenta VisualSpatialSSB é um gerador de dados sintéticos para DW e 

DWG. Ela possui uma interface que permite a visualização dos esquemas dimensionais, 

propostos nos benchmarks TCP-H e SSB, e do esquema de DWG proposto no 

benchmark Spatial SSB, sendo este último mostrado na Figura 5.23. As tabelas de 

dimensão espacial consideradas no esquema desta figura são destacadas de forma 

automática pela ferramenta para facilitar a identificação das mesmas pelo usuário. 

A VisualSpatialSSB possibilita a construção das tabelas no SGBD, tanto das 

tabelas de dimensão convencional, quanto das tabelas de dimensão espacial e insere nas 

mesmas o conteúdo dos arquivos obtidos por meio dos geradores de dados do Spatial 

SSB.  A ferramenta VisualSpatialSSB possui dois menus:  

1. O Generate DB, responsável pela geração dos dados obtidos por meio do 

dbgen do SSB, o qual gera dados convencionais em arquivos .tbl, e que também 

estão previstos no esquema do Spatial SSB; e 

2. Generate Spatial Files, que permite a interação direta com o Spatial 

Geometry, um gerador de dados espaciais sintéticos, desenvolvido 

especificamente para o benchmark Spatial SSB. 

O download da ferramenta pode ser feito na URL: http://gbd.dc.ufscar.br/spatialssb/. 
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Figura 5.23 – Esquema do Spatial SSB 

 

5.5. Experimentos 

O Spatial Geometry, gerador de dados espaciais do Spatial SSB, permite que um 

número ilimitado de objetos sejam distribuídos no extent e cada objeto geográfico seja 

representado por um conjunto ilimitado de pontos, variando a complexidade dos dados. 

Desta forma, o volume da base de dados pode ser aumentado de duas formas, de acordo 

com o fator de escala, que pode variar de 1 a 10 e de acordo com a variação da 

complexidade dos objetos. 

O aumento da complexidade, assim como o aumento do volume de dados a 

partir da variação do fator de escala foram verficados em dois conjuntos de testes 

experimentais. O objetivo foi investigar o impacto do aumento do volume de dados em 

ambos os casos para três tipos de consultas propostas no Spatial SSB. As consultas 

consideradas nestes testes foram: (1) A Q2.2 foi escolhida porque utiliza apenas uma 

janela de consulta para cada nível de granularidade. A janela de consulta utilizada para 

este teste é predefinida pelo Spatial SSB; (2) A Q3.1 que utiliza duas janelas de 

consultas para um mesmo nível de granularidade, utilizando também janelas de 

consultas predefinidas e (3) Q4.3 que utiliza duas janelas de consultas para níveis de 

granularidade diferentes. Estas janelas de consultas foram definidas de forma ad hoc, e 
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utilizam um percentual de interseção com o extent de 5% dos objetos. O objetivo do 

experimento feito com a consulta Q4.3 é de ilustrar a possibilidade de recuperar os 

objetos a partir de uma porcentagem de interseção com extent definida pelo usuário.  

         Dois conjuntos de testes foram realizados, ambos utilizando as três consultas que 

foram previamente escolhidas (i.e. Q2.2, Q3.1 e Q4.3). O primeiro conjunto de testes 

realizados corresponde à verificação do impacto no aumento da complexidade dos 

objetos, isto é, aumento no número de pontos que representam cada dado geográfico. 

Este conjunto de testes foi realizado considerando o esquema do Spatial SSB construído 

a partir de uma base de dados com o CSF = SSF = 1. A geração de dados criou 5 regiões 

disjuntas, 5 nações por região, totalizando 25 nações, 1250 cidades, 26 ruas, 30000 

endereços para Customer e 2000 endereços para Supplier. O segundo conjunto de testes 

realizados corresponde à verificação do impacto no aumento do número de dados, 

considerando o esquema do Spatial SSB construído a partir de uma base de dados com o 

CSF = SSF = 2. A geração de dados criou 5 regiões distintas, 5 nações por região, 

totalizando 25 nações, 2500 cidades, 52 ruas, 60.000 endereços para Customer e 4.000 

endereços para Supplier.  

Os experimentos foram conduzidos em um computador com 3 GB de memória 

primária, disco rígido SATA de 320 GB e 5400 RPM, sistema operacional Linux 

Ubuntu 9.10. 

Os resultados dos testes são mostrados nas seções seguintes. A Seção 5.5.1 

descreve os testes realizados para o aumento da complexidade dos objetos, 

considerando o CSF = SSF = 1. A Seção 5.5.2 discorre sobre os testes feitos para o 

aumento do volume de dados, considerando um CSF = SSF = 2. 

 

5.5.1. Aumento da Complexidade dos Objetos 

O aumento do volume de dados, quando verificado a partir da complexidade, 

corresponde à variação do número de pontos que representam cada objeto. Neste caso, 

as representações geradas para os testes experimentais realizados, utilizando as três 

consultas propostas, variaram em 200 pontos, 20.000 pontos e 200.000 pontos. Para 

cada conjunto de dados, foi coletado o tempo decorrido da consulta em milissegundos, e 

posteriormente, a média das medições obtidas foi calculada.  
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A consulta Q2.2 foi testada para o nível de granularidade nação, a qual tem um 

total de 25 nações distribuídas no extent. Os resultados do processamento desta consulta 

são mostrados na Tabela 5.1, na qual verifica-se o aumento do tempo do processamento 

da consulta em até 74,3%, quando comparado o menor conjunto de pontos que 

representam os objetos, com o maior. Desta forma, é observado que quanto maior for o 

número das representações de pontos por objetos, maior será o volume de dados e isto 

refletirá no tempo de processamento da consulta.  

 

Tabela 5.1 – Tempo de processamento da consulta Q2.2 do Spatial SSB 

(milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 363,060 ms 

20000 494,942 ms 

200000 1,414,542 ms 

 

 

Outro teste experimental foi realizado, utilizando a consulta Q3.1 do Spatial SSB 

que apresenta uma proposta diferente da consulta Q2.2, utilizando duas janelas de 

consultas para um mesmo nível de granularidade. Neste teste, foi considerado o nível de 

granularidade de regiões, obtendo um total de cinco objetos geográficos que são gerados 

em três momentos diferentes, variando a complexidade. As variações de 200 pontos, 

20.000 pontos e 200.000 pontos por objeto também foram consideradas e, em cada caso, 

foi verificado o tempo de processamento da consulta em milissegundos. 

A Tabela 5.2 mostra os resultados obtidos, quanto ao tempo de processamento 

da consulta Q3.1. Uma variação de 98,3% foi verificada quando aumenta-se a 

quantidade de pontos de um objeto que inicalmente foi gerado com 200 pontos e, 

posteriormente, foi gerado com 200.000 pontos. Assim, é observado que o aumento do 

volume da base de dados, feito a partir da variação da complexidade dos objetos, está 

diretamente relacionado ao aumento no tempo de processamento da consulta Q3.1. 
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Tabela 5.2 – Tempo de processamento da consulta Q3.1 do Spatial SSB 

(milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 53,299 ms 

20000 56,812 ms 

200000 3,152,581 ms 

 

 

A consulta Q4.3 do Spatial SSB propõe a utilização de duas janelas de consultas 

em níveis de granularidade diferentes. Para este teste, foi considerado o nível de 

granularidade de região, com um total de 5 objetos geográficos distribuídos no extent e 

de nação, com um total de 25 objetos distribuídos no extent. Os objetos considerados, 

nesta consulta, variaram suas representações geográficas em, também, 200 pontos, 

20.000 pontos e 200.000 pontos, obtendo, ao fim do processamento desta consulta, o 

tempo em milissegundos. 

A Tabela 5.3 mostra os resultados obtidos, nos três conjuntos de dados. Verifica-

se uma variação de 99% quando aumenta-se a quantidade de pontos de um objeto que 

antes foi gerado com 200 pontos e em seguida foi gerado com 20.000 e 200.000 pontos.  

 

Tabela 5.3 – Tempo de processamento da consulta Q4.3 do Spatial SSB 

(milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 18,362 ms 

20000 24,621 ms 

200000 1,866,190 ms 

 

 

Com o objetivo de verificar se a forma de particionamento dos dados, baseado 

na quadtree, estaria influenciando diretamente nos resultados obtidos, devido à 

proximidade do formato retangular de particionamento do espaço com a geometria 

quadrática de uma janela de consulta, o particionamento dos dados foi modificado.  
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O Spatial Geometry foi modificado para particionar o extent no formato 

triangular, ainda particionando o espaço em até quatro áreas disjuntas, mas agora com 

um formato diferenciado. Então, o particionamento do espaço foi feito em até quatro 

obtejos, porém com o formato triangular. Dois níveis de granularidade foram 

modificados: regiões e nações, com o intuito de verificar se o processamento da 

consulta Q4.3 retornava resultados diferentes dos obtidos anteriormente.  

Os testes foram realizados para três conjuntos de dados e foram feitos utilizando 

objetos com particionamento triangular. Cada objeto geográfico foi gerado três vezes 

com tipos de representações diferentes, variando a complexidade dos dados. Os 

resultados obtidos, mostrados na Tabela 5.4, revelaram uma diferença de 97,3% quando 

comparado o menor conjunto de dados, com o maior. 

 

Tabela 5.4 - Tempo de processamento da consulta no particionamento triangular 

(milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 47,535 ms 

20000 272,739 ms 

200000 1,796,328 ms 

 

 

Comparando o resultado do particionamento triangular com os anteriores, 

obtidos com o particionamento retangular, verifica-se que o principal parâmetro de 

avaliação quanto ao impacto no tempo de processamento das consultas pode ser 

atribuido à complexidade dos dados e não ao formato no qual os dados são gerados, já 

que para o particionamento retangular houve uma diferença de 99% quanto ao tempo de 

processamento das consultas roll-up e drill-down relacionadas ao predicado espacial 

intersecta e, no particionamento triangular, houve uma diferença de 97,3%. 

Ao verificar o resultado dos testes experimentais feitos para a variação da 

complexidade, observa-se que a complexidade está diretamente relacionada ao tempo de 

processamento das consultas, aumentando significativamente os tempos de resposta na 

medida em que tal complexidade é incrementada. 
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5.5.2. Aumento do Fator de Escala 

No esquema proposto pelo Spatial SSB é possível aumentar a quantidade de 

objetos de acordo com o fator de escala escolhido, que pode variar de 1 a 10. O aumento 

do volume de dados ocorre tanto nos tipos de dados convencionais, quanto nos 

espaciais. O número de geometrias pode aumentar para os três tipos de dados espaciais 

considerados: polígonos, linhas e pontos. As cidades, por exemplo, representadas por 

polígonos, utilizando o SSF = 1 têm 1250 objetos, e pode chegar a 12500 para o SSF = 

10. Este overhead é interessante para verificar quanto o aumento do número de 

geometrias pode impactar no tempo de processamento das consultas.  

 Testes experimentais foram realizados com a mesma proposta de variação da 

complexidade, modificando a representação de cada objeto em 200 pontos, 20.000 

pontos e 200.000 pontos. Porém, o SSF, utilizado para este experimento teve um valor 

igual a 2, aumentando significativamente o volume da base de dados para 5 regiões, 25 

nações, 2500 cidades, 52 ruas, 4.000 endereços para Supplier e 60.000 endereços para 

Customer. O aumento do CSF e do SSF para 2 foi decorrente da capacidade de 

armazenamento em disco limitada em 320GB do computador utilizado para os testes 

experimentais. 

 Todas as consultas executadas para o aumento da complexidade, também foram 

consideradas para aumento da escalabilidade. Porém, as consultas utilizam agora o nível 

de granularidade cidade, com 2500 objetos. Excepcionalmente, a consulta Q4.3, utiliza 

dois níveis de granularidade: nação e cidade. 

A consulta Q2.2 apresenta resultados bem diferentes dos testes realizados com a 

mesma consulta para o CSF = SSF = 1. Em todos os níveis de complexidade houve um 

aumento significativo no tempo de processamento desta consulta para o CSF = SSF = 2, 

quando comparado com o mesmo conjunto de pontos para o CSF = SSF = 1. 

Os resultados mostraram um aumento no custo de processamento da consulta, 

que agora é executada utilizando dois parâmetros de overhead: o aumento da 

complexidade dos objetos e o aumento do número de dados. A Tabela 5.5 mostra uma 

variação de 35% no tempo de processamento da consulta, quando comparado o menor 

conjunto de pontos, ou seja, 200, com o maior, 200.000. 
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Tabela 5.5 – Tempo de Processamento da consulta Q2.2 (milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 3,764,143 

20000 4,310,462 

200000 5,813,175 

 

 

O teste experimental feito para a consulta Q3.1 foi realizado com o mesmo 

objetivo do teste feito com a consulta Q2.1. Houve uma variação tanto no fator de 

escala, quanto na complexidade dos objetos. Porém, nesta consulta, foi utilizada mais de 

uma janela de consulta predefinida pelo Spatial SSB, ambas intersectando a área do 

extent definida para cidades. 

Os resultados, mostrados na Tabela 5.6, exibem o aumento do tempo de 

processamento da consulta com uma variação de 53%, quando comparado o menor 

conjunto de dados, com o maior.  

 

Tabela 5.6 – Tempo de Processamento da consulta Q3.1 (milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 1,944,788 

20000 2,144,696 

200000 4,145,552 

 

 

O último experimento realizado utilizou a consulta Q4.3 do Spatial SSB, a qual 

define duas janelas de consultas em níveis de granularidade diferentes. Para este teste, 

foram consideradas janelas de consultas ad hoc, que não haviam sido predefinidas pelo 

benchmark e intersectam o nível de granularidade nação, com um total de 25 objetos 

distribuídos no extent e intersectam o nível de granularidade cidade, com um total de 

2500 objetos distribuídos no extent.  

Os objetos considerados, na consulta Q4.3, também variaram suas 

representações geográficas, obtendo, ao fim do processamento desta consulta, o tempo 

em milissegundos. A Tabela 5.7 mostra os resultados obtidos, nos três conjuntos de 
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dados. Verifica-se uma variação de 51% quando aumenta-se a representatividade dos 

objetos, comparando a menor variação da complexidade, neste caso, 200 pontos, com a 

maior, 200.000 pontos.  

 

Tabela 5.7 – Tempo de Processamento da consulta Q4.3 (milissegundos) 

Pontos Range Query 

200 2,636,336 

20000 3,438,380 

200000 5,133,934 

 

A Figura 5.23 mostra o significante aumento no custo do processamento da 

consulta quando variamos o fator de escala. O gráfico mostra que, na consulta Q2.2, 

cujos resultados estão destacados em vermelho, são obtidos resultados diferentes para a 

variação da complexidade dos objetos e do fator de escala. Mas, é observado que 

mesmo variando a complexidade, é o aumento do fator de escala que impacta 

significativamente no tempo de processamento da consulta. Aumentando o fator de 

escala de CSF = SSF = 1 para CSF = SSF = 2, obtemos a variação de 363,060 

milissegundos para 3,764,143 milissegundos.  

 

  

Figura 5.24 - Comparação de desempenho: conjunto de dados com fator escala 1 versus 

fator escala 2 
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363,060 ms  ->   3,764,143 ms (1,037%) 
O aumento não é linear.  
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Com estes resultados, é possível afirmar que o Spatial SSB pode ser usado para 

gerar conjuntos de dados que armazenam um número crescente de objetos espaciais, e 

estas propriedades garantem o aumento do custo de processamento das consultas. Foi 

constatado que o aumento do volume de dados influencia diretamente no tempo de 

resposta do processamento das consultas SOLAP, degradando o desempenho. 

 

5.6. Considerações Finais 

Neste capítulo, foram relatados os principais resultados obtidos com as 

implementações dos geradores de dados para DWG, assim como os experimentos 

realizados. A ferramenta VisualTPCH foi estendida para automatizar a geração dos 

dados do benchmark SSB, criando o componente VisualTPCH+SSB. 

Para geração dos dados, foi criado um gerador de dados próprio para o 

benchmark Spatial SSB, chamado de VisualSpatialSSB que atua de forma integrada com 

o componente Spatial Geometry, para gerar pontos, linhas e polígonos. O Spatial 

Geometry foi também desenvolvido exclusivamente para o Spatial SSB. 

O Spatial SSB controla a distribuição dos dados no espaço, o aumento do 

volume de dados e o resultado da seletividade. Os experimentos feitos verificaram o 

impacto do aumento da complexidade dos objetos e o aumento do fator escala. Foram 

considerados três conjuntos de dados, aumentando gradativamente seus volumes. Os 

testes foram realizados para três consultas diferentes do Spatial SSB que mostraram uma 

diferença de até 99% do processamento da consulta entre o menor conjunto de dados e o 

maior deles considerados nos testes. 

Para a implementação realizada e baseada nas consultas testadas, os resultados 

mostram que a variação do volume de dados degrada o tempo de resposta do 

processamento das consultas SOLAP, seja considerando a variação da complexidade ou 

do fator de escala. Nos testes, três consultas foram utilizadas em diferentes níveis de 

granularidade. O aumento do volume de dados quanto à variação da complexidade, i.e. 

a representação dos pontos de cada objeto, considerando o CSF e o SSF igual a 1 indica 

um aumento do custo de processamento das consultas em 289%, como mostrado na 

Tabela 5.8, quando o tempo de resposta foi comparado entre o menor conjunto de 

pontos com o maior deles. 
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Tabela 5.8 - Tempo de processamento de cada consulta SOLAP (em milissegundos), 

considerando a variação da complexidade 

Número de Pontos Q2.2 Q3.1 Q4.3 

200 363,060 53,299 18,362 

20,000 494,942 56,812 24,621  

200,000 1,414,542 3,152,581 1,866,190  

 

Os testes experimentais feitos para avaliar o aumento do número de objetos 

consideraram tanto o CSF (i.e. fator de escala convencional), quanto o SSF (i.e. fator de 

escala espacial) igual a 2, aumentando significativamente o volume da base de dados, 

quando comparados os objetos gerados com o CFS e o SSF iguais a 1.  

Utilizando o mesmo conjunto de objetos, com a complexidade mantida em 200 

pontos por representação geométrica, (i.e. sem variar a complexidade das geometrias) e 

comparando o aumento dos fatores de escala, foi observado que quando CSF e o SSF 

foi igual a 1, o tempo de processamento da consulta foi igual a 363,060 milissegundos. 

Enquanto que, para a mesma consulta e a mesma complexidade, modificando apenas o 

CSF e o SSF para 2, o tempo de processamento da consulta foi igual a 3,764,143 

milissegundos. A Tabela 5.9 mostra os tempos de processamentos das consultas quando 

considerado o CSF e o SSF igual a 2. É notado que o aumento do volume de dados, seja 

variando a complexidade dos objetos, seja variando o número de objetos quanto ao fator 

escala, impacta consideravelmente no desempenho do processamento das consultas 

SOLAP.  

 

Tabela 5.9 - Tempo de processamento de cada consulta SOLAP (em milissegundos), 

considerando a variação do fator escala  

Número de Pontos Q2.2 Q3.1 Q4.3 

200 3,764,143 1,944,788 2,636,336 

20,000 4,310,462 2,144,696 3,438,380 

200,000 5,813,175 4,145,552 5,133,934 
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Conclusão 
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Nesta dissertação, foi estendida de maneira significativa uma técnica 

experimental de benchmark para Data Warehouse Geográfico (DWG). O novo 

benchmark, chamado de Spatial SSB (Spatial Star Schema Benchmark), é útil para 

avaliar o desempenho de consultas SOLAP (OLAP Spatial) submetidas a um DWG 

para verificar, por exemplo, o quanto a variação do volume de dados impacta no 

processamento de consultas SOLAP.  

O DWG armazena tipos de dados espaciais e possibilita a análise espacial e o 

processamento de consultas analíticas multidimensionais. Neste trabalho, foi utilizado 

um esquema híbrido, para eliminar a redundância no armazenamento de geometrias. 

Este armazenamento é feito separando atributos espaciais de convencionais. Porém, é 

recomendada a junção, em uma mesma tabela, de tipos de dados espaciais e 

convencionais, quando existirem objetos espaciais, que representam geometrias 

distintas e têm uma associação de cardinalidade 1:1 entre suas geometrias e seus 

respectivos conjuntos de atributos descritivos. Neste caso, o desempenho de consultas 

SOLAP não é prejudicado. Além disto, foram consideradas hierarquias espaciais 

simples e simétricas e hierarquias espaciais assimétricas, com o relacionamento espacial 

intersecta.  

A avaliação experimental do processamento de consultas e a medição do custo 

de armazenamento de dados impulsionaram a criação de benchmarks, utilizando 

técnicas de throughput (tarefas/segundo). Na literatura, são conhecidos os benchmarks 

que avaliam desempenho de consultas à DW, como o TPC-H e o SSB (Star Schema 

Benchmark) que são utilizados para avaliar o desempenho de DW convencionais. Na 

revisão da literatura, poucos benchmarks foram encontrados que possibilitem a 

avaliação do desempenho de sistemas de DWG. O benchmark Spadawan surgiu devido 

à necessidade de avaliar o processamento de consultas SOLAP. Porém, este benchmark 

foi criado com algumas limitações, tais como: (1) não avalia o desempenho de consultas 

SOLAP, que tenham em seu predicado espacial o tipo de dado linha; (2) não permite a 

variação da complexidade dos objetos (i.e., não consegue variar o número de pontos que 

representam um objeto espacial), como aumentar o número de vértices por polígono; (3) 

não controla a distribuição dos dados no extent; (4) não permite a geração de janelas de 

consultas dada uma certa porcentagem do extent e (5) não especifica o fator de escala 
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para variar o volume de dados espaciais. Todas estas características são consideradas 

importantes para uma proposta de benchmark para DWG. 

 

6.1 Principais Contribuições 

O Spatial SSB avança no estado da arte com tais características, suprindo as 

faltas que existem na literatura e possibilitando a avaliação de medições quanto ao 

armazenamento de tipos variados de dados geográficos. O Spatial SSB utiliza três tipos 

de dados geográficos, i.e. pontos, linhas e polígonos. Tanto os dados espaciais, quanto 

os dados convencionais são gerados artificialmente a partir de um gerador de dados 

próprio, chamado VisualSpatialSSB, o qual garante a geração e distribuição dos dados 

no extent. Este controle é extremamente importante porque permite a variação do 

volume de dados e verifica o quanto o aumento do volume da base impacta no 

processamento das consultas. No Spatial SSB, esta variação do volume da base de dados 

pode ocorrer de duas formas diferentes: tanto variando a complexidade dos objetos, 

quanto variando o número de objetos de acordo com o fator de escala utilizado. A 

adição destas características pode degradar o desempenho das consultas 

significativamente. 

O Spatial SSB também provê a utilização de hierarquias predefinidas, i.e. região 

 nação  cidade  rua  endereço, na qual o nível de granularidade de região é o 

maior e o nível de granularidade de endereço é o menor. Quanto à carga de trabalho, o 

Spatial SSB utiliza tanto predicados espaciais, quanto predicados convencionais e 

garante o controle da seletividade em cada consulta utilizada. O Spatial SSB utiliza dois 

tipos de janelas de consultas: ad hoc e predefinidas. As janelas de consulta ad hoc são 

obtidas de acordo com a porcentagem requerida do extent, que é informada pelo 

usuário, enquanto as janelas de consultas predefinidas são consideradas fixas e 

recuperam sempre as mesmas quantidades de objetos. O Spatial SSB utiliza cinco 

janelas de consultas predefinidas, uma em cada nível de granularidade (i.e. região  

nação  cidade  rua  endereço) e mais uma janela de consulta fixa que intersecta 

uma área vazia do extent, considerando os oceanos. 

O benchmark Spatial SSB foi proposto para avaliar o desempenho de uma base 

de dados exclusivamente sintética. Isso significa que tipos de dados reais não são 

considerados por este benchmark. Além disso, é preciso avaliar a carga de trabalho do 
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Spatial SSB para conseguir propor sua extensão ao utilizar tipos de dados variantes no 

tempo (i.e. tipos de dados espaço-temporais). A principal característica de um 

benchmark espaço-temporal é conseguir avaliar tipos de dados que mudam sua 

localização constantemente e, dessa forma, a análise exclusivamente artificial pode 

limitar os resultados obtidos. Ademais, pode não ser interessante para esta aplicação o 

controle total da distribuição dos dados, como, por exemplo, a análise de sistemas que 

utilizam em seu contexto descobertas de melhores trajetórias. 

 

6.2 Trabalhos Futuros  

Existem as seguintes indicações de trabalhos futuros: 

(1) Execução de novos experimentos usando variações diferentes do volume da 

base de dados, quanto ao fator de escala utilizado, bem como utilizando 

outros sistemas gerenciadores de banco de dados; 

(2) Verificação do tempo de resposta de consultas analíticas multidimensionais 

com os seguintes predicados espaciais: contém e está contido, quando a base 

de dados é variada quanto à complexidade e ao fator de escala. 

(3) Acrescentar novos tipos de hierarquias espaciais, tais como as descritas em 

(MALINOWSKI, 2005; 2008; STEFANOVIC, 2000);  

(4) Validar a proposta do SB-index (SIQUEIRA, 2009) com testes de 

desempenho sobre o esquema híbrido do Spatial SSB, para verificar a 

melhoria do tempo de processamento das consultas quando se utiliza um 

índice específico para ambientes de DWG; 

(5) Incorporar, no gerador de dados do Spatial SSB, diferentes tipos de dados 

espaciais como objetos complexos e objetos espaciais vagos. Esta 

incorporação de novos dados poderá ser feita tanto na geração dos dados, 

quanto no processamento de consultas SOLAP, com o intuito de estender a 

carga de trabalho do benchmark proposto (VISWANATHAN, 2011); 

(6) Adaptar o Spatial SSB para armazenar dados geográficos variantes no 

tempo, e estender a carga de trabalho para inclusão de predicados temporais 

ou espaço-temporais; 

(7) Acrescentar consultas espaciais que não envolvam hierarquias predefinidas. 
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APÊNDICE 
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Cálculo da Seletividade do Spatial Star Schema Benchmark 

 

 

O Apêndice B mostra os cálculos das seletividades obtidos a partir da 

modificação das janelas de consultas predefinidas, em cada nível de granularidade. Seis 

janelas de consultas predefinidas são propostas, obtendo diferentes valores para a 

seletividade que muda conforme é modificado o predicado. No que diz respeito às 

consultas do Spatial SSB. A seguir, serão mostrados todos os cálculos que 

correspondem às seis janelas de consultas predefinidas. 

 

Q1.1 

 

Region 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(5/5) = 0.0194805. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0194805*6,000,000 ≈ 116,883.  

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(4/5) = 0.0155844. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0155844*6,000,000 ≈ 93,506.  

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(3/5) = 0.0116883. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0116883*6,000,000 ≈ 70,129.  
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Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(2/5) = 0.0077922. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0077922*6,000,000 ≈ 46,753.  

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(1/5) = 0.0038961. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0038961*6,000,000 ≈ 23,376.  

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0*6,000,000 ≈ 0.  

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(25/25) = 0.0194805. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0194805*6,000,000 ≈ 116,883.  

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(21/25) = 0.0163636. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0163636*6,000,000 ≈ 98,181.  

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(16/25) = 0.0124675. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0124675*6,000,000 ≈ 74,805.  

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 



125 

 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(12/25) = 0.0093506. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0093506*6,000,000 ≈ 56,103.  

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(8/25) = 0.0062338. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.0062338*6,000,000 ≈ 37,402.  

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(0/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0*6,000,000 ≈ 0.  

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(1250/1250) = 0.0194805. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0194805*6,000,000 ≈ 116,883.  

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(1018/1250) = 0.0158649. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0158649*6,000,000 ≈ 95,189.  

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(750/1250) = 0.0116883. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0116883*6,000,000 ≈ 70,129.  

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(582/1250) = 0.00907012. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.00907012*6,000,000 ≈ 54,420.  

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 
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x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(400/1250) = 0.0062338. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0062338*6,000,000 ≈ 37,402.  

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(0/1250) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0.  

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*( 32500/32500) = 0.0194805. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0194805*6,000,000 ≈ 116,883.  

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(23764 /32500) = 0.0142442. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0142442*6,000,000 ≈ 98,181.  

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(21268/32500) = 0.0127481. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0127481*6,000,000 ≈ 76,488.  

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*( 16900/32500) = 0.0101299. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0101299*6,000,000 ≈ 60,779.  

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(11700/32500) = 0.00701299. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.00701299*6,000,000 ≈ 42,077.  
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0.  

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*( 32500/32500) = 0.0194805. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0194805*6,000,000 ≈ 116,883.  

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(23764 /32500) = 0.0142442. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0142442*6,000,000 ≈ 98,181.  

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(21268/32500) = 0.0127481. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0127481*6,000,000 ≈ 76,488.  

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*( 16900/32500) = 0.0101299. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0101299*6,000,000 ≈ 60,779.  

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(11700/32500) = 0.00701299. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.00701299*6,000,000 ≈ 42,077. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 



128 

 

FF = (1/7)*0.5*(3/11)*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

  

FF/Q1.1 

 Q1.1/Reg Q1.1/Nat Q1.1/Cit Q1.1/Street Q1.1/Add 

1° QW 0.0194805 0.0194805 0.0194805 0.0194805 0.0194805 

2° QW 0.0155844 0.0163636 0.0158649 0.0142442 0.0142442 

3° QW 0.0116883 0.0124675 0.0116883 0.0127481 0.0127481 

4° QW 0.0077922 0.0093506 0.0090701 0.0101299 0.0101299 

5° QW 0.0038961 0.0062338 0.0062338 0.00701299 0.0070129 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q1.1 

 Q1.1/Reg Q1.1/Nat Q1.1/Cit Q1.1/Street Q1.1/Add 

1° QW 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 

2° QW 93,506 93,506 95,189 98,181 98,181 

3° QW 70,129 74,805 70,129 76,488 76,488 

4° QW 46,753 56,103 54,420 60,779 60,779 

5° QW 23,376 37,402 37,402 42,077 42,077 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q1.2 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(5/5) = 0.00064935. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00064935*6,000,000 ≈ 3896. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(4/5) = 0.00051948. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00051948*6,000,000 ≈ 3116. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(3/5) = 0.00038961. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00038961*6,000,000 ≈ 2337. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  
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2 regions 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(2/5) = 0.00025974. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00025974*6,000,000 ≈ 1558. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(1/5) = 0.00012987. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00012987*6,000,000 ≈ 779. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1: 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nation 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(25/25) = 0.00064935. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00064935*6,000,000 ≈ 3896. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(21/25) = 0.00054546. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.00054546*6,000,000 ≈ 3272. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(16/25) = 0.0004156. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.0004156*6,000,000 ≈ 2493. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(12/25) = 0.0003117. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1: 0.0003117*6,000,000 ≈ 1870. 
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Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(8/25) = 0.0002078. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1:. 0.0002078*6,000,000 ≈ 1246. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(0/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1. 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(1250 /1250) = 0.00064935. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00064935*6,000,000 ≈ 3896. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(1018 /1250) = 0.00005288. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00005288*6,000,000 ≈ 3172. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(750 /1250) = 0.00003896. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1: 0.00003896*6,000,000 ≈ 2337. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(582 /1250) = 0.00003023. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1: 0.00003023*6,000,000 ≈ 1814. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 
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FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(400 /1250) = 0.00002078. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1: 0.00002078*6,000,000 ≈ 1246. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(0/1250) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1: 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(32500/32500) = 0.00064935. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00064935*6,000,000 ≈ 3896. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(23764 /32500) = 0.00004748. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00004748*6,000,000 ≈ 2848. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(21268 /32500) = 0.00004249. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00004249*6,000,000 ≈ 2549. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(16900 /32500) = 0.00003377. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00003377*6,000,000 ≈ 2025. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(11700 /32500) = 0.00002338. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00002338*6,000,000 ≈ 1402. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 
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x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1: 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(32500/32500) = 0.00064935. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00064935*6,000,000 ≈ 3896. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(23764 /32500) = 0.00004748. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00004748*6,000,000 ≈ 2848. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(21268 /32500) = 0.00004249. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00004249*6,000,000 ≈ 2549. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(16900 /32500) = 0.00003377. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00003377*6,000,000 ≈ 2025. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(11700 /32500) = 0.00002338. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1: 0.00002338*6,000,000 ≈ 1402. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (1/84)*(3/11)*0.2*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1: 0*6,000,000 ≈ 0. 
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FF/Q1.2 

 Q1.2/Reg Q1.2/Nat Q1.2/Cit Q1.2/Street Q1.2/Add 

1° QW 0.00064935 0.0006496 0.00064935 0.00064935 0.00064935 

2° QW 0.00051948 0.0005455 0.00005288 0.00004748 0.00004748 

3° QW 0.00038961 0.0004156 0.00003896 0.00004249 0.00004249 

4° QW 0.00025974 0.0003117 0.00003023 0.00003377 0.00003377 

5° QW 0.00012987 0.0002078 0.00002078 0.00002338 0.00002338 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q1.2 

 Q1.2/Reg Q1.2/Nat Q1.2/Cit Q1.2/Street Q1.2/Add 

1° QW 3896 3896 3896 3896 3896 

2° QW 3116 3272 3172 2848 2848 

3° QW 2337 2493 2337 2549 2549 

4° QW 1558 1870 1814 2025 2025 

5° QW 779 1246 1246 1402 1402 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

 

Q1.3 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(5/5) = 0.0000075. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000075*6,000,000 ≈ 450. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(4/5) = 0.000006. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.000006*6,000,000 ≈ 360. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(3/5) = 0.0000045. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000045*6,000,000 ≈ 270. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 
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FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(2/5) = 0.000003. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.000003*6,000,000 ≈ 180. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(1/5) = 0.0000015. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000015*6,000,000 ≈ 90. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(25/25) = 0.0000075. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000075*6,000,000 ≈ 450. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(21/25) = 0.0000063. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000063*6,000,000 ≈ 378. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(16/25) = 0.0000048. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000048*6,000,000 ≈ 288. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(12/25) = 0.0000036. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000036*6,000,000 ≈ 216. 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  
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x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(8/25) = 0.0000024. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000024*6,000,000 ≈ 144. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(0/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(1250 /1250) = 0.0000075. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000075*6,000,000 ≈ 450. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(1018/1250) = 0.0000061. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0000061*6,000,000 ≈ 366. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(750 /1250) = 0.0000045. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0000045*6,000,000 ≈ 269. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(582 /1250) = 0.0000035. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0000035*6,000,000 ≈ 212. 

 

Fifth QW 

x1: 112,5 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(400/1250) = 0.0000024. Number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0000024*6,000,000 ≈ 144. 
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(0/1250) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(32500 /32500) = 0.0000075. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000075*6,000,000 ≈ 450. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(23764 /32500) = 0.0000055. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000055*6,000,000 ≈ 328. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(21268 /32500) = 0.0000049. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000049*6,000,000 ≈ 294. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(16900 /32500) = 0.0000039. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000039*6,000,000 ≈ 234. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(11700 /32500) = 0.0000027. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000027*6,000,000 ≈ 161. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 
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FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(32500 /32500) = 0.0000075. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000075*6,000,000 ≈ 450. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(23764 /32500) = 0.0000055. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000055*6,000,000 ≈ 328. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(21268 /32500) = 0.0000049. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000049*6,000,000 ≈ 294. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(16900 /32500) = 0.0000039. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000039*6,000,000 ≈ 234. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(11700 /32500) = 0.0000027. Number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0000027*6,000,000 ≈ 161. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (1/364)*(3/11)*0.1*(0/32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

 

 



138 

 

FF/Q1.3 

 Q1.3/Reg Q1.3/Nat Q1.3/Cit Q1.3/Street Q1.3/Add 

1° QW 0.0000075 0.0000075 0.0000075 0.0000075 0.0000075 

2° QW 0.0000060 0.0000063 0.0000061 0.0000055 0.0000055 

3° QW 0.0000045 0.0000048 0.0000045 0.0000049 0.0000049 

4° QW 0.0000030 0.0000036 0.0000035 0.0000039 0.0000039 

5° QW 0.0000015 0.0000024 0.0000024 0.0000027 0.0000027 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q1.3 

 Q1.3/Reg Q1.3/Nat Q1.3/Cit Q1.3/Street Q1.3/Add 

1° QW 450 450 450 450 450 

2° QW 360 378 366 328 328 

3° QW 270 288 269 294 294 

4° QW 180 216 212 234 234 

5° QW 90 144 144 161 161 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

 

Q2.1 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/25)*(1/5)*(5/5) = 0.0080. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.008*6,000,000 ≈ 48,000 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/25)*(1/5)*(4/5) = 0.0064. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.0064*6,000,000 ≈ 38,400 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/25)*(1/5)*(3/5) = 0.0048. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.0048*6,000,000 ≈ 28,800 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 
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FF = (1/25)*(1/5)*(2/5) = 0.0032. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.0032*6,000,000 ≈ 19,200 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/25)*(1/5)*(1/5) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9,600 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/25)*(1/5)*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/25)*(1/5)*(25/25) = 0.0080. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.008*6,000,000 ≈ 48,000 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/25)*(1/5)*(21/25) = 0.0067. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0067*6,000,000 ≈ 40,320 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/25)*(1/5)*(16/25) = 0.0051. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0051*6,000,000 ≈ 30,720 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (1/25)*(1/5)*(12/25) = 0.0038. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0038*6,000,000 ≈ 23,040 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  
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x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (1/25)*(1/5)*(8/25) = 0.0026. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0026*6,000,000 ≈ 15,360 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/25)*(1/5)*(0/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/25)*(1/5)*( 1250 /1250) = 0.0080. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.008*6,000,000 ≈ 48,000 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/25)*(1/5)*( 1018 /1250) = 0.0065. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.0065*6,000,000 ≈ 39,091 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/25)*(1/5)*( 750 /1250) = 0.0048. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0048*6,000,000 ≈ 28,800 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/25)*(1/5)*( 582 /1250) = 0.0037. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0037*6,000,000 ≈ 22,656 

 

Fifth QW 

x1: 112,5 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (1/25)*(1/5)*( 400 /1250) = 0.0026. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0026*6,000,000 ≈ 15,600 
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/25)*(1/5)*( 0 /1250) = 0.0026. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/25)*(1/5)*( 32500 /32500) = 0.0080. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.008*6,000,000 ≈ 48,000 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/25)*(1/5)*( 23764 /32500) = 0.0058. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0058*6,000,000 ≈ 35,097 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/25)*(1/5)*( 21268 /32500) = 0.0052. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0052*6,000,000 ≈ 31,411 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/25)*(1/5)*( 16900 /32500) = 0.0042. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0042*6,000,000 ≈ 24,960 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/25)*(1/5)*( 11700 /32500) = 0.0029. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0029*6,000,000 ≈ 17,280 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 streets 
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FF = (1/25)*(1/5)*( 0 /32500) = 0.0029. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/25)*(1/5)*( 32500 /32500) = 0.0080. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.008*6,000,000 ≈ 48,000 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/25)*(1/5)*( 23764 /32500) = 0.0058. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0058*6,000,000 ≈ 35,097 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/25)*(1/5)*( 21268 /32500) = 0.0052. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0052*6,000,000 ≈ 31,411 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/25)*(1/5)*( 16900 /32500) = 0.0042. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0042*6,000,000 ≈ 24,960 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/25)*(1/5)*( 11700 /32500) = 0.0029. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0029*6,000,000 ≈ 17,280 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (1/25)*(1/5)*( 0 /32500) = 0.0029. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0 
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FF/Q2.1 

 Q2.1/Reg Q2.1/Nat Q2.1/Cit Q2.1/Street Q2.1/Add 

1° QW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 

2° QW 0.0065 0.0067 0.0065 0.0058 0.0058 

3° QW 0.0048 0.0051 0.0048 0.0052 0.0052 

4° QW 0.0032 0.0038 0.0037 0.0042 0.0042 

5° QW 0.0016 0.0026 0.0026 0.0029 0.0029 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q2.1 

 Q2.1/Reg Q2.1/Nat Q2.1/Cit Q2.1/Street Q2.1/Add 

1° QW 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

2° QW 39,091 40,320 39,091 35,097 35,097 

3° QW 28,800 30,720 28,800 31,411 31,411 

4° QW 19,200 23,040 22,656 24,960 24,960 

5° QW 9,600 15,360 15,600 17,280 17,280 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q2.2 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/125)*(1/5)*(5/5) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9600. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/125)*(1/5)*(4/5) = 0.00128. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.0013*6,000,000 ≈ 7680. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/125)*(1/5)*(3/5) = 0.00096. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.00096*6,000,000 ≈ 5760. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 

FF = (1/125)*(1/5)*(2/5) = 0.00064. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.00064*6,000,000 ≈ 3840. 
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Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/125)*(1/5)*(1/5) = 0.00032. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.00032*6,000,000 ≈ 1920. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/125)*(1/5)*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/125)*(1/5)*(25/25) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9600. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/125)*(1/5)*(21/25) = 0.001344. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.001344*6,000,000 ≈ 8064. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/125)*(1/5)*(16/25) = 0.001024. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.001024*6,000,000 ≈ 6144. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (1/125)*(1/5)*(12/25) = 0.000768. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00768*6,000,000 ≈ 4608. 

 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 
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8 nations 

FF = (1/125)*(1/5)*(8/25) = 0.000512. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.000512*6,000,000 ≈ 3072. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/125)*(1/5)*(0/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, 

is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/125)*(1/5)*( 1250 /1250) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9600. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/125)*(1/5)*( 1018 /1250) = 0.001303. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001303*6,000,000 ≈ 7818. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/125)*(1/5)*(750/1250) = 0.00096. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.00096*6,000,000 ≈ 5760. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/125)*(1/5)*( 582 /1250) = 0.000745. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.000745*6,000,000 ≈ 4469. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (1/125)*(1/5)*(400/1250) = 0.000512. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.000512*6,000,000 ≈ 3072. 
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/125)*(1/5)*(0/1250) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/125)*(1/5)*( 32500 /32500) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9600. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/125)*(1/5)*( 23764 /32500) = 0.001170. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001170*6,000,000 ≈ 7020. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/125)*(1/5)*( 21268 /32500) = 0.001047. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001088*6,000,000 ≈ 6528. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/125)*(1/5)*( 16900 /32500) = 0.00083. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.00083*6,000,000 ≈ 4992. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/125)*(1/5)*( 11700 /32500) = 0.000576. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.000576*6,000,000 ≈ 3456. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 
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FF = (1/125)*(1/5)*( 0 /32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/125)*(1/5)*( 32500 /32500) = 0.0016. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0016*6,000,000 ≈ 9600. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/125)*(1/5)*( 23764 /32500) = 0.001170. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001170*6,000,000 ≈ 7020. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/125)*(1/5)*( 21268 /32500) = 0.001047. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001088*6,000,000 ≈ 6528. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/125)*(1/5)*( 16900 /32500) = 0.00083. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.00083*6,000,000 ≈ 4992. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/125)*(1/5)*( 11700 /32500) = 0.000576. Number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.000576*6,000,000 ≈ 3456. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (1/125)*(1/5)*( 0 /32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 
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FF/Q2.2 

 Q2.2/Reg Q2.2/Nat Q2.2/Cit Q2.2/Street Q2.2/Add 

1° QW 0.00160 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600 

2° QW 0.00128 0.001344 0.001303 0.001170 0.001170 

3° QW 0.00096 0.001024 0.000960 0.001047 0.001047 

4° QW 0.00064 0.000768 0.000745 0.000830 0.000830 

5° QW 0.00032 0.000512 0.000512 0.000576 0.000576 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q2.2 

 Q2.2/Reg Q2.2/Nat Q2.2/Cit Q2.2/Street Q2.2/Add 

1° QW 9600 9600 9600 9600 9600 

2° QW 7680 8064 7818 7020 7020 

3° QW 5760 6144 5760 6528 6528 

4° QW 3840 4608 4469 4992 4992 

5° QW 1920 3072 3072 3456 3456 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

 

 

Q2.3 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (1/1000)*(5/5) = 0.001. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0.001*6,000,000 ≈ 6000. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (1/1000)*(4/5) = 0.0008. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0.0008*6,000,000 ≈ 4800. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (1/1000)*(3/5) = 0.0006. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0.0006*6,000,000 ≈ 3600. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 
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FF = (1/1000)* (2/5) = 0.0004. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, 

is 0.0004*6,000,000 ≈ 2400. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 regions 

FF = (1/1000)*(1/5) = 0.0002. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0.0002*6,000,000 ≈ 1200. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (1/1000)*(0/5) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (1/1000)* (25/25) = 0.0010. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.0010*6,000,000 ≈ 6000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (1/1000)*(21/25) = 0.00084. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.00084*6,000,000 ≈ 5040. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (1/1000)* (16/25) = 0.00064. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.00064*6,000,000 ≈ 3840. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (1/1000)*(12/25) = 0.00048. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.00048*6,000,000 ≈ 2880. 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  



150 

 

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (1/1000)*(8/25) = 0.00032. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0.00032*6,000,000 ≈ 1920. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (1/1000)*(8/25) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1/1000)* (1250 /1250) = 0.0010. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00010*6,000,000 ≈ 6000. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1/1000)*( 1018 /1250) = 0.00081. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00081*6,000,000 ≈ 4848. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (1/1000)*( 750 /1250) = 0.00060. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00060*6,000,000 ≈ 3600. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (1/1000)*( 582 /1250) = 0.00047. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00047*6,000,000 ≈ 2832. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (1/1000)*( 400 /1250) = 0.00032. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.00032*6,000,000 ≈ 1920. 
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (1/1000)*( 0 /1250) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 

0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (1/1000)*( 32500 /32500) = 0.0010. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0010*6,000,000 ≈ 6000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (1/1000)*( 23764 /32500) = 0.007312. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0. 007312*6,000,000 ≈ 4387. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (1/1000)*( 21268 /32500) = 0.006544. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0. 006544*6,000,000 ≈ 3926. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (1/1000)*( 16900 /32500) = 0.00052. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.00052*6,000,000 ≈ 3120. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (1/1000)*( 11700 /32500) = 0.00036. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.00036*6,000,000 ≈ 2160. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 
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FF = (1/1000)*( 0 /32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, 

is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (1/1000)*( 32500 /32500) = 0.0010. Number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.0010*6,000,000 ≈ 6000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (1/1000)*( 23764 /32500) = 0.007312. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0. 007312*6,000,000 ≈ 4387. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (1/1000)*( 21268 /32500) = 0.006544. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0. 006544*6,000,000 ≈ 3926. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (1/1000)*( 16900 /32500) = 0.00052. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.00052*6,000,000 ≈ 3120. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (1/1000)*( 11700 /32500) = 0.00036. Number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.00036*6,000,000 ≈ 2160. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (1/1000)*( 0 /32500) = 0. Number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, 

is 0*6,000,000 ≈ 0. 
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FF/Q2.3 

 Q2.3/Reg Q2.3/Nat Q2.3/Cit Q2.3/Street Q2.3/Add 

1° QW 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.0010 

2° QW 0.00080 0.00084 0.00081 0.00731 0.00731 

3° QW 0.00060 0.00064 0.00060 0.00654 0.00654 

4° QW 0.00040 0.00048 0.00047 0.00052 0.00052 

5° QW 0.00020 0.00032 0.00032 0.00036 0.00036 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q2.3 

 Q2.3/Reg Q2.3/Nat Q2.3/Cit Q2.3/Street Q2.3/Add 

1° QW 6000 6000 6000 6000 6000 

2° QW 4800 5040 4848 4387 4387 

3° QW 3600 3840 3600 3926 3926 

4° QW 2400 2880 2832 3120 3120 

5° QW 1200 1920 1920 2160 2160 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

 

Q3.1 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (5/5)*(5/5)*(6/7) = 0.8571429 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.8571429*6,000,000 ≈ 5,142,857. 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (4/5)*(4/5)*(6/7) = 0.5485714 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.5485714*6,000,000 ≈ 3,291,428. 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (3/5)*(3/5)*(6/7) = 0.3085714 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.3085714*6,000,000 ≈ 1,851,428. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 

FF = (2/5)*(2/5)*(6/7) = 0.1371428 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.1371428*6,000,000 ≈ 822,857. 
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Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 region 

FF = (1/5)*(1/5)*(6/7) = 0.0342857 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.0342857*6,000,000 ≈ 205,714. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (0/5)*(0/5)*(6/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (25/25)*(25/25)*(6/7) = 0.8571429 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.8571429*6,000,000 ≈ 5,142,857. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (21/25)*(21/25)*(6/7) = 0.6048 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.6048*6,000,000 ≈ 3,628,800. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (16/25)*(16/25)*(6/7) = 0.3510857 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.3510857*6,000,000 ≈ 2,106,514. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (12/25)*(12/25)*(6/7) = 0.1974857 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.1974857*6,000,000 ≈ 1,184,914. 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  
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x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (8/25)*(8/25)*(6/7) = 0.0877714 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0877714*6,000,000 ≈ 526,628. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (0/25)*(0/25)*(6/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1250 /1250)* (1250 /1250)*(6/7) = 0.8571429 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.8571429*6,000,000 ≈ 5,142,857. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1018 /1250)*( 1018 /1250)*(6/7) = 0.5684977 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.5684977*6,000,000 ≈ 3,410,986. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (750 /1250)*( 750 /1250)*(6/7) = 0.3085714 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.3085714*6,000,000 ≈ 1,851,428. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (582 /1250)*( 582 /1250) *(6/7) = 0.1858143 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1858143*6,000,000 ≈ 1,114,885. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 
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FF = (400 /1250)*( 400 /1250)*(6/7) = 0.0877714 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0877714*6,000,000 ≈ 526,628. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (0 /1250)*( 0 /1250)*(6/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500) *(6/7) = 0.8571429 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.8571429*6,000,000 ≈ 5,142,857. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(6/7) = 0.4582744 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.4582744 *6,000,000 ≈ 2,749,646. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 streets 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(6/7) = 0.3670623 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.3670623 *6,000,000 ≈ 2,202,373. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500) *(6/7) = 0.2317714 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.2317714*6,000,000 ≈ 1,390,628. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(6/7) = 0.1110857 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1110857*6,000,000 ≈ 666,514. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 
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x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(6/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500) *(6/7) = 0.8571429 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.8571429*6,000,000 ≈ 5,142,857. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(6/7) = 0.4582744 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.4582744 *6,000,000 ≈ 2,749,646. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(6/7) = 0.3670623 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.3670623 *6,000,000 ≈ 2,202,373. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500) *(6/7) = 0.2317714 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.2317714*6,000,000 ≈ 1,390,628. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(6/7) = 0.1110857 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1110857*6,000,000 ≈ 666,514. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(6/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 
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FF/Q3.1 

 Q3.1/Reg Q3.1/Nat Q3.1/Cit Q3.1/Street Q3.1/Add 

1° QW 0.8571429 0.8571429 0.8571429 0.8571429 0.8571429 

2° QW 0.5485714 0.6048000 0.5684977 0.4582744 0.4582744 

3° QW 0.3085714 0.3510857 0.3085714 0.3670623 0.3670623 

4° QW 0.1371428 0.1974857 0.1858143 0.2317714 0.2317714 

5° QW 0.0342857 0.0877714 0.0877714 0.1110857 0.1110857 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q3.1 

 Q3.1/Reg Q3.1/Nat Q3.1/Cit Q3.1/Street Q3.1/Add 

1° QW 5,142,857 5,142,857 5,142,857 5,142,857 5,142,857 

2° QW 3,291,428 3,628,800 3,410,986 2,749,646 2,749,646 

3° QW 1,851,428 2,106,514 1,851,428 2,202,373 2,202,373 

4° QW 822,857 1,184,914 1,114,885 1,390,628 1,390,628 

5° QW 205,714 526,628 526,628 666,514 666,514 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q3.2 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (5/5)*(5/5)*(1/84) = 0.0119048 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0119048*6,000,000 ≈ 71,428. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (4/5)*(4/5)*(1/84) = 0.007619 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.007619*6,000,000 ≈ 45,714. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (3/5)*(3/5) *(1/84) = 0.0042857 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0042857*6,000,000 ≈ 25,714. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 
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FF = (2/5)*(2/5)*(1/84) = 0.0019048 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0019048*6,000,000 ≈ 11,428. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 region 

FF = (1/5)*(1/5) *(1/84) = 0.0000476 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0000476*6,000,000 ≈ 2,857. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (0/5)*(0/5) *(1/84) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (25/25)*(25/25)*(1/84) = 0.0119048 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0119048*6,000,000 ≈ 71,428. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (21/25)*(21/25)*(1/84) = 0.0084 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.0084*6,000,000 ≈ 50,400. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (16/25)*(16/25)*(1/84) = 0.0048762 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0048762*6,000,000 ≈ 29,257. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (12/25)*(12/25)*(1/84) = 0.0027429 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0027429*6,000,000 ≈ 16,457. 
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Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (8/25)*(8/25)*(1/84) = 0.001219 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.001219*6,000,000 ≈ 7,314. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (0/25)*(0/25)*(1/84) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1250 /1250)* (1250 /1250)*(1/84) = 0.0119048 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0119048*6,000,000 ≈ 71,428. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1018 /1250)*( 1018 /1250)*(1/84) = 0.0078958 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0078958 *6,000,000 ≈ 47,374. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (750 /1250)*( 750 /1250)*(1/84) = 0.004285 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.004285*6,000,000 ≈ 25,714. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (582 /1250)*( 582 /1250)*(1/84) = 0.0025808 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0025808 *6,000,000 ≈ 15,484. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 
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400 cities 

FF = (400 /1250)*( 400 /1250)*(1/84) = 0.001219 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.001219*6,000,000 ≈ 7,314. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (0 /1250)*( 0 /1250)*(1/84) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500)*(1/84) = 0.0119048 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0119048*6,000,000 ≈ 71,428. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(1/84) = 0.0063649 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0063649 *6,000,000 ≈ 38,189. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

21268 streets 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(1/84) = 0.0050981 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0050981 *6,000,000 ≈ 30,588. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(1/84) = 0.003219 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.003219*6,000,000 ≈ 19,314. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(1/84) = 0.0015429 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0015429*6,000,000 ≈ 9,257. 

 

Sixth QW 
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x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(1/84) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500)*(1/84) = 0.0119048 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0119048*6,000,000 ≈ 71,428. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(1/84) = 0.0063649 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0063649 *6,000,000 ≈ 38,189. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(1/84) = 0.0050981 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0050981 *6,000,000 ≈ 30,588. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(1/84) = 0.003219 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.003219*6,000,000 ≈ 19,314. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(1/84) = 0.0015429 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0015429*6,000,000 ≈ 9,257. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(1/84) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 
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FF/Q3.2 

 Q3.2/Reg Q3.2/Nat Q3.2/Cit Q3.2/Street Q3.2/Add 

1° QW 0.0119048 0.0119048 0.0119048 0.0119048 0.0119048 

2° QW 0.0076190 0.0084000 0.0078958 0.0063649 0.0063649 

3° QW 0.0042857 0.0048762 0.0042850 0.0050981 0.0050981 

4° QW 0.0019048 0.0027429 0.0025808 0.0032190 0.0032190 

5° QW 0.0000476 0.001219 0.0012190 0.0015429 0.0015429 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q3.2 

 Q3.2/Reg Q3.2/Nat Q3.2/Cit Q3.2/Street Q3.2/Add 

1° QW 71,428 71,428 71,428 71,428 71,428 

2° QW 45,714 50,400 47,374 38,189 38,189 

3° QW 25,714 29,257 25,714 30,588 30,588 

4° QW 11,428 16,457 15,484 19,314 19,314 

5° JC 2,857 7,314 7,314 9,257 9,257 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q4.1 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (5/5)*(5/5)*(2/5) = 0.4 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0.4*6,000,000 ≈ 2,400,000. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (4/5)*(4/5)*(2/5) = 0.256 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.256*6,000,000 ≈ 1,536,000. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (3/5)*(3/5)*(2/5) = 0.144 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.144*6,000,000 ≈ 864,000. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions 
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FF = (2/5)*(2/5)*(2/5) = 0.064 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.064*6,000,000 ≈ 384,000. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 region 

FF = (1/5)*(1/5)*(2/5) = 0.016 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.016*6,000,000 ≈ 96,000. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (0/5)*(0/5)*(2/5) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF = 

1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (25/25)*(25/25) *(2/5) = 0.4 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0.4*6,000,000 ≈ 2,400,000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (21/25)*(21/25)*(2/5) = 0.28224 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.28224*6,000,000 ≈ 1,693,440. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (16/25)*(16/25)*(2/5) = 0.16384 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.16384*6,000,000 ≈ 983,040. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 

FF = (12/25)*(12/25)*(2/5) = 0.09216 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0.09216*6,000,000 ≈ 552,960. 
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Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (8/25)*(8/25)*(2/5) = 0.04096 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0.04096*6,000,000 ≈ 245,760. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (0/25)*(0/25)*(2/5) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = CSF 

= 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1250 /1250)* (1250 /1250)*(2/5) = 0.4 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.4*6,000,000 ≈ 2,400,000. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1018 /1250)*( 1018 /1250)*(2/5) = 0.2652989 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 2652989 *6,000,000 ≈ 1,591,793. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (750 /1250)*( 750 /1250)*(2/5) = 0.144 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.144*6,000,000 ≈ 864,000. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (582 /1250)*( 582 /1250)*(2/5) = 0.0867133 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0867133 *6,000,000 ≈ 520,280. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 
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400 cities 

FF = (400 /1250)*( 400 /1250)*(2/5) = 0.04096 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.04096*6,000,000 ≈ 245,760. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (0 /1250)*( 0 /1250)*(2/5) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500)*(2/5) = 0.4 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.4*6,000,000 ≈ 2,400,000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(2/5) = 0.213861 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 213861 *6,000,000 ≈ 1,283,168. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

21268 streets 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(2/5) = 0.171296 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 171296 *6,000,000 ≈ 1,027,774. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(2/5) = 0.10816 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.10816*6,000,000 ≈ 648,960. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(2/5) = 0.05184 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.05184*6,000,000 ≈ 311,040. 
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Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(2/5) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500)*(2/5) = 0.4 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.4*6,000,000 ≈ 2,400,000. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500)*(2/5) = 0.213861 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 213861 *6,000,000 ≈ 1,283,168. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(2/5) = 0.171296 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 171296 *6,000,000 ≈ 1,027,774. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(2/5) = 0.10816 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.10816*6,000,000 ≈ 648,960. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(2/5) = 0.05184 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.05184*6,000,000 ≈ 311,040. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 
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FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(2/5) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

FF/Q4.1 

 Q4.1/Reg Q4.1/Nat Q4.1/Cit Q4.1/Street Q4.1/Add 

1° QW 0.400 0.40000 0.400000 0.40000 0.40000 

2° QW 0.256 0.28224 0.265299 0.21386 0.21386 

3° QW 0.144 0.16384 0.144000 0.17130 0.17130 

4° QW 0.064 0.09216 0.086713 0.10816 0.10816 

5° QW 0.016 0.04096 0.040960 0.05184 0.05184 

6° QW 0 0 0 0 0 

Selectivity/Q4.1 

 Q4.1/Reg Q4.1/Nat Q4.1/Cit Q4.1/Street Q4.1/Add 

1° QW 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

2° QW 1,536,000 1,693,440 1,591,793 1,283,168 1,283,168 

3° QW 864,000 983,040 864,000 1,027,774 1,027,774 

4° QW 384,000 552,960 520,280 648,960 648,960 

5° QW 96,000 245,760 245,760 311,040 311,040 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q4.2 

 

Regions 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions 

FF = (5/5)*(5/5)*(2/5)*(2/7) = 0.1142857 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 685,714. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions 

FF = (4/5)*(4/5)*(2/5) *(2/7) = 0.0731429 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0731429*6,000,000 ≈ 438,857. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions 

FF = (3/5)*(3/5)*(2/5) *(2/7) = 0.0411429 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0411429*6,000,000 ≈ 246,857. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  
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x2: 450 y2: 500  

2 regions 

FF = (2/5)*(2/5)*(2/5) *(2/7) = 0.0182857 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0182857*6,000,000 ≈ 109,714. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 region 

FF = (1/5)*(1/5)*(2/5) *(2/7) = 0.0045714 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0045714*6,000,000 ≈ 27,428. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region 

FF = (0/5)*(0/5)*(2/5) *(2/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF = 

CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations 

FF = (25/25)*(25/25) *(2/5)*(2/7) = 0.1142857 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 685,714. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations 

FF = (21/25)*(21/25)*(2/5)*(2/7) = 0.08064 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.08064*6,000,000 ≈ 483,840. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations 

FF = (16/25)*(16/25)*(2/5)*(2/7) = 0.0468114 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0468114*6,000,000 ≈ 280,868. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations 
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FF = (12/25)*(12/25)*(2/5)*(2/7) = 0.0263314 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0263314*6,000,000 ≈ 157,988. 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations 

FF = (8/25)*(8/25)*(2/5)*(2/7) = 0.0117029 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0117029*6,000,000 ≈ 70,217. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nation 

FF = (0/25)*(0/25)*(2/5)*(2/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities 

FF = (1250 /1250)* (1250 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0.1142857 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 685,714. 

 

Second QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1018 cities 

FF = (1018 /1250)*( 1018 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0.0757996 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0757996 *6,000,000 ≈ 454,798. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities 

FF = (750 /1250)*( 750 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0.0411428 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0411428*6,000,000 ≈ 246,857. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

582 cities 

FF = (582 /1250)*( 582 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0.0247752 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0247752 *6,000,000 ≈ 148,651. 
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Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities 

FF = (400 /1250)*( 400 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0.0117029 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0117029*6,000,000 ≈ 70,217. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city 

FF = (0 /1250)*( 0 /1250) *(2/5)*(2/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500) *(2/5)*(2/7) = 0.1142857 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 685,714. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 streets 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500) *(2/5)*(2/7) = 0.0611033 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0611033 *6,000,000 ≈ 366,619. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2:450 y2: 750 

21268 streets 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0489416 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0489416 *6,000,000 ≈ 293,649. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 streets 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0309029 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0309029*6,000,000 ≈ 185,417. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 
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x2: 450 y2: 1000 

11700 streets 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0148114 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0148114*6,000,000 ≈ 88,868. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 addresses  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500) *(2/5)*(2/7) = 0.1142857 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 685,714. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

23764 addresses 

FF = (23764 /32500)*( 23764 /32500) *(2/5)*(2/7) = 0.0611033 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0611033 *6,000,000 ≈ 366,619. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

21268 addresses 

FF = (21268 /32500)*( 21268 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0489416 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0489416 *6,000,000 ≈ 293,649. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 

16900 addresses 

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0309029 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0309029*6,000,000 ≈ 185,417. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 addresses 
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FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0.0148114 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0148114*6,000,000 ≈ 88,868. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 address 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(2/5)*(2/7) = 0 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

FF/Q4.2 

 Q4.2/Reg Q4.2/Nat Q4.2/Cit Q4.2/Street Q4.2/Add 

1° QW 0.1142857 0.1142857 0.1142857 0.1142857 0.1142857 

2° QW 0.0731429 0.08064 0.0757996 0.0611033 0.0611033 

3° QW 0.0411429 0.0468114 0.0411428 0.0489416 0.0489416 

4° QW 0.0182857 0.0263314 0.0247752 0.0309029 0.0309029 

5° QW 0.0045714 0.0117029 0.0117029 0.0148114 0.0148114 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Selectivity/Q4.2 

 Q4.2/Reg Q4.2/Nat Q4.2/Cit Q4.2/Street Q4.2/Add 

1° QW 685,714 685,714 685,714 685,714 685,714 

2° QW 438,857 483,840 454,798 366,619 366,619 

3° QW 246,857 280,868 246,857 293,649 293,649 

4° QW 109,714 157,988 148,651 185,417 185,417 

5° QW 27,428 70,217 70,217 88,868 88,868 

6° QW 0 0 0 0 0 

 

Q4.3 

 

Regions and Nations 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

5 regions and 25 nations 

FF = (5/5)*(25/25)*(2/7)*(1/25) = 0.0114286 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 68,571. 

 

Second QW 

x1: 225 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

4 regions and 17 nations  

FF = (4/5)*(17/25)*(2/7)*(1/25) = 0.0062171 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0062171*6,000,000 ≈ 37,302. 

 

Third QW 
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x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

3 regions and 15 nations 

FF = (3/5)*(15/25)*(2/7)*(1/25) = 0.0041143 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0041143*6,000,000 ≈ 24,685. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 450 y2: 500  

2 regions and 10 nations 

FF = (2/5)*(10/25)*(2/7)*(1/25) = 0.0018286 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0018286*6,000,000 ≈ 10,971. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 225 y2: 500  

1 region and 5 nations 

FF = (1/5)*(5/25)*(2/7)*(1/25) = 0.0000457 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0.0000457*6,000,000 ≈ 2,742. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 500  

0 region and 0 nation 

FF = (0/5)*(0/25)*(2/7)*(1/25) = 0 and the number of lineorder rows selected, for SSF 

= CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Nations and Cities 

First QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

25 nations and 1250 cities 

FF = (25/25)*( 1250 /1250)*(2/7)*(1/25) = 0.0114286 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 68,571. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

21 nations and 1050 cities 

FF = (21/25)*( 1050 /1250)*(2/7)*(1/25) = 0.008064 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 008064 *6,000,000 ≈ 48,384. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 250  

x2: 900 y2: 1000 

16 nations and 800 cities 
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FF = (16/25)*(800/1250)*(2/7)*(1/25) = 0.0046811 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0046811*6,000,000 ≈ 28,086. 

 

Fourth QW 

x1: 112,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 500 

12 nations and 600 cities 

FF = (12/25)*(600/1250)*(2/7)*(1/25) = 0.0026331 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0026331*6,000,000 ≈ 15,798. 

 

Fifth QW 

x1: 562,5 y1: 0  

x2: 900 y2: 1000 

8 nations and 400 cities 

FF = (8/25)*(400/1250)*(2/7)*(1/25) = 0.0011703 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 0011703*6,000,000 ≈ 7,021. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 0  

x2: 1000 y2: 1000 

0 nations and 0 city 

FF = (0/25)*(0/1250)*(2/7)*(1/25) = 0 and the number of lineorder rows selected, for 

SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

Cities and Streets 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

1250 cities and 32500 streets 

FF = (1250 /1250)*( 32500 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0114286 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 68,571. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0  

x2: 900 y2: 750 

1050 cities and 27300 streets 

FF = (1050 /1250)*( 27300 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.008064 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 008064 *6,000,000 ≈ 48,384. 

 

Third QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 1000 

750 cities and 19500 streets 

FF = (750/1250)*( 19500 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.00411429 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.00411429*6,000,000 ≈ 24,685. 
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Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 562,5 y2: 500 

600 cities and 15600 streets 

FF = (600 /1250)*( 15600 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.00263314 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0. 00263314 *6,000,000 ≈ 15,798. 

 

Fifth QW 

x1: 225 y1: 250 

x2: 675 y2: 1000 

400 cities and 10400 streets 

FF = (400/1250)*(10400/32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0011702 and the number of lineorder 

rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0011702*6,000,000 ≈ 7,021. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 city and 0 street 

FF = (0/1250)*(0/32500)*(2/7)*(1/25) = 0 and the number of lineorder rows selected, 

for SSF = CSF = 1, is 0 *6,000,000 ≈ 0. 

 

Streets and Addresses 

First QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 900 y2: 1000 

32500 streets and 32500 addresses  

FF = (32500 /32500)*( 32500 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0114286 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.1142857*6,000,000 ≈ 68,571. 

 

Second QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 675 y2: 1000 

27300 streets e 27300 addresses 

FF = (27300 /32500)*( 27300 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.008064 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.008064*6,000,000 ≈ 48,384. 

 

Third QW 

x1: 112,5 y1: 0 

x2: 900 y2: 750 

22100 streets e 22100 addresses 

FF = (22100 /32500)*( 22100 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0052846 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0052846*6,000,000 ≈ 31,707. 

 

Fourth QW 

x1: 0 y1: 0 

x2: 450 y2: 750 
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16900 streets e 16900 addresses  

FF = (16900 /32500)*( 16900 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0030903 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0.0030903*6,000,000 ≈ 18,541. 

 

Fifth QW 

x1: 0 y1: 250 

x2: 450 y2: 1000 

11700 streets e 11700 addresses 

FF = (11700 /32500)*( 11700 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0.0014811 and the number of 

lineorder rows selected, for SSF = CSF = 1, is 0014811*6,000,000 ≈ 8,886. 

 

Sixth QW 

x1: 900 y1: 250 

x2: 1000 y2: 1000 

0 street e 0 address 

FF = (0 /32500)*( 0 /32500)*(2/7)*(1/25) = 0 and the number of lineorder rows 

selected, for SSF = CSF = 1, is 0*6,000,000 ≈ 0. 

 

FF/Q4.3 

 Q4.3/Reg&Nat Q4.3/Nat&Cit Q4.3/Cit&Str Q4.3/Str&Add 

1° JC 0.0114286 0.0114286 0.0114286 0.0114286 

2° JC 0.0062171 0.0080640 0.0080640 0.0080640 

3° JC 0.0041143 0.0046811 0.0041143 0.0052846 

4° JC 0.0018286 0.0026331 0.00263314 0.0030903 

5° JC 0.0000457 0.0011703 0.00117020 0.0014811 

6° JC 0 0 0 0 

Selectivity/Q4.3 

 Q4.3/Reg&Nat Q4.3/Nat&Cit Q4.3/Cit&Str Q4.3/Str&Add 

1° JC 68,571 68,571 68,571 68,571 

2° JC 37,302 48,384 48,384 48,384 

3° JC 24,685 28,086 24,685 31,707 

4° JC 10,971 15,798 15,798 18,541 

5° JC 2,742 7,021 7,021 8,886 

6° JC 0 0 0 0 

 

 

 

 


