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Sumário 

Um método de acesso multidimensional (MAM) é uma estrutura de indexação voltada ao suporte 
de objetos espaciais, especialmente de retângulos. O principal objetivo de um MAM é propiciar 
uma rápida obtenção dos objetos espaciais que satisfazem um certo relacionamento topológico, 
métrico ou direcional. Neste sentido, o espaço indexado é organizado de tal forma que, por 
exemplo, a recuperação dos retângulos de dados contidos em uma área particular requeira apenas 
o acesso aos retângulos próximos a esta área, em oposição à análise do conjunto completo de 
retângulos armazenados em memória secundária. Um MAM, portanto, é projetado como um 
caminho otimizado aos dados espaciais e o seu uso melhora significativamente o desempenho de 
sistemas gerenciadores de banco de dados espaciais no processamento de consultas.  

Nesta tese, nós investigamos o desempenho de um conjunto de MAM, a maioria dos quais 
tem sido identificado na literatura como um MAM muito eficiente no suporte a consultas 
espaciais de seleção. Este grupo consiste dos seguintes métodos de acesso: R-tree , R-tree Greene , 
R+- tree , Hi lbert  R- tree , SR-tree  e três variantes da R* - tree  chamadas de R* - tree CR  (i.e., close reinsert), 
de R* - tree FR (isto é, far reinsert) e de R* - tree WR (isto é, without reinsertion). A comparação do 
desempenho destes MAM foi realizada visando-se analisar prioritariamente a influência do fator 
distribuição espacial dos dados. Neste sentido, nós propusemos uma metodologia de avaliação de 
desempenho que permite a geração de um conjunto de tipos de distribuição espacial com 
diferentes características, as quais tornam possível que a influência do fator distribuição espacial 
dos dados seja analisada sob diferentes perspectivas, desde uma fraca até uma forte influência.  

Por meio de diversos testes de desempenho, nós observamos de que forma a distribuição 
espacial dos dados afetou os custos de inserção e de armazenamento de novas entradas no índice 
espacial, além do custo de point queries, intersection range queries, enclosure range queries e 
containment range queries. Com relação a estas consultas espaciais de seleção, os resultados de 
desempenho mostraram que a R+- tree  foi a melhor estrutura de indexação espacial para point 
queries e enclosure range queries, ao passo que as variantes da R* - tree  produziram os melhores 
resultados de desempenho para intersection e containment range queries. Por outro lado, os 
métodos H i l bert  R- tree  e SR-tree  geraram um baixo desempenho para as quatro consultas espaciais 
investigadas. No entanto, em testes de desempenho adicionais, os quais modificaram tanto o 
tamanho quanto o formato dos retângulos de dados, os métodos de acesso Hi lbert  R- tree  e SR-tree  
geraram resultados competitivos, particularmente para intersection e containment range queries.  

palavras-chave: métodos de acesso multidimensionais, estruturas de indexação espacial, 
árvores-R, distribuição espacial dos dados, análise de desempenho, técnica 
experimental de benchmark e banco de dados espaciais. 
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Abstract 

A multidimensional access method (MAM) is an index structure designed to the support of 
spatial data objects, mainly data rectangles. The main goal of a MAM is to provide a fast 
retrieving of spatial data objects that satisfy a given topologic, metric, or directional relationship. 
In this sense, the indexed space is organized in such a way that allows the retrieval of data 
objects that are located close to each other. For instance, the execution of spatial queries about 
data objects contained in a certain area just requests the access to data objects located close to 
this area, as opposed to the analysis of the whole set of spatial data objects stored in the 
secondary memory. A MAM, therefore, is designed for providing an optimized access path to 
spatial data objects and its utilization improves considerably the performance of spatial database 
management systems in the query processing. 

In this thesis, we have investigated the performance variation of a certain group of MAM, 
most of which has been identified in the literature as a very efficient MAM in the support of 
spatial selection queries. This group consists of the following access methods: the  R- tree , the  
R- tree Greene , the R+- tree , the H i lbert R- tree , the SR-tree  and three variants of the R* - tree , called as the 
R* - tree CR  (that is, Close Reinsert technique), the  R* - tree  FR (that is, Far Reinsert technique) and the  
R* - tree WR (that is, Without Reinsertion). The performance comparison of these MAM was 
accomplished aiming at analyzing mainly the influence of the spatial data distribution. In this 
sense, we have proposed a performance evaluation methodology that allows the generation of a 
set of spatial data distribution types, which have different characteristics to each other. This set 
effectively enabled us to analyze the influence of the spatial data distribution from distinct 
perspectives, since a weak until a strong influence. 

Through several experimental performance tests, we have observed the way that the spatial 
data distribution has affected the storage and the insertion costs for new entries into the index 
structures. Besides, we have analyzed query costs for point queries, intersection range queries, 
enclosure range queries, and containment range queries. In particular, for spatial selection 
queries, the performance results have showed that t h e  R+- tree  was the best spatial index structure 
for the point queries and the enclosure range queries, whereas t h e  R* - tree  variants have produced 
the best outcomes for the intersection and the containment range queries. On the other hand, the 
H i lbert  R- tree  and the SR-tree  have generated a low performance for any investigated spatial 
selection query. However, additional performance tests have showed that a variation in both the 
size and the shape properties of the data rectangles provided some competitive results for the 
H i lbert  R- tree  and the SR-tree , especially for the intersection and the containment range queries. 

keywords: multidimensional access methods, spatial index structures, R-trees , spatial data 
distribution, performance evaluation, database benchmark technique, spatial 
databases. 
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Siglas 

As siglas são apresentadas na forma singular, mas também podem ser aplicadas no plural. Como  
por exemplo, MAM pode significar, dependendo do contexto, tanto Método de Acesso Multidimensional 
quanto Métodos de Acesso Multidimensionais. Ao longo do texto, nós não utilizamos a forma [sigla + 
“s”], como MAMs,  para indicar o plural. A seguir, nós apresentamos as principais siglas utilizadas 
nesta tese: 

• 1-NNQ = One-Nearest Neighbor Query. 

• AQ = Adjacency Query. 

• CAD = Computer Aid Design. 

• CH = Convex Hull. 

• CReQ = Containment Region Query. 

• CRQ = Containment Range Query. 

• DMBR = Decomposed Minimum Bounding Rectangles. 

• DQ = Direction Query. 

• DTQ = Distance Query. 

• E/S = Entrada e Saída de dados. 

• EL = maximum Enclosed Line segments. 

• EMQ = Exact Match Query. 

• EReQ = Enclosure Region Query. 

• ERQ = Enclosure Range Query. 

• I/O = Input and Output. 

• IPTU = Imposto Predial e Territorial Urbano. 

• IReQ = Intersection Region Query. 

• IRQ = Intersection Range Query. 

• JC = Janela de Consulta. 

• k-NNQ = k-Nearest Neighbor Query. 

• MAE = Método de Acesso Espacial. 

• MAM = Método de Acesso Multidimensional. 

• MAP = Método de Acesso a Pontos. 

• MBB = Minimum Bounding Box. 

• MBC = Minimum Bounding Circle. 
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• MBE = Minimum Bounding Ellipse. 

• MBR = Minimum Bounding Rectangle.  

• m-C = minimum bounding m-Corner. 

• MEC = Maximum Enclosed Circle. 

• MER = Maximum Enclosed Rectangle. 

• PMQ = Partial Match Query. 

• PQ = Point Query. 

• RAM = Random Access Memory. 

• RMBR = Rotated Minimum Bounding Rectangle. 

• SAGRE = Sistema Automatizado de Gerência da Rede Externa. 

• SGBD = Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

• SIG = Sistema de Informações Geográficas. 

• SJ = Spatial Join. 

• UCP ou CPU = Unidade Central de Processamento. 

• VLSI = Very Large Scale Integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Capítulo 1 

Introdução  

Atualmente existe uma grande variedade de aplicações que necessitam armazenar e recuperar 
informações relativas aos objetos espaciais contidos em algum espaço multidimensional, por 
exemplo nos espaços Euclidianos bidimensional e tridimensional. Dentre estas, nós podemos 
citar o seguinte subconjunto de aplicações: projeto de circuitos integrados VLSI (i.e., VLSI 
CAD) e de peças (i.e., mechanical CAD), aplicações geográficas de gerenciamento de serviços 
de utilidade pública, aplicações multimídia que envolvem consultas de similaridade sobre banco 
de imagens, aplicações médicas de modelagem de membros humanos, segurança e controle de 
crimes, aplicações de controle de trânsito em metrópoles, cadastro imobiliário para tarifação do 
IPTU, aplicações ambientais e também aplicações de biotecnologia. 

O gerenciamento de objetos espaciais é muito mais complexo do que o gerenciamento feito 
para dados convencionais (tais como, dados numéricos e alfanuméricos), desde que é necessário 
o tratamento de novos tipos de dados que são responsáveis por descrever a geometria de objetos 
espaciais a partir de um conjunto de coordenadas. Primeiramente, estes novos tipos de dados (ou 
dados espaciais) são, em geral, muito mais volumosos do que os dados comumente armazenados 
em sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) tradicionais. Em segundo lugar, dados 
espaciais possuem um tamanho extremamente variável, dificultando o seu gerenciamento. Por 
exemplo, a representação de regiões através de polígonos ou linhas fechadas pode conduzir a 
uma grande variação no número de vértices ou linhas armazenadas. Além disto, o uso de dados 
espaciais implica no tratamento de novos tipos de relacionamento, mais complexos, os quais 
devem ser detectados com base nas características de extensão e de localização dos objetos no 
espaço. Os tipos de relacionamento mais comuns são: a interseção entre objetos espaciais, a 
determinação de relacionamentos de inclusão (ou seja, um objeto espacial está contido em outro 
objeto ou um objeto espacial contém um outro objeto), além de relacionamentos de proximidade 
e adjacência.  

SGBD espaciais estendem as funcionalidades de gerenciamento de dados convencionais em 
memória secundária, oferecendo um suporte integrado a tipos de dados espaciais tanto em seu 
modelo de dados quanto em sua linguagem de consulta e implementação física [Güt94]. Alguns 
exemplos de dados espaciais são: pontos, linhas, retângulos, polígonos e sólidos tridimensionais. 
O desempenho de SGBD espaciais no processamento de consultas, em particular, é fortemente 
influenciado e melhorado pelo uso de estruturas de dados e algoritmos de pesquisa conhecidos 
como métodos de acesso multidimensionais (MAM). Estes métodos (ou estruturas de indexação 
espacial) são projetados para atuarem como um caminho otimizado aos dados espaciais com base 
em um conjunto definido de predicados sobre os atributos. Neste sentido, o espaço indexado é 
organizado de tal forma que, por exemplo, a recuperação dos objetos espaciais contidos em uma 
área particular requeira apenas o acesso a objetos próximos a esta área, em oposição à análise do 
conjunto completo de objetos armazenados em disco. 
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Em especial, Gaede e Günther [GG98] realizaram uma extensiva revisão bibliográfica dos 
MAM propostos na literatura. Esta revisão revelou a existência de um grande número de MAM 
propostos, muitos dos quais possuindo características bem diferentes entre si. O total de MAM 
revisados por Gaede e Günther foi superior a 50. Em outras revisões similares [Cox91, Car98, 
Fre99, Gat00] também foram descritos um grande número de MAM. Como conseqüência desta 
grande quantidade e diversidade de MAM, existe a necessidade de se comparar o desempenho 
das diversas propostas de MAM. Esta necessidade é reforçada pelo fato que o desempenho dos 
MAM varia significativamente em função, por exemplo, das características dos dados espaciais 
e da escolha do tipo de consulta espacial. Em outras palavras, a relação de desempenho entre um 
conjunto de MAM pode não ser a mesma quando considerados diferentes conjuntos de dados e 
diferentes tipos de consulta espacial. Desta forma, a comparação do desempenho dos MAM 
representa um tópico de pesquisa extremamente importante, uma vez que pode tanto auxiliar na 
escolha do MAM que melhor se adapte em termos de desempenho a uma determinada aplicação 
espacial, de acordo com as características de seu ambiente, quanto direcionar futuros trabalhos 
de pesquisa por meio da identificação de restrições no desempenho dos MAM (ou de uma classe 
particular de MAM). A comparação do desempenho dos MAM é predominantemente efetuada 
usando-se a técnica experimental de benchmark, a qual consiste da execução de um conjunto 
conhecido de consultas espaciais e de operações de inserção, de remoção e de modificação de 
dados (i.e., a sua carga de trabalho) em um conjunto de dados espaciais também conhecido e em 
geral gerado artificialmente. 

Apesar de alguns trabalhos já terem efetuado alguma comparação do desempenho de MAM, 
conforme a revisão bibliográfica apresentada no capítulo 3, nós verificamos que ainda existem 
diversas oportunidades para novas investigações relacionadas a este tópico de pesquisa. Estas 
oportunidades são decorrentes da existência de restrições nos trabalhos correlatos analisados, as 
quais são discutidas detalhadamente no capítulo 4. Dentre estas restrições, as principais são: (a) 
a necessidade de adaptação dos testes de desempenho à tecnologia atual. Por exemplo, pode-se 
citar o uso de arquivos de dados com volumes mais significativos, assim como a utilização de 
tamanhos maiores de página de disco para o buffer-pool; (b) a comparação do desempenho de 
novos MAM, tal como a H i l b e r t  R- tree [KF94], com o desempenho de MAM consolidados na 
literatura, como a R* - tree  [BKSS90] e a R+- tree  [SRF87]. Os MAM da família R-tree  constituem 
um importante grupo de MAM eficientes, sendo que a comparação conjunta de todos estes 
MAM, incluindo a H i l b e r t  R- tree , ainda não foi realizada na literatura; (c) a necessidade de uma 
investigação detalhada da influência de certos fatores no desempenho dos MAM. Dentre estes 
fatores, nós podemos citar: a distribuição espacial dos dados, os tamanhos da página de disco e 
do buffer-pool, assim como o tamanho e o formato de objetos espaciais de dimensão não-zero; e 
(d) a ausência de qualquer proposta de metodologia de avaliação para alguns fatores determinantes 
de desempenho (seção 1.1.1), como para o grau de sobreposição entre objetos espaciais de dimensão 
não-zero. 

Dentro deste contexto, esta tese tem por objetivo investigar a influência da distribuição 
espacial dos dados no desempenho dos MAM da família R-tree . A análise de desempenho 
englobou oito MAM, a saber: R-tree [Gut84], R-tree Greene [Gre89], R+- tree  [SRF87], R* - tree CR 
[BKSS90], R* - tree FR [BKSS90], R* - tree  WR [BKSS90, Cox91, Car98], SR-tree  [KS97] e Hi lbert   
R- tree  [KF94]. Apesar do enfoque principal de nossos testes de desempenho ter sido voltado à 
investigação da influência do fator distribuição espacial dos dados, o fato de termos utilizado 
quatro diferentes volumes de dados (i.e., 10.000, 25.000, 50.000 e 100.000) também permitiu uma 
investigação secundária da influência do fator volume de dados. 

Na próxima seção, nós apresentamos detalhadamente os objetivos desta tese, destacando as 
atividades desenvolvidas. Este capítulo é finalizado na seção 1.2, a qual salienta a estruturação 
da tese, indicando os seus capítulos e descrevendo os respectivos tópicos abordados. 
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1.1 Objetivos da Tese 
Anteriormente à análise de desempenho dos MAM da família R-tree , nós identificamos quais os 
fatores que influenciam diretamente o desempenho dos MAM, chamados de fatores determinantes 
de desempenho [CS00b]. Estes fatores foram identificados tanto por meio de um levantamento dos 
fatores analisados em trabalhos correlatos anteriores (capítulo 3) quanto através da realização de 
testes preliminares de desempenho envolvendo alguns MAM da família R-tree . A seção 1.1.1 
apresenta e discute os fatores determinantes de desempenho. Dentre estes fatores, esta tese foi 
direcionada para uma investigação detalhada da influência da distribuição espacial dos dados no 
desempenho dos MAM. A seção 1.1.2 apresenta os aspectos relacionados a esta investigação. 
Observações adicionais são destacadas na seção 1.1.3. 

1.1.1 Fatores Determinantes de Desempenho de MAM 
O desempenho dos MAM tanto no suporte a consultas espaciais quanto no suporte a operações 
de atualização (i.e., inserção, remoção e modificação de dados) é influenciado por um conjunto 
de fatores relacionados: aos dados, à carga de trabalho, ao gerenciamento de buffer-pool e aos 
parâmetros de ajuste da estrutura de dados do MAM (Tabela 1.1). Em particular, nós realizamos 
testes preliminares de desempenho para os fatores: distribuição espacial dos dados, volume de 
dados, tamanho e formato dos objetos espaciais, assim como para o tamanho da página de disco 
e o tamanho do buffer-pool. Os resultados destes testes preliminares não são apresentados nesta 
tese, porém podem ser obtidos em [CSC00, CS00a]. 

fatores fatores determinantes de desempenho 

relacionados  
aos dados 

tipo de dado, dimensionalidade do espaço, distribuição espacial 
dos dados, volume de dados, tamanho e formato de objetos 
espaciais de dimensão não-zero, grau de sobreposição entre 
objetos espaciais de dimensão não-zero e seqüência de inserção 
dos dados. 

relacionados  
à carga de trabalho 

tipo e subtipo de consulta (ex.: point query e intersection range 
query), características associadas aos parâmetros da consulta (tais 
como tamanho, formato e distribuição espacial dos retângulos 
relativos às janelas de consulta de range queries ou distribuição 
espacial dos pontos base de point queries), dinâmica dos dados 

(operações de inserção, remoção e modificação) e seletividade 
dos dados. 

relacionados ao 
gerenciamento de 

buffer-pool 

política de substituição de páginas de disco, tamanho da página de 
disco e tamanho do buffer-pool. 

relacionados aos 
parâmetros da 

estrutura de dados 

parâmetros de ajuste da estrutura de indexação espacial, tal como 
o número mínimo de entradas por nó (isto é, o parâmetro m) para 
a R-tree e a R*-tree. 

Tabela 1.1 Fatores determinantes de desempenho de MAM. 

1.1.2 Desenvolvimento da Tese 
O objetivo desta tese foi realizar uma comparação do desempenho tanto de MAM destacados na 
literatura como eficientes quanto de MAM utilizados na implementação de produtos comerciais. 
Desta forma, vale destacar que os testes de desempenho realizados nesta tese não visaram uma 
análise exaustiva e completa das diversas propostas de MAM existentes atualmente na literatura. 
Em particular, nós analisamos o desempenho de um conjunto de MAM da família R-tree (i.e.,  
R-tree , R-tree Greene , R+- tree , R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree WR, SR-tree  e Hi lbert R- tree). A escolha da 
R-tree  deve-se ao fato que este MAM constitui a base da proposta de diversos outros métodos, os 
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quais incluem os demais MAM analisados nesta tese. Desta forma, espera-se um desempenho 
superior destes novos MAM com relação ao seu antecessor R-tree . Já os métodos R-tree Greene , 
R+- tree , Hi lbert  R- tree  e as três variantes da R* - tree  (i.e., R* - tree CR, R* - tree FR e R* - tree WR) foram 
apontados como MAM eficientes na literatura [Gre89, BKSS90, Cox91, GB91, KF94, Car98, 
GG98]. Por exemplo, Gaede e Günther [GG98] destacam explicitamente em suas conclusões 
que, dentre os MAM revisados, a H i l b e r t  R- tree , a R+- tree  e a R* - tree  fazem parte do grupo de 
MAM que tendem a produzir os melhores resultados de desempenho. A escolha da R+- tree  
também foi influenciada pelo fato que este MAM é baseado na técnica de clipping, em oposição 
à utilização da técnica de overlapping regions pelos demais MAM. A técnica de clipping, em 
especial, produz ótimos resultados no suporte a point queries. A escolha da SR-tree , por sua vez, 
deve-se ao fato que este MAM, no trabalho de Katayama e Satoh [KS97], produziu um melhor 
desempenho do que o da R* - tree . Ademais, Katayama e Satoh destacaram que a SR-tree  foi 
eficiente desde um espaço de baixa dimensionalidade até um espaço de alta dimensionalidade, 
com relação ao suporte a nearest neighbor queries. Colossi [Col00, CN00] também destacou a 
eficiência da SR-tree , tendo concluído que a SR-tree  foi a melhor estrutura de indexação em seus 
testes de desempenho para dados hiper-dimensionais. Por fim, vale destacar que a R-tree  foi 
incorporada a vários produtos acadêmicos e comerciais, tais como os sistemas de informações 
geográficas (SIG) Intergraph e MapInfo e os SGBD Postgres, Illustra e Informix [HJR97, 
Min98, Gut99, INF99a, INF99b]. 

A análise de desempenho dos MAM da família R-tree  foi efetuada através do uso da técnica 
experimental de benchmark, de acordo com uma estratégia I/O-bound representada pela coleta do 
número de acessos a disco. Neste sentido, a carga de trabalho foi composta tanto por consultas 
espaciais de seleção (i.e., point queries, intersection range queries, containment range queries e 
enclosure range queries) quanto por operações de inserção (i.e., a inserção sucessiva dos dados 
para a construção da estrutura de indexação). Os dados espaciais, por sua vez, foram compostos 
de retângulos. Ambos as consultas e os dados espaciais foram gerados artificialmente, de acordo 
com as características descritas no capítulo 5. O uso de dados espaciais sintéticos, em especial, 
objetivou o controle da variação da distribuição espacial dos dados, uma vez que a pesquisa foi 
direcionada à investigação da influência deste fator no desempenho dos MAM. 

A distribuição espacial dos dados constitui um dos fatores que exercem mais influência no 
desempenho dos MAM, desde que afeta diretamente o particionamento do espaço efetuado pelos 
MAM, ou seja, influencia na formação das regiões que particionam o espaço e por conseguinte 
interfere no agrupamento dos dados, podendo em alguns casos degenerar a organização interna 
de um MAM. A investigação da influência do fator distribuição espacial dos dados foi baseada 
na proposta de uma metodologia de avaliação de desempenho, a qual permite a geração de um 
conjunto de distribuições de dados com diferentes características, tornando assim possível que a 
influência do fator distribuição espacial dos dados fosse analisada sob diferentes perspectivas, 
desde uma reduzida até uma acentuada influência no desempenho dos MAM. Um diferencial da 
metodologia proposta consiste do fato que a distribuição espacial dos dados é representada tanto 
pela localização coletiva dos dados quanto pela organização dos dados no extent, em oposição à 
definição genérica de distribuições uniformes e não-uniformes. Em especial, o extent delimita o 
espaço multidimensional considerado na indexação dos objetos. 

Atividades desenvolvidas na tese, complementares às descritas acima, incluem: 

• adaptação da implementação dos métodos R-tree , R-tree Greene , R+- tree  e R* - tree  (i.e., as 
três variantes) ao ambiente de teste. Estes métodos foram originalmente implementados 
por Cox Junior [Cox91], otimizados por Carneiro [Car98] e finalmente incorporados ao 
nosso ambiente de teste; 

• implementação do método SR-tree  a partir do código original fornecido pelos projetistas 
deste MAM. Em especial, foram necessárias diversas extensões no código original para a 
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adaptação deste MAM ao nosso ambiente de teste. Em primeiro lugar, a SR-tree  foi 
estendida para indexar retângulos ao invés de pontos. Ademais, nós implementamos 
algoritmos de pesquisa adicionais para point queries, intersection range queries, 
containment range queries e enclosure range queries. Para tanto, foram incorporados 
algoritmos de geometria computacional relativos ao relacionamento entre pontos, 
retângulos e círculos. Estes algoritmos foram desenvolvidos pelo autor desta tese, com o 
suporte teórico básico do Prof. Dr. Alejandro Cesar Frery Orgambide (UFPE/CIn), e 
foram implementados com a ajuda de um aluno de iniciação científica (a saber, Silvio 
Siqueira Cortez). Os algoritmos não foram projetados para serem os mais eficientes em 
termos de processamento (i.e., custos de UCP), porém foram testados exaustivamente 
quanto a corretude dos mesmos.  

• implementação do método Hi lbert R- tree  a partir do código original fornecido pelos 
projetistas deste MAM. Em especial, foram necessárias diversas extensões no código 
original para a adaptação deste MAM ao nosso ambiente de teste, principalmente pelo 
fato deste código ser voltado ao armazenamento dos dados espaciais em memória 
principal. Em particular, a Hi lbert R- tree  foi adaptada tanto para usar coordenadas reais 
(i.e., double) na descrição dos retângulos quanto para usar números reais (i.e., float) para 
o valor da curva de Hilbert. É importante destacar que a implementação original da Hi lbert  
R- tree  utiliza coordenadas inteiras na descrição dos retângulos e números inteiros para o 
valor da curva de Hilbert, tornando-a limitada para a maioria das aplicações espaciais;  

• criação de um ambiente para a geração de dados espaciais sintéticos. Na geração destes 
dados, especificamente pontos e retângulos, o ambiente permite o controle tanto da 
distribuição espacial dos dados quanto das características de volume de dados, tamanho e 
formato dos retângulos. Além disto, o ambiente possui uma interface gráfica para a 
visualização dos conjuntos de dados gerados. Exemplos destes conjuntos são ilustrados 
no capítulo 5; e  

• automatização do processo de execução e coleta dos resultados de desempenho. Isto foi 
realizado de forma que houvesse a mínima interferência humana ao longo do processo. 
Como conseqüência, reduziu-se a possibilidade de erros no processo. Além disto, esta 
automatização viabilizou a execução de uma grande quantidade de consultas espaciais e 
operações de inserção em um grande número de arquivos de dados para os oito MAM da 
família R-tree . Em particular, o processo foi composto pela seguinte seqüência de fases: 
(a) geração de dados e de consultas espaciais; (b) execução da carga de trabalho nos 
diversos arquivos de dados para os vários MAM; (c) coleta dos resultados de desempenho 
primitivos; (d) cálculo de resultados de desempenho derivados (por exemplo, a média); e 
(e) armazenamento de ambos os resultados primitivos e derivados nos formatos de 
planilha eletrônica Microsoft Excel 2000 e do sistema Microsoft Access 2000. 

1.1.3 Observações Adicionais sobre o Desenvolvimento da Tese 
Esta tese está diretamente relacionada com o trabalho desenvolvido em [Cif95]. Neste trabalho, 
do mesmo autor desta tese, foi proposto um benchmark padrão voltado à análise de desempenho 
de sistemas de informações geográficas. Na definição deste benchmark, foram especificadas 
transações primitivas de alto-nível e também foram definidos conjuntos de dados espaciais para 
avaliar o desempenho de SIG. A avaliação de desempenho realizada anteriormente em [Cif95] 
difere da avaliação feita nesta tese pelo fato que em [Cif95] foram analisados conjuntamente 
tanto o sistema responsável pela análise dos dados espaciais (i.e., um SIG) quanto o sistema 
responsável pelo armazenamento e recuperação dos dados espaciais (possivelmente, porém não 
necessariamente, um SGBD espacial). Por outro lado, nesta tese nós analisamos internamente 
um SGBD espacial, especificamente o componente de indexação espacial (i.e., MAM). Neste 
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sentido, a descrição de conceitos básicos relacionados à análise de desempenho de sistemas foi 
omitida desta tese, a qual pode ser encontrada em [Cif95]. Dentre estes conceitos, nós podemos 
citar: (a) a caracterização dos diversos modelos de avaliação de desempenho (i.e., analítico, de 
simulação e experimental, com a diferenciação para este último entre as técnicas de monitoração 
e benchmark); (b) a caracterização de medidas de desempenho e as diversas formas de coleta 
dos resultados; e (c) a caracterização de distribuições de dados, tais como Zipf, uniforme e 
normal. Com relação aos conceitos relacionados à análise de desempenho, nós também nos 
baseamos no trabalho de Jain [Jai91].  

Esta tese também está diretamente relacionada com o trabalho de Carneiro [Car98], pois ambos 
os trabalhos foram voltados para a análise de desempenho de MAM da família R-tree  em um 
ambiente de teste representativo para aplicações geográficas de gerenciamento de serviços de 
utilidade pública. Enquanto o trabalho de Carneiro usou dados reais e direcionou a investigação 
para analisar a influência do tamanho da janela de consulta no desempenho dos MAM, nós 
geramos dados sintéticos e direcionamos a investigação para analisar a influência da distribuição 
espacial dos dados no desempenho dos MAM. Neste sentido, nós omitimos desta tese uma 
revisão detalhada de MAM, a qual pode ser encontrada em [Car98]. Outros trabalhos também 
efetuaram uma ampla revisão de MAM com a subseqüente descrição dos mesmos [Cox91, 
GG98, Gat00]. Nesta tese, nós efetuamos no capítulo 5 uma descrição sucinta das principais 
características dos MAM que foram analisados e também descrevemos mais detalhadamente na 
seção 2.6 a R-tree  e a R* - tree . 

1.2 Estruturação da Tese 
Além deste capítulo introdutório, a tese é composta por mais sete capítulos. 

O capítulo 2 descreve conceitos relacionados aos MAM, indispensáveis ao entendimento 
desta tese. Dentre estes conceitos, pode-se citar: os tipos de dados espaciais, as estratégias de 
representação dos dados espaciais, incluindo o uso de aproximações, e a utilização das fases de 
filtragem e de refinamento no processamento de consultas, além da especificação formal dos 
tipos e subtipos de consulta espacial. Exemplos de MAM também são descritos no capítulo 2. 

O capítulo 3 descreve trabalhos experimentais voltados à análise de desempenho de MAM. 
Na descrição destes trabalhos, nós consideramos as características mais importantes de um 
ambiente de teste. Em particular, foi realizado um detalhamento de todas as características dos 
ambientes de teste dos trabalhos de Guttman [Gut84], Kriegel et al. [KSSS89], Greene [Gre89], 
Beckmann et al. [BKSS90], Günther e Bilmes [GB91], Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98, 
CM98]. Ademais, nós também realizamos uma descrição, porém de uma forma mais resumida, 
dos trabalhos de Ooi [Ooi90], Seeger [See91], Hoel e Samet [HS92], Kamel e Faloutsos [KF94], 
Günther e Gaede [GG97a] e Günther et al. [GOP+98, GPS+99]. 

O capítulo 4, por sua vez, realiza uma análise crítica e comparativa dos trabalhos correlatos 
abordados no capítulo 3, visando tanto identificar problemas e limitações nas metodologias de 
avaliação de desempenho quanto identificar aspectos positivos nestas metodologias, alguns dos 
quais incorporados ao nosso ambiente de teste. A análise crítica e comparativa dos trabalhos foi 
realizada de acordo com um conjunto de características, agrupadas com relação: aos dados, à 
carga de trabalho, ao gerenciamento de buffer-pool, às medidas de desempenho, aos resultados 
de desempenho e aos parâmetros de ajuste da estrutura de indexação.  

O capítulo 5 apresenta a metodologia de avaliação de desempenho proposta pelo autor desta 
tese para a investigação do fator distribuição espacial dos dados. Esta metodologia permite a 
geração de um conjunto de distribuições de dados com diferentes características, tornando assim 
possível que a influência do fator distribuição espacial dos dados seja analisada sob diferentes 
perspectivas, desde uma reduzida até uma acentuada influência no desempenho dos MAM. 
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Neste capítulo nós também descrevemos aspectos relacionados ao ambiente de teste. Dentre 
estes aspectos, pode-se citar uma descrição sucinta dos MAM analisados com a identificação 
dos valores usados para os parâmetros de ajuste das estruturas de indexação espacial, além da 
apresentação: dos tipos de distribuição espacial, dos tamanhos e dos formatos dos retângulos de 
dados, das consultas espaciais e das operações que compõem a carga de trabalho e das medidas 
de desempenho coletadas.  

O capítulo 6 realiza uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM. Nesta 
análise, nós consideramos diferentes consultas espaciais de seleção e os custos de inserção de 
dados e de armazenamento dos dados. Já no capítulo 7, nós investigamos qual foi a influência 
exercida pelo fator distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM. Esta investigação 
foi realizada sob três diferentes perspectivas, a saber: (a) análise da influência dos diversos tipos 
de distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM; (b) análise da influência específica da 
organização dos dados; e (c) análise da influência específica da localização coletiva dos dados 
no desempenho dos MAM. 

A tese é concluída no capítulo 8, destacando as contribuições e apresentando sugestões para 
extensões. 
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Capítulo 2 

Métodos de Acesso Multidimensionais  

No contexto desta tese, um método de acesso multidimensional corresponde a um índice voltado 
à indexação de objetos espaciais. Em geral, um MAM organiza os objetos espaciais por meio de 
uma estrutura hierárquica na forma de uma árvore de múltiplos caminhos ou na forma de uma 
estrutura hash, ou ainda utilizando-se uma combinação de ambas estas formas. Um MAM é 
voltado principalmente à indexação direta de pontos e de retângulos, sendo que seu principal 
objetivo é propiciar uma rápida obtenção dos objetos espaciais que satisfazem um determinado 
relacionamento topológico, métrico ou direcional. Verifica-se que MAM minimizam o conjunto 
de objetos espaciais pesquisados, sendo que este conjunto é muito menor do que o total de 
objetos espaciais armazenados em um arquivo de dados. Assim, a utilização de MAM melhora 
significativamente o desempenho de SGBD espaciais no processamento de consultas. 

Um MAM é definido por meio de: (a) uma estrutura de dados adaptada ao gerenciamento 
de objetos espaciais em memória secundária (i.e., disco); (b) algoritmos de pesquisa na estrutura 
que permitem a determinação de diversos tipos de relacionamento, principalmente topológicos e 
métricos, como exemplo interseção, adjacência, está contido em , contém  e vizinho mais próximo; e (c) 
algoritmos de alteração da estrutura de dados. Estes algoritmos são responsáveis pela inserção 
de novos objetos no MAM, como também pela remoção de objetos da estrutura de indexação. 
A operação de modificação, em especial, é comumente implementada pelos MAM por meio de 
“uma remoção seguida de uma inserção”, com a geometria do objeto espacial modificada entre 
estas duas operações. Isto evita que a atualização da geometria de um objeto espacial degenere a 
organização da estrutura de indexação. 

Um MAM freqüentemente possui uma extensão de sua estrutura em memória principal, ou seja, 
um buffer-pool dedicado. Um buffer-pool consiste de um bloco de RAM utilizado especificamente 
para armazenar, de forma temporária, páginas de disco relativas aos objetos espaciais indexados 
e residentes em memória secundária. O armazenamento replicado de páginas de disco tem por 
objetivo reduzir o número de acessos a memória secundária, que constitui o principal custo na 
manipulação dos dados espaciais indexados, e conseqüentemente melhorar o desempenho de 
MAM. Um método que utiliza um buffer-pool como extensão de sua estrutura é denominado  
de MAM virtual [FZ92, FZR98]. Atualmente, a implementação física de MAM é comumente 
baseada em MAM virtual. 

2.1 Tipos de Dados Espaciais 
A seguir são descritos os principais tipos de dados espaciais oferecidos por SGBD espaciais.Um 
ponto é a menor unidade possível para representar um objeto espacial. Um objeto espacial 
formado por um único ponto não possui extensão. Uma linha é uma seqüência de pontos 
conectados retilinearmente, ao passo que em uma linha poligonal os pontos não estão dispostos 
de forma retilínea. Para ambas, linhas e linhas poligonais, cada par de pontos conectados 
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corresponde a um segmento de linha. Um polígono é formado por uma seqüência de linhas ou 
de linhas poligonais, sendo que esta seqüência é fechada, isto é, o primeiro ponto coincide com 
o último. Polígonos e linhas poligonais fechadas são funcionalmente equivalentes, diferindo 
somente em alguns SGBD espaciais com relação ao armazenamento explícito de atributos 
convencionais derivados de polígonos, como exemplo área e perímetro. Polígonos complexos, 
por sua vez, podem permitir buracos ou consistir de diversas partes disjuntas. 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 pontos, 
linhas, polígonos e poliedros são estruturas 0-, 1-, 2- e 3-dimensionais, respectivamente. 

Em geral: (a) pontos são usados para representar localizações discretas, como exemplo uma 
cidade em um mapa; (b) linhas e linhas poligonais abertas são utilizadas para representar objetos 
espaciais lineares, tais como rios, estradas, ferrovias e redes de infra-estrutura; (c) polígonos e 
linhas poligonais fechadas são usados para representar objetos bidimensionais, como exemplo a 
área ocupada por um bairro; e (d) poliedros são utilizados para representar sólidos no espaço, tal 
como uma peça mecânica ou um membro humano. A Figura 2.1 ilustra graficamente os vários 
tipos de dados espaciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Tipos de dados espaciais. 

Um objeto espacial o tem associado a si pelo menos um atributo que define a sua extensão e 
localização no espaço Euclidiano d-dimensional (Ed) ou em algum subespaço deste. Este atributo, 
denominado atributo espacial e representado por o.G, consiste de um conjunto de coordenadas, 
cada qual representada no espaço bidimensional por (x, y), referentes a algum tipo de dado 
espacial. Nós usaremos a notação o.G°, o.¶G e o.G para denotar, respectivamente, o interior, a 
fronteira e o exterior de o.G. Em particular, um objeto espacial pode possuir mais de um atributo 
espacial e conseqüentemente múltiplas representações [MCG99, CCH+96]. Cada representação 
refere-se a um nível de abstração específico. Assim, um objeto espacial cidade pode ter dois 
atributos espaciais: um atributo representando um nível de abstração mais detalhado, tal como o 
limite da área urbana representada por um polígono, e outro atributo representando um alto nível 
de abstração,  por exemplo a localização central ou o marco zero da cidade representada por um 
ponto. Ademais, pode-se prover múltiplas representações para um objeto espacial que possua 
um único atributo espacial. Neste caso, as demais representações são derivadas dinamicamente a 
partir de alguma computação feita sobre a representação armazenada. Isto pode ser realizado, 
por exemplo, por intermédio do cálculo do centróide de um retângulo. O gerenciamento de 
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múltiplas representações, no entanto, introduz diversos problemas, tais como redundância e 
inconsistência dos dados. 

A determinação de relacionamentos topológicos para objetos que possuem mais de um 
atributo espacial pode ser efetuada: (a) automaticamente, com base no atributo que possui o 
nível de abstração mais detalhado; (b) através de um atributo espacial específico definido pelo 
usuário na formulação da consulta; ou (c) a partir de um atributo espacial pré-selecionado pelo 
projetista do banco de dados no momento da criação do arquivo de dados (ou tabela) relativo ao 
objeto espacial. A estratégia escolhida varia de um sistema para outro sistema, sendo altamente 
dependente do poder de expressão da linguagem de consulta e de características internas do 
componente de processamento de consultas. Neste contexto, o atributo espacial representado por 
o.G usado na definição formal de diversas consultas na seção 2.5 poderá ser escolhido de acordo 
com qualquer uma das estratégias citadas, sendo requerido, entretanto, que este atributo tenha 
um MAM associado.  

2.2 Estratégias de Representação dos Dados 
O armazenamento de um objeto espacial requer, no caso específico de objetos espaciais de 
dimensão não-zero (i.e., linhas, polígonos, poliedros, dentre outros), a alocação de uma grande 
porção de espaço em memória secundária para acomodar os diversos pares de coordenadas que 
descrevem a geometria exata do objeto. Aplicações georeferenciadas, por exemplo, armazenam 
comumente polígonos contendo uma complexidade de 50, 100 e até 1.000 pontos (ou vértices). O 
armazenamento da geometria exata de um objeto espacial não é apropriado para MAM quando o 
objeto possui uma alta complexidade, desde que isto diminui o fan-out da estrutura. O fan-out 
especifica o número de filhos ou apontadores de um dado nó. O pequeno número de entradas 
por nó, causado pelo armazenamento de uma grande quantidade de bytes por objeto espacial, 
reduz o fan-out, tornando a árvore mais profunda (grande número de níveis) do que rasa. 
Idealmente, uma árvore deve ser “rasa e larga”, ou seja, deve possuir poucos níveis e um grande 
número de nós no nível mais inferior da árvore. MAM com baixo fan-out, geralmente, requerem 
mais acessos a disco no suporte tanto a consultas espaciais quanto a operações de alteração.  

Desta forma, deve-se diferenciar entre a estratégia de representação utilizada para o 
armazenamento de objetos espaciais em memória secundária e a estratégia de representação usada 
para o armazenamento de objetos espaciais no MAM. Segundo Cox Júnior [Cox91], a ênfase das 
duas estratégias de representação são opostas. A primeira estratégia preocupa-se em representar o 
objeto através da sua decomposição, de modo que possa ser manipulado sem qualquer perda de 
precisão (isto é, geometria exata). Já na estratégia de representação utilizada por MAM, existe a 
preocupação em se abstrair os objetos espaciais por meio da representação destes por formas 
geométricas mais simples. Isto visa diminuir os requisitos de armazenamento e o custo para se 
determinar a satisfação de relacionamentos métricos, topológicos e direcionais. 

Portanto, MAM usam abstrações (ou aproximações) para representar a geometria de objetos 
espaciais. Uma aproximação, entretanto, deve ser conservativa. Isto ocorre se, e somente se, cada 
ponto da geometria do objeto espacial também estiver contido na geometria da aproximação. 
Uma aproximação conservativa preserva as propriedades geométricas do objeto espacial, isto é, a 
localização e a extensão no espaço. A abstração mais utilizada pelos MAM é o MBB (Minimum 
Bounding Box), também conhecido por MBR (Minimum Bounding Rectangle) ou “retângulo 
envolvente mínimo”. O MBB consiste do menor retângulo d-dimensional com lados paralelos aos 
eixos que contém completamente o objeto espacial. Além do MBB ser uma aproximação 
conservativa, o armazenamento deste no espaço bidimensional requer somente alguns poucos 
bytes referentes a quatro coordenadas (i.e., intervalos Ix  = [xL, xU] e Iy = [yL, yU]). Dado um objeto o 
formado por uma seqüência de pontos {p1, ..., pn}, sendo pi = (x i, yi) para 1 ≤ i ≤ n, o respectivo 
MBB corresponde a: (a) xL = mínimo xi com 1 ≤ i ≤ n; (b) yL = mínimo yi com 1 ≤ i ≤ n; (c) xU = 
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máximo xi com 1 ≤ i ≤ n; e (d) yU = máximo yi com 1 ≤ i ≤ n. Ademais, o MBB facilita muito a 
avaliação de predicados espaciais, devido às propriedades de retângulos. 

Outros tipos de aproximação conservativa, segundo Brinkhoff et al. [BKSS94, BK94], são: o 
retângulo envolvente mínimo rotacionado (rotated minimum bounding rectangle, RMBR), o 
círculo envolvente mínimo (minimum bounding circle, MBC), o casco convexo (convex hull, 
CH), o polígono envolvente mínimo com m  vértices (minimum bounding m-corner,  m-C) e a 
elipse envolvente mínima (minimum bounding ellipse, MBE). As aproximações RMBR, MBC, 
CH, m-C e MBE, requerem, respectivamente, o armazenamento de cinco, três, n (variável), 2*m  
e 5 coordenadas. A Figura 2.2 ilustra os diversos tipos de aproximação conservativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Aproximações conservativas. 

2.3 Fases de Filtragem e de Refinamento 
A utilização de formas geométricas mais simples pelos MAM para representar a geometria de 
objetos espaciais, implica em uma perda de precisão na representação da geometria. Esta perda de 
precisão determina a formação de uma área vazia, ou seja, um espaço contido dentro da 
aproximação que não faz parte da geometria do objeto espacial. Tal área é conhecida como área 
de dead space (Figura 2.3). Quando o relacionamento espacial é determinado com base na área 
de dead space, o objeto espacial recuperado constitui um candidato falso, uma vez que este não 
satisfaz o relacionamento espacial. Por outro lado, a utilização de aproximações garante que 
nenhum dos objetos espaciais que satisfaz um certo relacionamento espacial seja desconsiderado 
na resposta da consulta. Isto é garantido pela propriedade conservativa das aproximações (i.e., se 
um objeto intersecta uma janela de consulta, a aproximação do objeto também intersecta a janela 
de consulta, por exemplo). 

 

 

 

 

 

 

retângulo envolvente mínimo 
retângulo envolvente 
mínimo rotacionado 

círculo envolvente mínimo 

elipse envolvente mínima 
polígono envolvente 

mínimo com 6 vértices casco convexo 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Recuperação de um candidato falso (i.e., dead space). 

Deste modo, pode-se dizer que MAM que utilizam aproximações são imprecisos, no sentido 
que não retornam a resposta final e exata das consultas espaciais, retornando ao invés disto um 
superconjunto de candidatos. Para obter a resposta final, o processamento de consultas espaciais 
é efetuado em duas fases: 

• fase de filtragem: esta fase apenas filtra (ou descarta) os objetos espaciais que 
certamente não satisfazem um determinado relacionamento espacial. A determinação do 
relacionamento é feita com base em aproximações, gerando-se tanto candidatos 
verdadeiros quanto candidatos falsos (i.e, um superconjunto de candidatos). A fase de 
filtragem é pouco custosa, pois manipula formas geométricas mais simples, diminuindo 
assim o custo da transferência de dados para a memória principal e o custo para se 
determinar a satisfação de um relacionamento espacial; e 

• fase de refinamento: devido à presença de candidatos falsos no conjunto de objetos 
selecionados, é necessário a verificação, para cada objeto candidato, se o relacionamento 
espacial é satisfeito com relação à geometria exata do objeto espacial, sendo descartados 
quaisquer candidatos falsos. A fase de refinamento é altamente custosa, pois requer tanto 
o acesso à geometria exata dos objetos espaciais, e portanto a transferência para a 
memória principal de uma quantidade relativamente grande de dados, quanto a 
realização de cálculos geométricos complexos para se determinar a satisfação do 
relacionamento espacial. 

O ganho de desempenho proporcionado pelo uso de aproximações é baseado nas seguintes 
premissas: (a) a fase de refinamento é extremamente custosa e deve ser aplicada a uma 
quantidade muito reduzida de objetos espaciais; e (b) inversamente, a fase de filtragem é várias 
vezes menos custosa do que a fase de refinamento e, assim, deve ser usada para restringir a 
quantidade de objetos espaciais que serão analisados na fase de refinamento. Desta forma, a fase 
de filtragem serve para diminuir o custo da fase posterior de refinamento. Há algum ganho de 
desempenho significativo, no entanto, apenas se a fase de filtragem de fato reduzir drasticamente 
a quantidade de objetos espaciais a serem analisados na fase de refinamento, ou seja, se o grau 
de seletividade não for alto. Em particular, para containment range queries não é necessário a 
realização da fase de refinamento. Neste caso, a resposta final e exata das consultas pode ser 
obtida diretamente a partir da fase de filtragem. A Figura 2.4 ilustra as fases de filtragem e de 
refinamento. 

Como destacado anteriormente, deve-se restringir a quantidade de objetos espaciais que 
serão analisados na fase de refinamento. Para isto, Brinkhoff et al. [BKSS94, BK94] propõem a 
utilização de outras aproximações conservativas mais precisas, tais como RMBR, CH, m-C e MBE, 
as quais foram descritas na seção 2.2. Embora tais abstrações diminuam a área de dead space, o 
uso destas aumenta os requisitos de armazenamento e o custo para se determinar a satisfação de 
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relacionamentos espaciais. Por outro lado, MAM baseados nestas aproximações podem conduzir 
a um conjunto mais restrito de objetos candidatos, que por sua vez servirá para diminuir o custo 
da fase de refinamento, conseqüentemente proporcionando um melhor desempenho no suporte a 
consultas espaciais. Outra opção é o armazenamento de duas aproximações para cada objeto 
indexado, um MBB e uma outra aproximação mais precisa. Esta última aproximação é usada em 
uma nova fase no processamento de consultas entre as fases de filtragem e de refinamento, 
chamada fase de aproximação. Nesta fase, cada objeto candidato recuperado na fase de filtragem 
através do uso do MBB é testado para se verificar a satisfação do relacionamento espacial, mas 
usando desta vez a aproximação mais precisa. Somente os objetos candidatos que satisfizerem 
novamente o relacionamento espacial serão analisados posteriormente na fase de refinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Fases de filtragem e de refinamento. 

Uma aproximação progressiva constitui em um tipo alternativo de aproximação, na qual a 
aproximação de um objeto é um subconjunto de seus pontos. Em outras palavras, um objeto é 
progressivamente aproximado se, e somente se, o conjunto de pontos da aproximação for um 
subconjunto dos pontos da geometria do objeto. Este tipo de aproximação deve ser utilizado 
imediatamente antes da fase de refinamento. Uma vez que a interseção entre uma aproximação 
progressiva e uma janela de consulta garante que o respectivo objeto espacial também 
intersecte a janela de consulta, uma aproximação progressiva pode ser usada para detectar 
candidatos verdadeiros. Assim, somente os objetos que não forem selecionados por meio da 
utilização da aproximação progressiva é que devem ter a sua geometria exata recuperada e 
verificada quanto à satisfação do relacionamento espacial. O cálculo de uma aproximação 
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progressiva, no entanto, é muito mais custoso do que o cálculo de uma aproximação conservativa, 
especialmente quando se almeja a aproximação progressiva máxima. Alguns exemplos de 
aproximações deste tipo são: o retângulo inscrito máximo (maximum enclosed rectangle, MER), o 
círculo inscrito máximo (maximum enclosed circle, MEC), os segmentos de linha inscritos 
máximos (maximum enclosed line segments, EL) e uma combinação de MER e EL (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Aproximações progressivas. 

Outras variações de aproximações existem, como a aproximação por retângulos envolventes 
mínimos decompostos (decomposed minimum bounding rectangles, DMBR) [LLRC96]. Apesar 
disto, a aproximação MBB continua sendo a mais popular, devido à sua simplicidade e a sua 
eficiência.  

2.4 Propriedades Ideais de um Método de Acesso Multidimensional 
Segundo Gaede e Günther [GG98], um MAM idealmente deve atender a uma grande variedade 
de requisitos relacionados às características dos dados e das aplicações espaciais. Assim, espera-
se que um MAM possua as seguintes propriedades: 

• um MAM deve ser dinâmico: uma vez que objetos espaciais são inseridos e removidos 
do banco de dados segundo uma ordem arbitrária, MAM devem continuamente manter 
informações sobre as várias alterações nos dados. Ademais, um MAM dinâmico deve 
permitir que operações de inserção e de remoção sejam intercaladas com consultas 
espaciais sem que haja a necessidade de qualquer reorganização periódica de sua 
estrutura de dados; 

• um MAM deve oferecer suporte para o armazenamento secundário: apesar do 
incrível crescimento da capacidade de armazenamento de dados em memória principal, 
em geral, não é possível armazenar completamente o banco de dados em RAM, uma vez 
que os requisitos de armazenamento atuais são grandes e também crescem ao longo do 
tempo. Portanto, MAM também devem oferecer, de forma homogênea, suporte para o 
armazenamento secundário; 

• um MAM deve atender a uma ampla carga de trabalho: um MAM deve prover 
suporte a um grande número de consultas espaciais e a todas as possíveis operações de 
alteração (i.e., inserção, remoção e modificação de dados). Além disto, MAM não 
devem prover um suporte eficiente apenas para um particular tipo de consulta espacial, a 
um custo proibitivo para as outras operações e consultas; 

• um MAM deve ter um bom desempenho independentemente das características 
dos dados: o desempenho de MAM não deve ser degradado, por exemplo, em função de 
distribuições não-uniformes altamente assimétricas ou em função da seqüência de 
inserção dos dados. Esta propriedade é fundamental, desde que os dados podem estar 
distribuídos de uma forma diferente para cada uma das dimensões; 

retângulo inscrito  
máximo 

círculo inscrito 
máximo 

os segmentos de linha 
inscritos máximos 

combinação de 
MER e EL 
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• um MAM deve ser simples: MAM com uma organização extremamente elaborada 
contendo inúmeras exceções freqüentemente conduzem a algum erro de implementação. 
Conseqüentemente, esses MAM  não são suficientemente robustos para serem usados 
em aplicações de grande porte; 

• um MAM deve ser adaptável à escalabilidade dos dados: MAM devem adaptar-se a 
volumes crescentes de dados, tais como 10.000, 100.000 ou até mesmo 1.000.000 de 
objetos espaciais; 

• um MAM deve ser eficiente quanto à complexidade de tempo: pesquisas na estrutura 
devem ser rápidas, tais como point queries, intersection range queries e nearest 
neighbor queries. A principal meta do projeto de MAM é alcançar os níveis de 
desempenho de uma B-tree  [BM72, Com79, FZR98, OT02]. Em primeiro lugar, MAM 
devem garantir, no pior caso, um desempenho logarítmico para consultas espaciais, 
considerando todas as possíveis distribuições de dados e seqüências de inserção dos 
dados. Em segundo lugar, deve-se garantir o mesmo desempenho mínimo no pior caso 
para qualquer número de dimensões do espaço; 

• um MAM deve ser eficiente quanto à complexidade de espaço: Um mecanismo de 
indexação espacial deve ser pequeno em volume quando comparado com o volume de 
dados do arquivo indexado. Assim, um MAM deve garantir uma taxa mínima de 
ocupação dos nós (i.e., das páginas de disco); 

• um MAM deve integrar mecanismos de controle de concorrência e de recuperação 
de falhas: para SGBD modernos, nos quais inúmeros usuários concorrentemente 
inserem, modificam, removem e recuperam objetos do banco de dados, um MAM deve 
prover técnicas robustas para gerenciamento de transações, sem que isto implique em 
uma queda acentuada no desempenho; e 

• um MAM deve gerar um mínimo impacto no sistema: a integração de um MAM em 
um SGBD espacial deve gerar o menor impacto possível nos outros componentes do 
sistema. 

2.5 Tipos e Subtipos de Consulta Espacial 
Esta seção tem por objetivo caracterizar, de modo formal e informal, os diversos tipos e subtipos 
de consulta espacial para os quais um MAM deve prover um suporte eficiente. 

2.5.1 Exact Match Query 
Esta consulta também é conhecida na literatura como object query ou member query [Güt94, 
GG98]. Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o que 
possuam as mesmas coordenadas que o’, ou seja, que possuam a mesma extensão e localização 
no espaço. 

EMQ (o’, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G = o’.G } . 

A execução deste tipo de consulta espacial pode ser realizada em três situações distintas, 
dependendo do conteúdo do arquivo dataset. Consideremos objetos representados por pontos, 
tais como postes, poços artesianos e edificações de destaque. A primeira situação consiste da 
busca de um ponto inexistente no arquivo de dados. Neste caso, o MAM deve ser capaz de 
descobrir tal inexistência sem ter que percorrer parte significativa de sua estrutura de dados. Já a 
segunda situação acontece quando o arquivo de dados não contém duplicatas (i.e., objetos 
espaciais com coordenadas idênticas) e a pesquisa é efetuada para um ponto existente. Como 
resultado, é recuperado um único ponto dentre o universo de pontos armazenados no arquivo de 
dados. A última situação é uma variante da anterior, quando o arquivo de dados contém 
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duplicatas. Nesta situação, podem ser recuperados vários objetos, sendo testada a habilidade do 
MAM em agrupar duplicatas. O armazenamento em separado de duplicatas conduz a um maior 
número de acessos a disco e por conseguinte a uma queda no desempenho. 

2.5.2 Partial Match Query 
Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o que possuam, em 
uma dada dimensão, a mesma extensão e localização no espaço que o’. 

PMQ (o’, dataset, dim) = { o | o Î dataset Ù ([min(o.G.dim), max(o.G.dim)] = [min(o’.G.dim), max(o’.G.dim)]) } 

sendo que, o.G = {c1, ... , cn} onde ci = (d1, ... , dm) para 1 £ i £ n e m ³ 1, 

o.G.dim = {c1’, ... , cn’} onde ci’ = (ddim) para 1 £ i £ n e 1 £ dim £ m . 

Para objetos espaciais bidimensionais, tal como polígonos, esta consulta espacial determina 
uma faixa perpendicular com relação à dimensão escolhida, segundo a qual os objetos devem ter 
as suas respectivas extensão e localização limitadas. Para pontos, esta faixa torna-se uma reta 
(Figura 2.6). Como exemplo, para um conjunto de cidades representadas por pontos, uma 
possível PMQ consiste de: “encontrar as cidades que possuam a mesma longitude de Londres”. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6 Exemplos de partial match queries para a dimensão x. 

2.5.3 Point Query 
Esta consulta também é conhecida na literatura como stabbing query [KF92]. Dado um ponto p 
∈ Ed, encontre todos os objetos o que sobrepõem p. 

PQ (p, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç p = p} . 

Este tipo de consulta espacial pode ser considerado como um caso especial de outros subtipos 
de consulta, como exemplo intersection range query, intersection region query, enclosure range 
query e enclosure region query, para as quais a janela de consulta ou a região de pesquisa se 
reduz a um ponto. Para arquivos de pontos, esta consulta é equivalente a exact match query. A 
Figura 2.7 ilustra um exemplo para um arquivo de polígonos. Neste caso, se quer determinar em 
qual estado a cidade do Recife está localizada. 
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Figura 2.7 Exemplo de point query. 

2.5.4 Range Query 
Esta consulta também é conhecida na literatura como window query [GG98] ou rectangle query 
[KSSS89]. Dado um retângulo d-dimensional R Í Ed cujos lados são paralelos aos eixos de suas 
respectivas dimensões (i.e., iso-oriented), encontre todos os objetos o que satisfaçam um certo 
relacionamento topológico com relação ao retângulo R (ou seja, θ (o.G, R) = {intersecta, contém , está 
contido em}). Cada tipo de relacionamento topológico caracteriza um dos subtipos específicos de 
range query, que são descritos posteriormente. O retângulo R é conhecido principalmente pelo 
termo janela de consulta (JC), mas também pelos termos retângulo de consulta e retângulo de 
busca. O retângulo R é representado por um conjunto de intervalos d-dimensionais fechados I = 
{[l1, u1], ... [lk, uk]}, onde [li, ui] descreve o extent ao longo da dimensão i, para 1 £ i £ k (Figura 2.8). 

2.5.4.1 Intersection Range Query 
Esta consulta também é conhecida na literatura como rectangle intersection query, range query 
para determinação de interseção ou simplesmente range query [KSSS89, BKSS90, Cox91, 
See91, Car98, GG98]. Em especial, intersection range queries consistem de um subtipo de 
range query com relacionamento topológico θ (o.G, R) de interseção. Desta maneira, dado um 
retângulo d-dimensional iso-oriented R Í Ed, encontre todos os objetos o que tenham pelo menos 
um ponto em comum com R. 

IRQ (R, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç R ¹ Æ } . 

Como exemplo de uma consulta espacial elaborada por um usuário final, pode-se citar: 
“Dada uma região retangular destinada para a construção de um novo aeroporto, identifique 
todas as propriedades que terão terras desapropriadas” (Figura 2.9). Para arquivos de dados do 
tipo ponto, este subtipo de consulta é equivalente à containment range query. Segundo Frederick 
[Fre99], este subtipo de consulta também é usado com a finalidade de se fazer o clipping de 
objetos na visualização de objetos gráficos na tela. 
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Figura 2.8 Retângulo R e o conjunto de intervalos d-dimensionais fechados I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Exemplo de intersection range query. 

2.5.4.2 Containment Range Query 
Esta consulta também é conhecida por rectangle containment query, range query para 
determinação dos objetos espaciais contidos na janela de consulta, range query para 
determinação de não-inclusão ou simplesmente range query [KSSS89, Cox91, See91, Güt94, 
Car98].  Em especial, containment range queries consistem de um subtipo de range query com 
relacionamento topológico θ (o.G, R) do tipo está contido em . Desta maneira, dado um retângulo 
d-dimensional iso-oriented R Í Ed, encontre todos os objetos o contidos em R. 

CRQ (R, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç R = o.G } ≡ { o | o Î dataset Ù o.G Í R } . 
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A Figura 2.10 ilustra um exemplo para um arquivo de dados do tipo ponto. Neste caso, dado 
uma região retangular, se quer identificar todos os focos de dengue nesta região. Já a Figura 2.11 
adapta o exemplo ilustrado na Figura 2.9 visando identificar as propriedades que terão todas a 
suas terras desapropriadas. Para arquivos de dados do tipo ponto, esta consulta é equivalente a 
intersection range query. 

Figura 2.10 Exemplo de containment range query para um arquivo de dados do tipo ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Exemplo de containment range query para um arquivo do tipo polígono. 

2.5.4.3 Enclosure Range Query 
Esta consulta também é conhecida como rectangle enclosure query, range query para 
determinação dos objetos espaciais que contêm a janela de consulta e range query para 
determinação de inclusão [BKSS90, Cox91, See91, Car98]. Em especial, enclosure range 
queries consistem de um subtipo de range query com relacionamento topológico θ (o.G, R) do tipo 
contém . Deste modo, dado um retângulo d-dimensional iso-oriented R Í Ed, encontre todos os objetos 
o que englobam R. 

ERQ (R, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç R = R } ≡ { o | o Î dataset Ù o.G Ê R } . 

Como exemplo de uma consulta espacial deste subtipo, pode-se citar: “dado uma área 
retangular, relativa a uma parte de uma reserva florestal, identifique quais satélites cobrem 
totalmente a área retangular para fins de monitoramento de desflorestamento e de poluição 
ambiental” (Figura 2.12). Para arquivos de dados do tipo ponto, este subtipo de range query não 
faz sentido, uma vez que pontos não possuem extensão e portanto não podem englobar a janela 
de consulta. 
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Figura 2.12 Exemplo de enclosure range query. 

2.5.5 Region Query 
Esta consulta é uma versão mais genérica de range query, a qual permite que a área de pesquisa 
tenha orientação e formato arbitrários, representada em geral por polígonos, círculos ou 
poliedros. Neste sentido, a definição deste tipo de consulta é similar à definição utilizada para 
range query, substituindo-se somente o retângulo d-dimensional iso-oriented R por um objeto o’ 
com atributo espacial o’.G Í Ed na definição de cada subtipo de consulta. Em particular, existe um 
aumento da carga de processamento para se determinar qualquer relacionamento topológico 
entre um objeto específico o’ e os objetos o de um arquivo de dados. Assim, esta consulta pode 
tornar-se CPU-bound (isto é, gastar mais tempo com processamento do que com entrada e saída 
de dados em memória secundária). 

2.5.5.1 Intersection Region Query 
Esta consulta também é conhecida na literatura como intersection query, overlap query ou 
simplesmente region query [GG98]. Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre 
todos os objetos o que tenham pelo menos um ponto em comum com o’. 

IReQ (o’, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç o’.G ¹ Æ } . 

2.5.5.2 Containment Region Query 
Esta consulta também é conhecida como containment query [GG98]. Dado um objeto o’ com 
atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o contidos em o’. 

CReQ (o’, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç o’.G = o.G } ≡ { o | o Î dataset Ù o.G Í o’.G } . 

Para arquivos de dados do tipo ponto, esta consulta é equivalente a intersection region 
query. A Figura 2.13 adapta o exemplo da Figura 2.10 definido para containment range queries, 
considerando como região de consulta o bairro do Ipiranga. Note que os focos de dengue neste 
bairro são raros, ao contrário do que ocorre no bairro adjacente de São Luís. Caso o MAM não 
determine eficientemente o relacionamento topológico de inclusão, este perderá muito tempo 
analisando focos de dengue que não pertencem ao bairro do Ipiranga.  

 

 

satélite 1 
satélite 2 satélite 3 
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Figura 2.13 Exemplo de containment region query. 

2.5.5.3 Enclosure Region Query 
Esta consulta também é conhecida como enclosure query [GG98]. Dado um objeto o’ com 
atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o que englobam o’. 

EReQ (o’, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç o’.G = o’.G } ≡ { o | o Î dataset Ù o.G Ê o’.G } . 

2.5.6 Adjacency Query 
Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o que são adjacentes 
a o’.  

AQ (o’, dataset) = { o | o Î dataset Ù o.G Ç o’.G ¹ Æ ^ o.G° Ç o’.G° = Æ } . 

Como exemplo, pode-se querer identificar todos os estados que tenham fronteira com o 
estado de Pernambuco (Figura 2.14). 

Figura 2.14 Exemplo de adjacency query. 

2.5.7 Nearest Neighbor Query 
Este tipo de consulta envolve o cálculo do relacionamento métrico de distância entre objetos 
espaciais, sendo esta distância definida com base em seus pontos mais próximos para objetos 
espaciais de dimensão não-zero. Há basicamente dois subtipos de consulta. O primeiro é 
baseado no cálculo da menor distância, enquanto o segundo é baseado no cálculo das k menores 
distâncias. Vale destacar que o cálculo da n-ésima menor distância (0 < n ≤ k), quando feita de 
forma não incremental, pode degenerar significativamente o desempenho. Em outras palavras, o 
cálculo deve ser feito com base na (n-1)-ésima menor distância, com exceção da primeira. A 
simples eliminação do objeto que representa a (n-1)-ésima menor distância e uma posterior 
computação da menor distância neste novo conjunto de dados não constitui uma estratégia 
apropriada. 
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2.5.7.1 One-Nearest Neighbor Query 
Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o que tenham a 
distância mínima de o’. 

1-NNQ (o’, dataset) = { o | ∀o’’: o, o’’ Î dataset Ù dist (o.G, o’.G) £ dist (o’’.G, o’.G) } . 

A Figura 2.15 ilustra um exemplo deste subtipo de consulta, na qual é determinada a cidade 
mais próxima de Caruaru no mapa em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Exemplo de 1-nearest neighbor query. 

2.5.7.2 k-Nearest Neighbor Query 
Dado um objeto espacial o’ com atributo o’.G Í Ed, encontre os k objetos o mais próximos de o’.  

k-NNQ (o’, dataset) = { oi (i=1,..., k)| ∀o’’- {o1 ... ok}: o’’, o1 ... ok Î dataset Ù dist (oi.G, o’.G) £ dist (o’’.G, o’.G) } . 

A Figura 2.16 adapta o exemplo anterior da Figura 2.15 para mostrar as duas cidades mais 
próximas de Caruaru no mapa em questão. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 Exemplo de k-nearest neighbor query. 

2.5.8 Direction Query 
Este tipo de consulta espacial envolve o cálculo de um relacionamento direcional entre objetos 
espaciais. Dado um objeto espacial o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o 
posicionados na direção s com relação ao objeto o’. Valores válidos para a direção s incluem: ao 
norte de, ao sul de, a leste de, a oeste de, a nordeste de, a sudeste de, a noroeste de, e a sudoeste de. Desta 
forma, o predicado espacial direcional θs (o.G, o’.G) deve ser verdadeiro para uma dada direção s. 

DQ (o’, dataset, s) = { o | o Î dataset Ù θs(o.G, o’.G) } . 

Um exemplo é ilustrado na Figura 2.17, na qual são determinadas todas as propriedades 
localizadas completamente ao sul da linha do Equador. Para o espaço Euclidiano tridimensional, 



 24 

também são válidos os relacionamentos direcionais de: atrás de, na frente de, acima, abaixo, além de 
outros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Exemplo de direction query. 

2.5.9 Spatial Join 
Para dois conjuntos de objetos espaciais A e B e um predicado espacial θ, determine todos os 
pares de objetos (o, o’)  Î  A x B onde θ  (o.G, o’.G) é verdadeiro. O predicado espacial pode ser 
definido a partir de um relacionamento topológico (por exemplo: intersecta, contém , é adjacente a), 
a partir de um relacionamento métrico (como exemplo, k-nearest neighbor e [distância {=, £, <, 
>, ³} q]), ou de um relacionamento direcional (tais como, ao norte de, ao sul de, a leste de e a oeste 
de). Desta forma, percebe-se que o uso de diferentes tipos de relacionamento conduz a subtipos 
específicos de junção espacial. A definição formal genérica da junção espacial é:  

SJ (A, B, θ) = A    θ B = { (o, o’) | o Î A Ù o’ Î B Ù θ (o.G, o’.G) } . 

2.5.9.1 Subtipos de Junção Espacial 
A seguir é apresentada a nomenclatura utilizada para alguns dos subtipos de junção espacial: 

• intersection spatial join: θ = relacionamento topológico de interseção; 

• containment spatial join: θ = relacionamento topológico está contido em; 

• enclosure spatial join: θ = relacionamento topológico contém ; 

• adjacency spatial join: θ = relacionamento topológico de adjacência; 

• exact match spatial join: θ = relacionamento topológico é igual a; 

• nearest neighbor spatial join: θ = relacionamento métrico k-nearest neighbor, para  
k ³ 1. Vale destacar que para (o, o’), o é um dos k-nearest neighbors de o’; 

• distance minor spatial join: θ = relacionamento métrico de distância < q. A substituição 
do nome do operador conduz a outros subtipos, tal como distance equal spatial join 
para distância = q. A omissão do operador conduz a um subtipo genérico que representa 
todos os possíveis operadores (distance spatial join); e 

• direction north spatial join: θ = relacionamento direcional ao norte de. A substituição da 
direção conduz a outros subtipos, tal como direction northwest spatial join para  
a noroeste de. 

Segundo Gaede e Günther [GG98], intersection spatial join é comumente utilizada para 
filtrar candidatos (o, o’) para outros subtipos de junção espacial baseados em relacionamentos 
topológicos, tais como containment spatial join, enclosure spatial join e adjacency spatial join. 

Equador 
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Isto é possível uma vez que intersection spatial join conduz a um conjunto bem menor de tuplas 
candidatas do que o produto cartesiano A x B. 

2.5.9.2 Exemplos de Junção Espacial 
Diversos exemplos de junção espacial são encontrados na literatura. Huang et al. [HJR97] 
definem para intersection spatial join o seguinte exemplo: “Encontre todas as trilhas que passam 
por alguma floresta”, o qual é ilustrado na Figura 2.18. Roussopoulos et al. [RKV95] definem 
um exemplo para nearest neighbor spatial join: “Encontre os três restaurantes mais próximos de 
cada cinema” (Figura 2.19). Já Câmara et al. [CCH+96] definem um exemplo para distance 
minor spatial join, o qual pode ser resumido em “Selecione todas as cidades atendidas por 
aeroportos, sendo que uma cidade é atendida por um aeroporto se a cidade dista menos de 50 km 
do aeroporto” (Figura 2.20). Por fim, um exemplo para direction north spatial join é: “Encontre 
todas as cidades que estão ao norte de algum rio” (Figura 2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Exemplo de intersection spatial join. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Exemplo de nearest neighbor spatial join. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Exemplo de distance minor spatial join. 
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Figura 2.21 Exemplo de direction north spatial join. 

2.5.10 Distance Query 
Dado um objeto o’ com atributo espacial o’.G Í Ed, encontre todos os objetos o cuja distância com 
relação ao o’ seja no máximo q. 

DTQ (o’, dataset, q) = { o | o Î dataset Ù dist (o.G, o’.G) £ q } ≡ IReQ (o’’, dataset) } 

onde o’’ = região formada por o’.G e distância q . 

Este popular tipo de consulta é equivalente a intersection region query com um parâmetro 
o’’ específico derivado de o’. No caso de o’.G ser representado por um ponto, o’’.G será um círculo 
de raio q e centro na localização espacial de o’.G. Quando o’.G representa um objeto espacial de 
dimensão não-zero, o’’.G será a união entre o’.G e a região formada por uma zona de buffer com 
distância q gerada ao redor de o’.G. Uma zona de buffer consiste de um “corredor”, cujos limites 
externos possuem uma distância fixa q com relação a um objeto espacial, e cujos limites internos 
são formados pelos limites do próprio objeto espacial a partir de onde a distância q começou a 
ser medida. Ciferri [Cif95] caracteriza os diversos tipos de zona de buffer. 

2.6 Exemplos de Métodos de Acesso Multidimensionais 
Esta seção tem por objetivo descrever as principais características dos métodos R-tree  e R* - tree  
[CS99]. Na seção 2.6.1, são descritas características relacionadas à estrutura de dados da R-tree , 
assim como os algoritmos de pesquisa (especificamente, intersection range query, containment 
range query e enclosure range query) e os algoritmos de inserção, de remoção e de modificação 
de dados. Destaca-se também a descrição de três diferentes algoritmos de particionamento de nó 
(i.e., também chamada de operação de split). Para a R* - tree  são descritas na seção 2.6.2 apenas 
algumas de suas características particulares e mais importantes.  

2.6.1 R-tree 
A R-tree  [Gut84] é um mecanismo de indexação espacial estruturado hierarquicamente na forma 
de uma árvore balanceada, similar a B-tree  [BM72, Com79, FZR98, OT02], e com suporte 
dinâmico para a manipulação de objetos de dimensão não-zero no espaço multidimensional. O 
objetivo deste método é prover suporte eficiente para range queries, típicas em sistemas CAD e 
em SIG. Isto é obtido por meio da recuperação de objetos de acordo com as suas localizações 
espaciais, as quais são representadas por intervalos fechados nas várias dimensões. 

As limitações presentes nos mecanismos de indexação existentes até 1984 motivaram a 
proposta da R-tree . Métodos voltados à manipulação de dados convencionais, tais como hash ,  
B-tree  e índices ISAM, não permitiam pesquisas no espaço multidimensional. Já os MAM eram 
voltados basicamente à manipulação de pontos e possuíam diversas limitações com relação: (a) 
à dinâmica dos dados; (b) ao tratamento de paginação em memória secundária; (c) à indexação em 
dimensões superiores a 2; e (d) ao desempenho na manipulação de grandes quantidades de dados. 
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Nos últimos anos, a R-tree  ganhou muita popularidade, tendo sido incorporado em vários 
produtos acadêmicos e comerciais, tais como em SIG (ex.: Intergraph e MapInfo) e em SGBD 
(ex.: Postgres, Illustra e Informix) [HJR97, Min98, Gut99, INF99a, INF99b]. Além disto, existe 
na literatura uma vasta lista de pesquisas que analisam, utilizam ou propõem extensões à 
estrutura básica da R-tree , tais como: a proposta de novas rotinas para o particionamento de nós 
[Gre89, GLL98], o acoplamento de técnicas especiais de controle de concorrência e de 
recuperação de falhas [KB95, NK93, NK94], o suporte a consultas mais complexas (tal como, 
nearest neighbor queries) [RKV95], a proposta de técnicas específicas para a construção da 
estrutura em ambientes estáticos [RL85] e a adaptação da R-tree  para arquiteturas paralelas 
[KF92]. 

2.6.1.1 Estrutura de Dados 
A estrutura da R-tree  é baseada em dois tipos de nó: nó folha (i.e., leaf) e nó interno (i.e., non-
leaf). Um nó, independentemente de seu tipo, possui espaço para M entradas, sendo que cada 
entrada contém informações sobre: (a) uma localização espacial; e (b) a localização dos dados 
espaciais, na memória, relativos à localização espacial representada. Além disto, cada nó deve 
possuir um número mínimo m de entradas (com m ≤ M/2), podendo tal parâmetro ser ajustado 
com o intuito de melhorar o desempenho da estrutura. Uma vez que a R-tree  é usada comumente 
para a indexação de objetos espaciais armazenados em memória secundária, um nó corresponde 
a exatamente uma página de disco (Figura 2.22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Estrutura dos nós da R-tree. 

A localização espacial presente nas entradas dos nós folhas e dos nós internos corresponde a 
um MBB n-dimensional, o qual é representado na R-tree  por um conjunto de intervalos fechados  
I = (I0,  I1,  I2 , ..., In-2 , In-1), onde n é o número de dimensões consideradas e Ii é um intervalo fechado 
[a, b] que descreve o extent ao longo da dimensão i. Já a localização dos dados corresponde a uma 
referência a um endereço de memória, representada geralmente por meio de um número. 

Apesar da estrutura de nós folhas e de nós internos ser idêntica, há uma diferença básica que 
os distinguem entre si: o tipo de elemento armazenado em um nó. Nós internos armazenam 
informações sobre nós de nível imediatamente inferior, também conhecidos como nós filhos, 
enquanto que nós folhas armazenam exclusivamente informações sobre os objetos espaciais. Por 
ser uma estrutura balanceada, todos os nós folhas sempre estão no mesmo nível. 

Um nó folha contém, portanto, entradas da forma (I, id), onde: 

• I corresponde ao MBB n-dimensional do objeto espacial identificado por id; 

• id é o identificador de um objeto espacial, o qual indiretamente é uma referência a um 
endereço de memória que possui os dados do objeto, tal como uma tupla em um banco 
de dados ou um registro em um arquivo. 

(a) (b) 

nó = 
página de 

E1 .. EM-2 Ek ..E3 E2 EM-1 EM 
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Já um nó interno possui entradas da forma (I, p), onde: 

• I corresponde ao MBB n-dimensional do nó filho referenciado pelo ponteiro p, o qual 
engloba o MBB de todas as entradas do nó inferior e conseqüentemente engloba o MBB 
de todos os objetos espaciais contidos em nós folhas alcançados a partir desta entrada; 

• p é o endereço de um nó filho, o qual determina uma subárvore hierarquicamente 
subordinada a esta entrada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Exemplo: estrutura de dados da R-tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Exemplo: extensão e localização dos objetos no espaço. 
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Por fim, tem-se a restrição especial que o nó raiz, quando interno, deve possuir pelo menos 
dois nós filhos e não m  nós filhos como os demais nós internos. Não há restrição para o número 
mínimo de entradas quando o nó raiz é folha. As Figuras 2.23 e 2.24 ilustram um exemplo de uma 
R-tree  que indexa dezoito objetos espaciais (isto é, pontos, linhas e polígonos). Na Figura 2.24 é 
visualizada a geometria de cada objeto no extent (i.e., a extensão e a localização de cada objeto 
no espaço). A Figura 2.23 representa o conteúdo da estrutura de dados, sendo a árvore composta 
de três níveis com o valor de M=4 e m=50%*M. 

2.6.1.2 Algoritmos de Pesquisa 
O algoritmo básico de pesquisa da R-tree  é voltado ao suporte de intersection range queries. 
Para responder tais consultas, o algoritmo percorre a estrutura de forma top-down de maneira 
similar a B-tree , ou seja, a busca inicia-se no nó raiz e continua em direção aos nós folhas. Neste 
percurso, para cada nó interno visitado, todas as entradas são testadas com relação à satisfação 
do relacionamento de interseção entre o MBB da entrada e a janela de consulta (JC). O percurso 
continua para as entradas cujo relacionamento for satisfeito, através da visita de seus respectivos 
nós filhos. Isto pode ocasionar a visita a várias subárvores alcançadas a partir de um nó interno e 
por conseguinte na ramificação do percurso inicial. Uma vez alcançado um nó folha, todas as 
entradas do nó são testadas de forma idêntica ao efetuado para nós internos, sendo o particular 
percurso encerrado com a possível seleção de um subconjunto do resultado da pesquisa. A busca 
é finalizada somente após o alcance de todos os possíveis nós folhas (i.e., na ramificação do 
percurso). Como resultado da pesquisa, tem-se um conjunto de objetos cujos MBB satisfazem o 
relacionamento de interseção com relação à JC. 

A ramificação do percurso inicial proporciona um crescimento do número de caminhos de 
pesquisa e conseqüentemente a visita a um maior (em geral grande) número de nós, constituindo 
uma forte restrição ao desempenho do algoritmo básico de pesquisa. Desta forma, não é possível 
garantir um bom desempenho no pior caso, para o qual todos os nós da estrutura são visitados. 
Em contrapartida, a R-tree  possui embutido nos algoritmos de inserção e de remoção de dados 
alguns pontos de otimização que permitem a reorganização local da estrutura de dados. Estes  
ajustes objetivam manter a estrutura de tal forma que o algoritmo de pesquisa consiga eliminar 
regiões irrelevantes do espaço multidimensional indexado, sendo examinados somente dados 
próximos à JC e por conseguinte visitados um pequeno número de nós. Segundo Guttman 
[Gut84], isto garante um bom desempenho para a maioria dos tipos de dados espaciais. Tal fato, 
entretanto, tem sido questionado na literatura por diversos trabalhos, os quais identificaram 
limitações no desempenho da R-tree , quando comparado ao desempenho de outras estruturas de 
indexação espacial (como exemplo, BUDDY hash tree, BANG f i le, cel l  tree , R* - tree  e Hi lbert  R- tree) 
[KSSS89, BKSS90, Cox91, GB91, KF94, CM98]. 

Em especial, a ramificação do percurso inicial pode ser acentuada caso a JC intersecte o 
MBB de um grande número de entradas de um determinado nó interno. Isto pode acontecer 
basicamente devido a três condições: (a) sobreposição entre os MBB das entradas de um nó 
interno; (b) armazenamento de MBB grandes; e (c) escolha de uma JC abrangente. Para as 
condições (b) e (c), respectivamente, os termos “grande” e “abrangente” são qualificados com 
relação ao tamanho do extent (i.e., espaço total indexado). 

A sobreposição entre MBB de duas ou mais entradas de um nó interno pode conduzir à 
ramificação do percurso caso a JC englobe parte de alguma área comum resultante da interseção 
dos MBB de um subconjunto destas entradas. A ramificação do percurso acontecerá somente 
para as entradas cujos MBB participam da área comum. Em especial, quanto maior o número de 
entradas participantes da área comum, maior será a degradação do desempenho. A ocorrência de 
um alto grau de sobreposição entre os MBB das entradas de um nó interno, ou seja, de um 
grande número e de uma vasta área de sobreposição, aumenta a possibilidade de ramificação. 
Como exemplo, é ilustrado a sobreposição entre os MBB de três entradas de um nó interno (i.e., 
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E1, E2 e E3), sendo que a JC intersecta a área comum de apenas duas destas entradas (i.e., E1 e E2), 
para as quais o percurso é ramificado (Figura 2.25). Devido ao fato da R-tree  ser uma estrutura 
dinâmica, torna-se impossível evitar a ocorrência de sobreposição entre os MBB das entradas 
de nós internos. Para ambientes estáticos, Roussopoulos e Leifker [RL85] propõem uma técnica 
alternativa para a construção de uma R-tree  que minimiza a ocorrência de sobreposições. 

O armazenamento de MBB grandes também proporciona a ramificação do percurso inicial 
(Figura 2.26). Neste caso, a interseção entre a JC e o respectivo MBB da entrada de um nó 
interno é determinada basicamente pelo tamanho deste último, desde que este ocupa uma fração 
considerável do extent e conseqüentemente aumenta a possibilidade que tal relacionamento de 
interseção seja satisfeito. Um MBB grande pode ser gerado a partir da inserção de objetos 
espaciais grandes ou devido à alocação imprópria de um ou mais objetos em um mesmo nó 
folha. O primeiro caso, mais comum, é particularmente relevante para bancos de dados que 
armazenam objetos de tamanhos extremamente variados (isto é, pequenos e grandes), tais como 
em aplicações georeferenciadas contendo dados sobre edificações de destaque e estados de uma 
federação. Já o segundo caso foi antecipado por Guttman, o qual adicionou certas propriedades 
aos pontos de otimização localizados no algoritmo de inserção (i.e., nas rotinas ChooseLeaf e 
SplitNode) de forma a reduzir a coverage (ou seja, a área total representada por um ou mais 
MBB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Ramificação do percurso pela sobreposição  
entre os MBB das entradas de um nó interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Ramificação do percurso causado pelo armazenamento de MBB grandes. 

A terceira condição para a ramificação do percurso inicial de pesquisa é a escolha de uma 
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entre a JC e o MBB das entradas de um nó interno é praticamente inevitável, sendo de pouco 
valor os pontos de otimização, assim como outras características inerentes à estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.27 Ramificação do percurso causado pela escolha de uma janela de consulta abrangente. 

O algoritmo básico de pesquisa pode ser adaptado para prover suporte a outros subtipos de 
range query, tais como containment range queries e enclosure range queries. Basicamente, o 
algoritmo deve ser modificado em três pontos: (a) percurso; (b) tratamento de nós internos; e (c) 
tratamento de nós folhas. Além disto, pode ser necessário o refinamento da consulta. 

Containment range queries são similares a intersection range queries no que tange ao 
percurso e ao tratamento de nós internos. Para ambas as consultas, é necessário descer até os nós 
folhas, pois a interseção da JC com o MBB da entrada de um nó interno indica a possibilidade 
de satisfação do relacionamento topológico entre a JC e o MBB de algum objeto espacial 
alcançado a partir desta entrada. Isto é ilustrado na Figura 2.28, sendo que a satisfação do 
relacionamento de interseção em um nó interno antecipa, respectivamente, a presença do todo 
ou de parte do MBB do objeto obj1 na área sobreposta e conseqüentemente a satisfação do 
relacionamento de inclusão (parte esquerda da Figura 2.28) e de interseção (parte direita da 
Figura 2.28) do MBB deste objeto com relação à JC. Com relação ao tratamento de nós folhas, 
containment range queries testam todas as entradas com relação à satisfação do relacionamento 
de inclusão do MBB da entrada na JC (ou seja, o MBB está contido na JC ?), em contraste com 
o teste de interseção presente em intersection range queries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Relacionamento de inclusão (está contido) e relacionamento de interseção. 

Enclosure range queries efetuam um tratamento diferenciado com relação aos três pontos 
anteriormente destacados (ou seja, o percurso, o tratamento de nós internos e o tratamento de 
nós folhas). Tais consultas geralmente não requerem a descida até os nós folhas, pois o fato do 
MBB da entrada de um nó interno não englobar a JC elimina qualquer possibilidade de um 
MBB de objeto espacial alcançado a partir desta entrada conter a JC, uma vez que o maior MBB 

E3 E1 

E2 

Entradas (MBB) 

Extent 

Janela de 
Consulta 

JC 

janela  
de consulta 

MBB da 
entrada de um 

nó interno 

obj2 

obj1 obj3 
janela de 
consulta 

MBB da 
entrada de um 

nó interno 

obj1 

obj2 

obj3 



 32 

de objeto terá no máximo as dimensões do MBB da entrada. Desta forma, pode-se destacar que 
a pesquisa concentra-se nos nós mais superiores da estrutura e muitas vezes na própria raiz. Por 
outro lado, o fato do MBB da entrada de um nó interno englobar a JC não garante que haverá 
algum MBB de objeto espacial que conterá a JC e assim a descida em direção aos nós folhas 
pode ser inútil, apesar de necessária. A Figura 2.29 ilustra os possíveis casos, sendo que o MBB 
da entrada de um nó interno: em (a) engloba a JC e também possui um MBB de objeto espacial 
que contém a JC; em (b) não possui nenhum MBB de objeto espacial que contém a JC, apesar 
da entrada englobar a JC; e em (c) não engloba a JC e portanto não possui nenhum MBB de 
objeto espacial que possa conter a JC. Para ambos os nós internos e nós folhas o tratamento é o 
mesmo, ou seja, todas as entradas são testadas para se verificar quais destas contêm a JC. 

O uso de aproximações para representar objetos espaciais na R-tree  exige, para intersection 
range queries e enclosure range queries, um posterior acesso à representação exata dos objetos 
espaciais para se verificar a verdadeira satisfação do relacionamento topológico (isto é, fase de 
refinamento). Isto é necessário, desde que alguns objetos espaciais pertencentes a resposta de 
uma pesquisa podem não satisfazer o relacionamento topológico com relação à JC (Figura 2.30). 
Em particular, para containment range queries não é necessário a fase de refinamento, devido 
tanto à propriedade transitiva do relacionamento de inclusão quanto às propriedades de MBB: se 
a JC contém o MBB de uma entrada e o MBB desta entrada contém um objeto espacial, então a 
JC contém o objeto espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 Existência do relacionamento de inclusão (contém)  
do MBB de um objeto espacial com relação à janela de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Candidatos falsos e influência da área de dead space na determinação dos 
relacionamentos topológicos de (a) Interseção e (b) Inclusão (contém). 
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2.6.1.3 Algoritmo de Inserção de Dados 
O algoritmo de inserção de dados tem por objetivo principal realizar a alocação de novos objetos 
espaciais em nós folhas, de tal forma que a coverage (i.e., a área total) das entradas de cada nó 
interno seja minimizado. Desta forma, procura-se reduzir a possibilidade de interseção dos MBB 
das entradas de um nó interno com a JC, e conseqüentemente evitar a ramificação do percurso 
inicial de pesquisa. 

O primeiro passo realizado pelo algoritmo de inserção é a escolha de um nó folha no qual o 
objeto espacial será inserido. Para isto, a árvore é percorrida do nó raiz em direção aos nós 
folhas. Em um determinado nó interno, a escolha de qual entrada e portanto de qual caminho a 
ser seguido é determinada pela entrada cujo respectivo MBB sofrer o menor aumento de área, 
caso o objeto espacial seja inserido em um dos nós folhas alcançados a partir da entrada. Esta 
escolha corresponde ao primeiro ponto de otimização para reduzir a coverage. Caso haja mais de uma 
entrada que proporcione o mesmo aumento de área, escolhe-se a entrada que possuir o MBB de 
menor área. 

Uma vez escolhido o nó folha, inicia-se o segundo passo do algoritmo que consiste da 
alocação propriamente dita (i.e., armazenamento físico do objeto). A primeira possibilidade, 
mais simples, ocorre quando há espaço disponível no nó folha para o armazenamento de mais 
uma entrada e para isto acontecer o nó folha deve possuir no máximo M-1 entradas. Neste caso, o 
armazenamento é efetuado e passa-se ao próximo passo. Por outro lado, caso não exista espaço 
para alocar uma nova entrada, ocorre o tratamento de overflow (i.e., quando excede a capacidade 
máxima de armazenamento) por meio do particionamento do nó. Este particionamento produz 
um novo nó folha e a distribuição das M+1 entradas entre os dois nós, de modo que o parâmetro m  
seja respeitado. Os algoritmos de particionamento de nó são discutidos posteriormente, devido à 
sua grande importância. 

O terceiro passo do algoritmo consiste na propagação de atualização dos MBB das entradas 
de nós superiores, assim como a propagação dos efeitos do particionamento do nó folha, caso 
este último tenha ocorrido. Para isto, é necessário que seja percorrido o caminho inverso ao 
realizado no primeiro passo, ou seja, do nó folha em direção ao nó raiz. A atualização dos MBB 
das entradas de nós superiores é necessária uma vez que a inserção de um novo objeto espacial 
pode alterar o MBB do nó folha e por conseguinte também alterar o MBB associado à entrada 
correspondente em um nó interno superior, a qual por sua vez também pode alterar o MBB 
associado ao nó interno e assim sucessivamente. O particionamento do nó folha, por sua vez, 
requer o armazenamento de uma nova entrada no nó interno superior, a qual apontará para o 
novo nó folha criado e conterá o MBB das entradas distribuídas para este novo nó. Este 
armazenamento é tratado de forma similar ao feito para nós folhas, sendo possível a ocorrência 
de overflow. 

O último e quarto passo tem por objetivo tratar do particionamento do nó raiz da R-tree . 
Neste caso, cria-se um novo nó raiz, que terá como nós filhos os dois nós resultantes do 
particionamento. 

O particionamento de nós é de suma importância para a estrutura e corresponde ao segundo 
ponto de otimização da R-tree , também voltado para a redução da coverage. Como meta para o 
particionamento, a área total relativa ao MBB dos dois nós deve ser minimizada. Guttman 
[Gut84] propõe três diferentes algoritmos de particionamento com complexidade de tempo e 
minimização da coverage distintos. 

O primeiro algoritmo, exaustivo, investiga todas as possibilidades de agrupamento para as 
M+1 entradas, de forma a escolher a melhor distribuição possível. Assim, reduz-se ao máximo a 
coverage, mas o grande número de possibilidades, aproximadamente 2M-1, torna este algoritmo 
extremamente lento para valores aceitáveis de M (i.e., valores atuais variam de 50 a 400). 
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O segundo algoritmo de particionamento de nós possui uma complexidade quadrática em M 
e linear no número de dimensões. Este algoritmo, chamado de quadrático, garante encontrar 
uma pequena coverage, mas não garante obter a menor coverage possível. Inicialmente, o 
algoritmo escolhe duas das M+1 entradas para serem as sementes de cada um dos nós. Para isto, 
calcula-se a ineficiência de agrupamento para todos os pares de entrada, a qual consiste da área 
de dead space no MBB gerado por ambas as entradas quando alocadas conjuntamente. Escolhe-
se o par que tiver o maior desperdício de área. Este par tende a possuir os MBB mais distantes 
entre si. As demais entradas são associadas, uma por vez, a um dos nós. O critério usado é 
baseado no aumento de área proporcionado pela inclusão da entrada em cada um dos nós, sendo 
escolhida a entrada que gerar a maior diferença entre ambos os aumentos, o que demonstra uma 
maior preferência por um dos nós. A alocação imprópria desta entrada pode gerar uma coverage 
enorme. Visando a minimização da coverage, a entrada escolhida é associada ao nó que sofrer o 
menor aumento de área. Outros critérios adicionais de escolha do nó, para o caso de um possível 
empate, são: (a) a escolha do nó que possui o MBB de menor área; e (b) por último, a escolha do 
nó que possui o menor número de entradas. Durante a associação das entradas remanescentes, 
verifica-se a necessidade de associação de todas as entradas a um dos nós, de forma a cumprir o 
valor mínimo requerido pelo parâmetro m . Isto acontece somente quando o outro nó atinge  
M-m+1 entradas. Esta associação, sem consideração de critérios geométricos, pode degenerar a 
organização da estrutura de dados da R-tree . 

Beckmann et al. [BKSS90] atribuem os problemas do algoritmo de particionamento de nós 
quadrático à escolha de sementes pequenas, que tende a acontecer na presença de MBB de 
tamanhos extremamente variados (i.e., pequenos e grandes) ou na ocorrência de um alto grau de 
sobreposição. Tal escolha pode associar inapropriadamente a primeira entrada de um dos nós, de 
forma a agrupar MBB muito distantes e com grande potencial para se gerar uma coverage 
extensa. Além disto, as subseqüentes associações de entradas serão na maioria das vezes feitas 
no nó que recebeu a primeira entrada, desbalanceando e prejudicando a distribuição das entradas 
entre os dois nós. Este desbalanceamento na distribuição, por sua vez, determina a associação 
das entradas remanescentes sem a consideração de critérios geométricos. 

O último algoritmo de particionamento possui complexidade linear tanto com relação a M  
quanto com relação ao número de dimensões. A estrutura do algoritmo é idêntica a do algoritmo 
quadrático, mas este utiliza rotinas simplificadas para a escolha das sementes dos nós e para a 
associação das entradas remanescentes. O algoritmo linear, pela simplicidade das decisões, não 
garante encontrar uma pequena coverage para ambos os nós. A escolha das sementes é baseada na 
distância normalizada entre o mais alto lado inferior e o mais baixo lado superior dos MBB ao 
longo de cada uma das dimensões (Figura 2.31). Escolhe-se o par de entradas cujos respectivos 
MBB possuem a maior distância normalizada. Já a associação das demais entradas é feita ao 
acaso, escolhendo-se qualquer uma das entradas remanescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31 Cálculo da distância com relação à dimensão x. 
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Cox [Cox91] discute a tentativa de tornar zero o overlap (i.e., a área comum representada por 
dois ou mais MBB) e conjuntamente minimizar ao máximo a coverage durante o particionamento 
de nós, de modo a evitar a ramificação do percurso inicial de pesquisa. Embora a situação ideal 
seja o atendimento simultâneo desses dois quesitos, em algumas situações este objetivo torna-se 
inalcançável, sendo necessário a definição de prioridades. O método R-tree , como visto, opta 
como heurística de otimização a minimização da coverage. 

2.6.1.4 Algoritmo de Remoção de Dados 
O algoritmo de remoção é realizado segundo quatro passos seqüenciais, de modo semelhante ao 
algoritmo de inserção, a saber: (a) busca do nó folha que contém a entrada a ser removida; (b) 
remoção propriamente dita; (c) propagação de mudanças; e (d) ajuste do nó raiz. 

A busca do nó folha é similar à descrita para o algoritmo básico de pesquisa, tendo como 
particularidades: (a) o fato da JC ser o próprio MBB da entrada a ser removida; (b) a não 
obrigatoriedade de se percorrer todos os caminhos de pesquisa. Isto é possível devido ao uso 
de uma nova condição de parada (i.e., entrada encontrada); e (c) o uso do identificador do objeto 
espacial como critério adicional para identificação da entrada nos nós folhas. 

Uma vez encontrado o nó folha que contém a entrada a ser removida, efetua-se a remoção 
propriamente dita. Inicia-se então a propagação de mudanças, do nó folha em direção ao nó raiz, 
que consiste inicialmente da propagação de underflow, se necessário, seguida da propagação de 
atualização dos MBB das entradas de nós superiores. 

Um underflow ocorre quando, após a remoção de uma entrada de um nó, o número de 
entradas torna-se inferior a capacidade mínima de armazenamento m . Nesta situação, o nó deve 
ser eliminado, suas entradas colocadas em um conjunto Q para posterior reinserção na estrutura e 
a entrada correspondente no nó interno superior removida. A eliminação desta última entrada 
pode ocasionar um novo underflow no nó interno superior e assim sucessivamente. Cessada a 
propagação de underflow, é efetuado o ajuste dos MBB das entradas de nós superiores. Isto é 
necessário, pois a remoção de uma entrada pode alterar o MBB do nó e por conseguinte alterar o 
MBB associado à entrada correspondente no nó interno superior, a qual por sua vez também 
pode alterar o MBB associado ao nó interno superior e assim por diante. 

Por fim, o nó raiz é ajustado no caso deste possuir somente uma entrada. Neste caso, o nó 
filho passa a ser a nova raiz da estrutura. 

O tratamento efetuado pela R-tree  na ocorrência de underflow (i.e., reinserção de entradas) 
difere significativamente do feito em uma B-tree , para a qual pode-se: (a) redistribuir algumas 
das entradas relativas a um nó irmão e ao nó pai, com o intuito de impedir a remoção do nó que 
sofreu underflow; ou (b) na impossibilidade de se efetuar o primeiro tratamento, devido à 
propagação do underflow aos nós irmãos, redistribuir as entradas do nó que sofreu underflow 
para um nó irmão, com o intuito de se agrupar o conteúdo de dois nós (i.e., merge). No contexto 
espacial, as entradas de nós irmãos não mantêm necessariamente qualquer relacionamento de 
adjacência e com isto pode-se estender o segundo tratamento de modo que as entradas sejam 
redistribuídas para mais de um nó irmão. No entanto, a utilização de ambos os tratamentos em 
uma R-tree  pode gerar um aumento considerável do MBB dos nós irmãos, invalidando qualquer 
tentativa de minimização da coverage efetuada pelos pontos de otimização contidos no algoritmo 
de inserção. 

A reinserção de entradas relativas aos nós eliminados (i.e., transferidas para o conjunto Q) 
permite um refinamento incremental da estrutura de dados da R-tree , desde que a alocação das 
entradas nos nós será otimizada levando-se em consideração a configuração atualizada da 
árvore, a qual possivelmente contém objetos espaciais inexistentes na primeira alocação destas 
entradas e por conseguinte novos nós internos e nós folhas que podem proporcionar uma maior 
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redução da coverage em todos os níveis. A reinserção de cada entrada, no entanto, deve ser feita 
de acordo com seu respectivo nível original, ou seja, uma entrada removida de um nó folha deve 
ser reinserida em um outro nó folha, ao passo que uma entrada removida de um nó interno deve 
ser reinserida em um nó interno de mesmo nível. Carneiro [Car98] também observou que a 
reinserção de entradas deve iniciar pelas entradas relativas ao nível mais superior (isto é, as 
últimas entradas inseridas no conjunto Q) e que posteriormente deve ser seguida pela reinserção 
das entradas relativas ao nível imediatamente inferior, e assim por diante. A utilização de uma 
ordem inversa da verificada na propagação de underflow é necessária, pois as entradas relativas 
aos níveis superiores, quando inseridas, poderão servir para guiar a reinserção das demais 
entradas de nível inferior remanescentes no conjunto Q. De acordo com Guttman [Gut84], o 
processo de reinserção de entradas é eficiente, uma vez que grande parte dos nós a serem 
manipulados na reinserção já se encontra em memória principal, correspondendo aos mesmos 
nós que foram acessados no percurso durante a pesquisa do nó folha. A reinserção de entradas 
corresponde ao terceiro ponto de otimização da R-tree . 

2.6.1.5 Algoritmo de Modificação de Dados 
A mudança da geometria associada a um objeto espacial indexado pela estrutura R-tree  gera uma 
inconsistência no MBB da entrada do nó folha utilizado para representar o objeto. Para resolver 
este problema, deve-se primeiramente remover a respectiva entrada da árvore. Em seguida, 
deve-se atualizar o MBB associado ao objeto espacial e por fim reinserir a entrada na estrutura. 
Vale destacar que o simples ajuste do MBB da entrada do nó folha não é indicado, pois pode-se 
gerar um excessivo aumento da coverage do nó folha, o qual será propagado aos nós superiores. 
O algoritmo de modificação, portanto, utiliza os algoritmos de inserção e de remoção de dados 
para alcançar os seus fins. 

2.6.2 R*-tree 
O desenvolvimento da R* - tree  [BKSS90] foi motivado pelo estudo da R-tree  quanto aos critérios 
utilizados por esta estrutura para prover um bom desempenho. A R* - tree  estende os critérios 
heurísticos de otimização, usando uma combinação de fatores que, segundo análises efetuadas 
pelos projetistas da R* - tree , proporciona um melhor desempenho na manipulação de objetos 
espaciais de dimensão não-zero quando comparado ao desempenho obtido pela R-tree .  

A R* - tree  é um mecanismo de indexação espacial derivado da R-tree , e portanto estruturado 
hierarquicamente na forma de uma árvore balanceada. Ademais, propicia suporte dinâmico na 
manipulação de objetos espaciais e proporciona um bom desempenho na recuperação destes 
objetos através da utilização dos critérios de coverage, overlap, margin e storage. A estrutura dos nós 
(isto é, nós folhas e nós internos) é a mesma da R-tree , assim como as restrições aplicadas aos nós 
e os algoritmos de pesquisa, de remoção e de modificação. O algoritmo de inserção, por sua vez, 
concentra todas as extensões definidas pela R* - tree  e será descrito posteriormente em separado. 

Quanto aos critérios, coverage e overlap já foram definidos anteriormente, na seção 2.6.1. O 
critério storage refere-se à quantidade de espaço utilizada pela estrutura, a qual é influenciada 
diretamente pelo parâmetro m . Nos experimentos, determinou-se que o valor de m  deve ser igual 
a 40%*M, de forma a propiciar o melhor desempenho com relação à complexidade de tempo. O 
último critério, margin, corresponde ao perímetro do MBB (isto é, a soma do tamanho dos lados 
do MBB). A análise destes critérios permitiu a identificação de propriedades que conduzem a 
um aumento no desempenho no processamento de consultas espaciais de seleção. 

O controle da coverage, por exemplo, pode proporcionar um melhor desempenho, uma vez 
que decisões sobre o percurso do nó raiz para os nós folhas podem ser tomadas nos níveis mais 
altos. Deve-se, portanto, minimizar tal critério, de forma a reduzir a possibilidade de interseção 
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entre o MBB da entrada de um nó e a JC. Tal minimização permite o agrupamento de dados 
espaciais próximos uns aos outros, pertencentes a uma restrita região geográfica, além de 
conduzir à redução da área de dead space. A minimização do overlap também permite reduzir o 
número de caminhos a serem percorridos do nó raiz aos nós folhas. Isto ocorre devido ao fato de 
que a escolha de vários caminhos pode ser influenciada pela sobreposição entre os MBB das 
entradas de um certo nó interno. Por intermédio de 0-overlap (isto é, ausência de sobreposição), 
elimina-se a possibilidade de que mais de uma subárvore abaixo de um nó seja visitada. Já a 
minimização do critério de espaço de armazenamento, storage, permite obter uma árvore mais 
baixa (ou rasa), o que encurta o percurso do nó raiz para os nós folhas de uma certa árvore (e por 
conseguinte diminui o número de acessos a disco). O critério storage também permite diminuir a 
quantidade total de nós (i.e., de páginas de disco alocadas), que pode afetar drasticamente o 
desempenho de uma consulta que possua, por exemplo, uma grande área de interseção com os 
objetos espaciais armazenados, necessitando a visita a muitos nós da estrutura. Por fim, o 
critério margin permite, quando minimizado, o ajuste dos MBB para o formato quadrático. Este 
ajuste facilita o agrupamento de MBB em um nó interno e conseqüentemente reduz a coverage 
das entradas de nós superiores. 

2.6.2.1 Algoritmo de Inserção de Dados 
A estrutura geral do algoritmo é idêntica a do algoritmo descrito para a R-tree . Entretanto, a 
lógica de certas rotinas é alterada, de modo a incorporar os critérios de otimização anteriormente 
citados. Pode-se destacar três modificações cruciais, feitas: (a) no algoritmo de escolha do nó 
folha, nomeado ChooseSubtree, que corresponde ao algoritmo ChooseLeaf na R-tree; (b) no 
tratamento de overflow, que incorpora uma outra abordagem além do particionamento de nós; e 
(c) no algoritmo de particionamento de nós. 

A escolha de um caminho apropriado para a inserção de um novo objeto espacial é feita 
pela análise das entradas de cada nó interno, que determinarão qual caminho (i.e., subárvore) a 
ser seguido no percurso do nó raiz para os nós folhas e conseqüentemente qual nó folha será 
escolhido. Sendo o overlap de uma entrada definida como: 

O Algoritmo ChooseLeaf é modificado de forma que o passo CL3 seja: 

• se as entradas de um nó apontarem para nós folhas, deve-se determinar o menor custo 
de sobreposição (i.e., de overlap). Isto é feito analisando-se todas as entradas do nó e 
escolhendo-se a entrada que tiver o menor aumento da área de sobreposição para incluir 
o novo objeto espacial, de acordo com a fórmula acima descrita. Empates são resolvidos 
pela escolha da entrada cujo MBB sofrer o menor aumento de área; 

• se as entradas de um nó não apontarem para nós folhas, deve-se determinar o menor 
custo de área (i.e., de coverage). Para isto, são analisadas todas as entradas de um nó, 
sendo escolhida a entrada que sofrer o menor aumento de área para incluir o novo objeto 
espacial. Empates são resolvidos pela escolha da entrada com o menor MBB. 

A primeira parte deste algoritmo, custo de sobreposição, pode ser otimizada reduzindo-se a 
quantidade de entradas de um nó que terão os seus custos de sobreposição calculados. Como 
primeiro passo, deve-se colocar em ordem crescente as entradas de acordo com o aumento de 
área necessário para incluir o novo objeto espacial. Escolhe-se, então, apenas as p primeiras 
entradas, para as quais o custo de sobreposição é calculado. Tal estratégia conduz a um custo de 
sobreposição quase mínimo. No espaço Euclidiano bidimensional, o valor de p=32 praticamente 

.1,)..(
,1

∑
≠=

≤≤∩=
p

kii

ikk pkMBBEMBBEareaEoverlap



 38 

não proporcionou nenhuma redução no desempenho da R* - tree  nos experimentos realizados por 
Beckmann et al. [BKSS90]. 

Outra modificação, correspondente a segunda otimização proporcionada pela R* - tree ,  refere-
se ao tratamento de overflow. Quando ocorre um overflow na inserção de uma nova entrada em 
um nó, este nó não é imediatamente particionado. Caso seja a primeira vez que a rotina de 
tratamento de overflow esteja sendo executada em um certo nível durante a inserção de uma 
entrada (obs.: o nível não pode ser o nível da raiz), opta-se pela reinserção de p entradas (i.e., 
forced reinsert). O algoritmo de reinserção ordena as M+1 entradas de modo decrescente de acordo 
com a distância do centro do MBB da entrada com relação ao centro do MBB do nó. Removem-
se as p primeiras entradas, isto é, as entradas cujos MBB possuem os centros mais distantes do 
centro do MBB do nó. A reinserção das p entradas escolhidas pode ser efetuada da entrada mais 
distante para a menos distante (i.e., técnica far reinsert) ou da entrada menos distante para a 
mais distante (isto é, técnica close reinsert). O valor de p=30%*M proporcionou os melhores 
resultados de desempenho em [BKSS90]. Dentre os benefícios da reinserção de entradas pode-
se citar: (a) a redução do overlap, devido à freqüente alocação da entrada reinserida em um outro 
nó; (b) o aumento da taxa de utilização dos nós; (c) a redução da ocorrência de particionamentos 
de nós, que são altamente custosos; e (d) a formação de MBB mais quadráticos nos nós 
superiores, devido à reinserção de entradas mais afastadas do centro do MBB do nó. 

O algoritmo de particionamento de nós apenas é executado quando, na inserção de uma 
entrada, ocorrer o segundo tratamento de overflow em um mesmo nível. Em outras palavras, este 
algoritmo trata especificamente de entradas que mesmo após reinseridas continuam causando 
overflow no mesmo nível, consistindo de duas partes. A primeira parte objetiva a escolha do 
eixo perpendicular de partição, segundo o qual as entradas serão distribuídas em dois nós. Esta 
escolha é baseada no critério de margin, o qual procura-se minimizar. Já a segunda parte tem por 
objetivo encontrar a melhor distribuição das M+1 entradas em dois grupos (i.e., grupos de nós), 
considerando o eixo de partição escolhido. Para isto, procura-se minimizar, em primeiro lugar, o 
critério de overlap e, em segundo lugar, o critério de coverage. 

No processo de escolha do eixo, para cada dimensão, as M+1 entradas são ordenadas 
primeiramente pela menor coordenada e em seguida pela maior coordenada, gerando dois 
conjuntos distintos de ordenação. Para cada conjunto de ordenação, M-2m+2 distribuições das 
M+1 entradas em dois grupos são geradas. A k-ésima distribuição é definida como: o primeiro 
grupo contém as primeiras m-1+k entradas, enquanto que o segundo grupo contém as entradas 
remanescentes. Calcula-se, então, o valor de P para cada uma das distribuições, sendo que P 
consiste da soma dos perímetros dos MBB que englobam cada um dos grupos. De forma mais 
específica:  

P = margin [MBB (grupo1)] + margin [MBB (grupo2)] . 

Após, calcula-se, para cada eixo, o valor de S que consiste da somatória dos perímetros P de 
todas as suas distribuições. Escolhe-se o eixo que possuir o menor valor de S. 

Uma vez definido o eixo de partição, deve-se escolher, dentre as distribuições geradas pela 
dimensão, a distribuição que possuir o menor valor de overlap, sendo que o overlap de uma 
distribuição corresponde a: 

O = área [MBB (grupo1) Ç MBB (grupo2)] . 

Empates são resolvidos por intermédio da escolha da distribuição com o menor valor de 
coverage, sendo que:  

coverage = área [MBB (grupo1)] +  área [MBB (grupo2)] . 
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Capítulo 3 

Trabalhos Correlatos Voltados à  
Análise de Desempenho de  
Métodos de Acesso Multidimensionais 

Este capítulo objetiva descrever trabalhos experimentais, existentes atualmente na literatura, 
voltados à análise de desempenho de MAM. Na descrição destes trabalhos, nós consideramos as 
principais características de um ambiente de teste, as quais estão relacionadas com: os dados, a 
carga de trabalho, as medidas de desempenho, o gerenciamento de buffer-pool, os resultados de 
desempenho coletados, os parâmetros da estrutura de dados usados para ajuste de desempenho, 
o hardware e o software.    

3.1 Guttman (1984) 
Guttman [Gut84] realizou testes de desempenho exclusivamente voltados à validação e ao ajuste 
da R-tree . Foram utilizados nestes testes diferentes valores para os parâmetros M e m , os quais 
indicam, respectivamente, o número máximo e o número mínimo de entradas por página de 
disco ou nó. Também foram usadas diferentes técnicas para o tratamento de overflow, ou seja, os 
algoritmos de particionamento de nó exaustivo, quadrático e linear. A R-tree  foi implementada na 
linguagem C e os testes foram executados em um computador Vax 11/780. 

Os testes de desempenho foram realizados em duas fases. A primeira fase foi direcionada à 
investigação da variação do desempenho da R-tree  proporcionada por diferentes tamanhos de 
página de disco (i.e., 128, 256, 512, 1.024 e 2.048 bytes), para um volume de dados fixo. Nesta 
fase foram consideradas seis configurações de teste, resultantes da combinação dos algoritmos 
de particionamento de nó com os valores m=2 e m=M/2. Já a segunda fase investigou a variação 
do desempenho da R-tree  em função do volume de dados armazenado na estrutura de indexação, 
para um tamanho de página de disco de 1.024 bytes (i.e., espaço para 50 entradas). Esta fase 
considerou duas combinações para os algoritmos de particionamento de nó e o parâmetro m : 
algoritmo quadrático com m=M/3 e algoritmo linear com m=2. 

Nós observamos que ambas as fases foram compostas pela mesma carga de trabalho, mas 
atuaram sobre diferentes conjuntos de dados. Os dados usados foram retângulos bidimensionais 
relativos a circuitos integrados VLSI (Very Large Scale Integrated), sendo que na primeira fase 
foram compostos de dados reais extraídos da célula central do chip RISC-II, no total de 1.057 
retângulos, enquanto na segunda fase foram compostos pelo conjunto de dados reais da primeira 
fase e por três novos conjuntos de dados contendo volumes crescentes, a saber: (a) um conjunto 
de dados reais com 2.238 retângulos extraídos de uma outra célula; e (b) dois conjuntos de 
dados sintéticos com 3.295 e 4.559 retângulos. Os conjuntos de dados sintéticos foram gerados a 
partir da composição, completa ou parcial, de dois ou três dos conjuntos de dados em questão. 



 40 

A carga de trabalho submetida à R-tree  foi formada por três tipos de operações, as quais 
foram enviadas seqüencialmente, a saber: (a) construção da estrutura de indexação, a partir de 
uma árvore vazia, através de sucessivas operações de inserção de retângulos. O desempenho foi 
medido somente para os últimos 10% dos retângulos inseridos, quando a árvore estava próxima 
de seu tamanho final; (b) pesquisa da R-tree  para intersection range queries, com seletividade 
próxima de 5%; e (c) remoção de 10% dos retângulos armazenados na estrutura de indexação. 
Ademais, três medidas de desempenho foram reportadas: a quantidade de memória secundária 
alocada pelo MAM, o número de acessos a disco e o tempo de utilização da CPU.  

3.1.1 Resultados e Conclusões 
Dentre os resultados e conclusões proporcionadas, nós podemos citar: 

• o custo da inserção de retângulos segundo o algoritmo de particionamento  
de nó exaustivo, calculado exclusivamente através da medida tempo de utilização da 
CPU, cresceu exponencialmente com o tamanho da página de disco, tendo sido 
excessivamente alto para uso com tamanhos grandes de página. Já o algoritmo linear foi o 
mais rápido, com o tamanho da página de disco influenciando de forma reduzida em seu 
custo. Os algoritmos combinados com o parâmetro m=M/2 obtiveram melhores resultados 
de desempenho do que seus pares combinados com o parâmetro m=2. Isto pode ser 
creditado ao fato dos algoritmos de particionamento de nó associarem parte das entradas 
a serem distribuídas diretamente a um dos nós quando se torna necessário o cumprimento 
do valor mínimo m  (passo QS2 do algoritmo de split); 

• o custo da remoção de retângulos, também calculado exclusivamente através da medida 
tempo de utilização da CPU, foi fortemente afetado pelo parâmetro m . De forma oposta e 
com mais intensidade, os algoritmos combinados com o parâmetro m=2 obtiveram os 
melhores resultados de desempenho. Isto ocorreu porque grande parte do custo de 
remoção foi determinado pelo tratamento de underflow, o qual foi mais freqüente para 
valores mais elevados de m . Em especial, este tratamento requer a reinserção de entradas 
e por conseguinte possíveis particionamentos de nós. O crescimento do tamanho da 
página de disco, em geral, conduziu a uma degradação do desempenho da R-tree . No 
entanto, a ocorrência de underflow foi determinante neste sentido e ocorreu de forma 
irregular; 

• a pesquisa apresentou uma pequena variação em seu custo (para ambas as medidas de 
desempenho) para as seis configurações na primeira fase. O algoritmo de particionamento 
de nó exaustivo organizou melhor a estrutura de indexação, o que garantiu um 
desempenho superior no suporte a consultas espaciais. Entretanto, a maioria das 
configurações apresentou, no máximo, um desempenho 10% inferior ao da melhor 
configuração, tornando-as muito competitivas. Como regra, verificou-se que quanto 
maior o tamanho da página de disco, menor o número de acessos a disco e inversamente 
maior o tempo de utilização da CPU; 

• o espaço de armazenamento utilizado pela R-tree  foi minimizado para o valor de m=M/2, 
gerando índices compactos. O índice menos compacto, baseado na configuração do 
algoritmo de particionamento de nó quadrático com o valor de m=2, ocupou 
aproximadamente 50% mais espaço em memória secundária para alguns tamanhos de 
página de disco; e 

• a inserção e a remoção de retângulos foram afetadas pela altura da árvore, a qual cresceu 
vagarosamente com o aumento do volume de dados. Além disto, os testes da fase 2 
comprovaram que quase todo o espaço ocupado pela R-tree  foi usado por nós folhas, o 
qual aumentou linearmente em função do volume de dados. Por fim, o desempenho da  
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R-tree  na pesquisa para as duas configurações de teste da fase 2 foi semelhante, ambas 
apresentando um desempenho satisfatório para o conjunto de dados sintéticos mais 
volumoso, ou seja, o conjunto de dados com 4.559 retângulos. 

3.2 Kriegel, Schiwietz, Schneider & Seeger (1989) 
Kriegel et al. [KSSS89] realizaram testes de desempenho específicos tanto para MAP quanto para 
MAE, constituindo, de acordo com os autores, como um primeiro passo para a proposta de um 
benchmark padrão voltado à análise de desempenho de MAM. O  trabalho de Kriegel et al. 
possui como principal característica o uso de diversos tipos de distribuição espacial dos dados, 
com destaque para distribuições não-uniformes altamente correlacionadas, as quais objetivaram 
representar distribuições comumente encontradas em aplicações espaciais. A implementação dos 
MAM foi realizada em Modula-2 e os testes de desempenho foram executados em estações de 
trabalho SUN (3/50 e 3/60) sob o sistema operacional Unix. 

A primeira parte dos testes foi exclusivamente voltada à indexação de pontos no espaço 
bidimensional, na qual foram analisados os métodos 2- level  gr id  f i le  [NHS81, HN83, NHS84, 
Hin85], BANG f i le (Balanced and Nested Grid File) [Fre87], hB-tree  (holey Brick tree) [LS90] e 
BUDDY hash tree [SK90a, SK90b]. A análise de desempenho destes métodos foi efetuada com base 
na variação de dois fatores: distribuição espacial dos dados e tipos de consulta espacial. 

Com o intuito de verificar o desempenho dos MAP na indexação de diferentes distribuições 
de dados, foram consideradas sete distribuições distintas, denominadas de diagonal, senóide, bit, 
x-paralela, cluster, uniforme e real, as quais foram armazenadas respectivamente nos arquivos 
de dados F1 a F7 (Figura 3.1). Com exceção do arquivo de dados F7, constituído por 81.549 
pontos obtidos a partir de dados cartográficos reais, todos os demais arquivos de dados foram 
gerados com 100.000 pontos sem duplicatas. O extent foi delimitado a [0,1) em cada uma das 
dimensões, devido às características particulares de alguns MAM analisados. A seguir é 
efetuada uma breve descrição das distribuições:  

• arquivo F1 (diagonal): os pontos seguiram uma distribuição uniforme ao longo da 
diagonal principal do extent; 

• arquivo F2 (senóide): os pontos foram distribuídos segundo uma curva senóide, sendo que 
os valores correspondentes ao eixo x foram uniformemente distribuídos, enquanto os 
valores correspondentes ao eixo y foram gerados a partir de uma distribuição normal com 
média igual a seno(x) e variância de 0,1; 

• arquivo F3 (bit): os pontos gerados seguiram uma distribuição bit(z), com o parâmetro z 
igual a 0,15. Como resultado, o espaço foi dividido recursivamente em quadrantes, sendo 
que para um determinado quadrante a densidade espacial  foi maior à esquerda da 
diagonal secundária do extent em questão (i.e., parte inferior). Ademais, a densidade 
aumentou do quadrante superior direito em direção ao quadrante inferior esquerdo; 

• arquivo F4 (x-paralela): os valores correspondentes ao eixo x foram uniformemente 
distribuídos, ao passo que os valores correspondentes ao eixo y foram gerados a partir de 
uma distribuição normal com média igual a 0,5 e variância de 0,01; 

• arquivo F5 (cluster): os pontos foram gerados ao redor de pontos base. Assim, para um 
determinado ponto base, os pontos gerados seguiram uma distribuição normal 
independente para cada uma das dimensões, com média igual ao valor do ponto base na 
dimensão correspondente e variância de 0,05; 

• arquivo F6 (uniforme): os pontos seguiram uma distribuição uniforme independente ao 
longo do extent para cada uma das dimensões; e 
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• arquivo F7 (real): os pontos gerados correspondem aos pontos de interpolação das curvas 
de nível de uma área montanhosa da Alemanha. Os dados cartográficos relativos às 
curvas de nível estavam originalmente armazenados em uma quadtree  e portanto foram 
inseridos ordenadamente segundo o esquema de particionamento desta estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Distribuições de dados utilizadas na primeira parte dos testes de Kriegel et al. 

Ainda com relação à distribuição espacial dos dados, vale destacar que as distribuições de 
dados x-paralela, diagonal, senóide e cluster geraram grandes porções de espaço vazio (i.e., de 
regiões sem nenhum ponto), dificultando assim o processo de indexação para MAM projetados 
estritamente com base em uma distribuição uniforme dos dados. 

De forma análoga ao controle da distribuição espacial dos dados através de vários arquivos, 
foram gerados cinco arquivos de consulta visando o controle mútuo do tipo de consulta espacial 
e de características associadas às consultas. Somente dois tipos de consulta foram considerados, 
intersection range query e partial match query, sendo que para o primeiro tipo foram testados 
diferentes valores para o tamanho da janela de consulta, ao passo que para o segundo tipo de 
consulta foi variada a dimensão usada na recuperação dos dados. Assim, pode-se caracterizar os 
arquivos de consulta da seguinte forma: 

• arquivo RQ1: formado por 20 intersection range queries, com as janelas de consulta 
contendo área quadrática constante em 0,1% da área total do extent. Os centros das janelas 
de consulta foram gerados segundo uma distribuição uniforme em ambas dimensões; 

• arquivo RQ2: similar ao arquivo RQ1, diferindo apenas com relação ao tamanho da janela 
de consulta, o qual passou a ser 1% da área total do extent; 

• arquivo RQ3: similar ao arquivo RQ1, diferindo apenas com relação ao tamanho da janela 
de consulta, o qual passou a ser 10% da área total do extent; 

(F1) Diagonal (F3) Bit (F2) Senóide 

(F7) Real (F5) Cluster (F4)  x-paralela 
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• arquivo PMQ1: formado por 20 partial match queries, sendo a recuperação dos dados 
baseada estritamente no eixo x, cujos valores foram gerados segundo uma distribuição 
uniforme; e 

• arquivo PMQ2: similar ao arquivo PMQ1, mas com a recuperação dos dados baseada 
estritamente no eixo y. 

Após a geração dos arquivos de dados e de consultas, iniciou-se a execução dos testes de 
desempenho propriamente ditos. Inicialmente, para cada um dos MAM foi construída a estrutura 
de indexação correspondente a cada um dos arquivos de dados, através de sucessivas operações 
de inserção de pontos. Como resultado, foram obtidas medidas de desempenho relativas: (a) à 
taxa de ocupação dos nós; (b) à razão entre o número de páginas de diretório e o número de 
páginas que contêm dados; (c) ao número médio de acessos a disco por inserção; e (d) à altura 
da árvore. A taxa de ocupação dos nós, em particular, foi relativa apenas aos nós folhas 
(denominada de taxa parcial de ocupação dos nós), ou seja, correspondeu à razão entre o número 
de entradas armazenadas nos nós folhas e o número máximo de entradas que podem ser 
armazenadas em nós folhas. Em seguida, foram submetidos para execução cada um dos arquivos 
de consulta, tendo sido reportado o número médio de acessos a disco por consulta para cada uma 
das distribuições de dados. Deve-se notar, porém, que não foram feitos testes de desempenho 
visando a exclusão de pontos, uma vez que o algoritmo de remoção não havia sido especificado 
até então para os métodos de acesso BANG f i le e hB-tree . 

A segunda parte dos testes foi voltada à análise de desempenho dos métodos R-tree [Gut84], 
BANG f i le (Balanced and Nested Grid File) [Fre87], PLOP-hash ing  [KS88, SK88] e  BUDDY hash tree 
[SK90a, SK90b] na indexação de objetos espaciais de dimensão não-zero, os quais foram 
representados nos testes de desempenho por retângulos. A indexação de retângulos por parte dos 
métodos de acesso a pontos BANG f i le e BUDDY hash tree foi efetuada com base na técnica de 
transformação por mapeamento para um espaço de maior dimensionalidade, tendo sido 
utilizados como parâmetros do mapeamento os vértices inferior esquerdo e superior direito dos 
retângulos (i.e., corner representation). 

A metodologia utilizada na execução dos testes foi basicamente a mesma da primeira parte, 
tendo sido coletados resultados de desempenho relativos às fases de construção da estrutura de 
indexação e execução de consultas espaciais através do uso de arquivos de dados e de consultas. 
Estes arquivos, entretanto, diferiram em número e conteúdo, uma vez que foram adaptados para 
a indexação de retângulos. A definição dos arquivos de dados, por exemplo, englobou um novo 
fator, o tamanho dos retângulos, enquanto que o arquivo de consulta relacionado com range 
queries passou a controlar também o formato das janelas de consulta. Em particular, nenhum 
dos arquivos de dados foi composto por dados reais, tal como o arquivo de dados F7 da primeira 
parte dos testes. 

Com relação aos arquivos de dados, foram gerados cinco arquivos distintos, cada qual 
contendo 100.000 retângulos sem duplicatas, distribuídos ao longo de um extent delimitado por 
[0,1)2. Um retângulo foi caracterizado por seu centro e pelas distâncias (ou extensões) do centro 
ao lado em cada uma das dimensões. Para cada arquivo de dados foi definida uma distribuição 
espacial dos dados, a partir da qual foram então gerados retângulos com tamanho e formato 
específicos, a saber: 

• arquivo F1 (uniform-small): os centros dos retângulos seguiram uma distribuição uniforme 
independente ao longo do extent para cada uma das dimensões, enquanto as extensões nas 
dimensões x e y seguiram uma distribuição uniforme em [0, 0,005]. Este arquivo foi 
composto, portanto, por retângulos com área máxima de 0,01% da área total do extent e 
com formato aleatório sob distribuição uniforme; 
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• arquivo F2 (uniform-large): os centros dos retângulos seguiram uma distribuição uniforme 
independente ao longo do extent para cada uma das dimensões, enquanto as extensões nas 
dimensões x e y seguiram uma distribuição uniforme em [0, 0,5]. Assim, este arquivo foi 
formado por retângulos com área máxima igual à área do extent e com formato aleatório 
sob distribuição uniforme; 

• arquivo F3 (gaussian-square): os centros dos retângulos seguiram uma distribuição 
normal independente com média igual a 0,5 e variância de 0,25 para cada uma das 
dimensões, enquanto as extensões nas dimensões x e y seguiram uma distribuição 
uniforme em [0, 0,05]. Este arquivo foi composto, portanto, por retângulos com área 
máxima de 1% da área total do extent e com formato aleatório sob distribuição normal; 

• arquivo F4 (gaussian-slim): os centros dos retângulos seguiram uma distribuição normal 
independente com média igual a 0,5 e variância de 0,25 para cada uma das dimensões. Já 
a extensão na dimensão x seguiu uma distribuição uniforme em [0, 0,05], enquanto a 
extensão na dimensão y seguiu uma distribuição uniforme em [0, 0,25]. Assim, neste 
arquivo foram gerados retângulos com área máxima de 5% da área total do extent e com 
formato predominantemente linear sob distribuição normal, sendo que para os valores 
máximos dos intervalos a extensão na dimensão y foi cinco vezes maior que a extensão na 
dimensão x; e 

• arquivo F5 (diagonal): inicialmente foram gerados pontos bidimensionais que seguiram 
uma distribuição uniforme ao longo da diagonal principal do extent, tal como efetuado 
para o arquivo de dados F1 na primeira parte dos testes. As coordenadas x e y destes 
pontos foram então redistribuídas segundo uma distribuição normal com média igual a 0 
e variância de 0,5, sendo os pontos resultantes relativos aos centros dos retângulos. Já as 
extensões nas dimensões x e y seguiram uma distribuição uniforme em [0, 0,2]. Este 
arquivo foi composto, portanto, por retângulos com área máxima de 16% da área total do 
extent e com formato aleatório sob uma distribuição ao longo da diagonal principal do 
extent. 

Para cada um dos arquivos de dados foram executadas 500 consultas espaciais, relativas a 
point queries, intersection range queries, containment range queries e enclosure range queries. 
A estratégia utilizada para controle de execução das consultas foi baseada em dois arquivos 
distintos. Para o primeiro arquivo de consulta, específico para point queries, foram definidas 20 
consultas, cada uma das quais contendo um ponto base gerado a partir de uma distribuição 
uniforme independente ao longo do extent para cada uma das dimensões. Já o segundo arquivo 
de consulta armazenou os dados relativos às janelas de consulta usadas por range queries (i.e., 
IRQ, CRQ e ERQ). A distribuição espacial das janelas foi efetuada a partir de seus respectivos 
centros do mesmo modo que para point queries. Além disto, foram controlados o tamanho e o 
formato das janelas. Quanto ao tamanho, foram utilizados retângulos com área constante em 
0,1%, 0,5%, 1% e 5% da área total do extent. Já para o formato, foram considerados os formatos 
quadrático e linear aleatório. Para cada par de tamanho e formato, foram criados 20 retângulos, 
base para 160 consultas espaciais. 

3.2.1 Resultados e Conclusões 
Dentre as conclusões propiciadas a partir dos resultados de desempenho coletados na primeira 
parte dos testes, nós podemos citar: 

• considerando apenas a execução das consultas, o grande vencedor foi o método BUDDY hash 
tree , o qual obteve um desempenho médio pelo menos 20% superior aos dos demais 
métodos, mostrando-se robusto para as diversas distribuições de dados e arquivos de 
consulta. Em especial, o desempenho médio correspondeu à média dos desempenhos 



 45 

obtidos nas diversas distribuições de dados, sendo que para uma certa distribuição 
espacial dos dados o desempenho também consistiu de uma média, calculada a partir dos 
resultados obtidos para os arquivos de consulta. Para evitar qualquer distorção causada 
pela variação do número de acessos a disco nos vários arquivos de dados com os diversos 
arquivos de consulta, as médias foram normalizadas em função do desempenho absoluto 
do método 2- level  gr id  f i le  (i.e., 2- level  gr id  f i le  = 100%). Somente para as distribuições bit e 
uniforme a BUDDY hash tree não foi a vencedora, sendo o seu desempenho, no entanto, 
sempre próximo ao do melhor MAM. Para a distribuição uniforme, em particular, a 
diferença foi de aproximadamente 3%. Os bons resultados obtidos pela BUDDY hash tree 
podem ser atribuídos ao seu complexo esquema de particionamento do espaço indexado, 
o qual é incompleto, ou seja, a união de todas as regiões não conduz à formação do extent, 
não sendo consideradas no particionamento porções de espaço vazio; 

• o método de acesso BANG f i le demonstrou ser ineficiente no suporte a intersection range 
queries para janelas de consulta muito pequenas (i.e., 0,1%); 

• os métodos de acesso 2- level  gr id  f i le  e hB-tree  foram os mais eficientes no suporte a 
consultas espaciais nas distribuições uniforme e bit, respectivamente; 

• a construção da estrutura de indexação foi efetuada de forma mais eficiente pelos 
métodos de acesso BANG f i le e 2- level  gr id  f i le , nesta ordem, os quais requisitaram uma 
menor quantidade de acessos a disco por inserção. Quanto à taxa de ocupação dos nós, 
esta apresentou uma relação de desempenho inversa com relação ao melhor desempenho 
na inserção, sendo que o método com o pior desempenho com relação à medida número 
de acessos a disco por inserção, hB-tree , apresentou a melhor utilização do espaço de 
armazenamento. Por outro lado, foram observadas exceções no cumprimento da regra 
“quanto melhor a utilização do espaço de armazenamento, melhor o desempenho no 
suporte a consultas espaciais”. Como exemplo, para a distribuição cluster, o método  
hB-tree  obteve uma taxa de ocupação dos nós superior à obtida pelo método BUDDY hash 
tree  (i.e., 69,2 % contra 67,1%), enquanto que o seu desempenho na execução do arquivo 
de consultas RQ2 (i.e., janela de consulta = 1%) foi significativamente inferior ao da BUDDY 
hash  tree  (i.e., @ 2,5 vezes mais acessos a disco); e 

• a altura da hB-tree , nas diferentes distribuições de dados, influenciou diretamente no baixo 
desempenho deste método na execução dos arquivos de consulta, com exceção da 
distribuição bit. A altura de seu diretório sempre correspondeu ao maior valor em 
questão, a qual foi geralmente um nível superior ao nível dos demais MAM. 

Já na segunda parte dos testes, por meio dos resultados foi possível observar que: 

• considerando apenas a execução das consultas, o grande vencedor foi o método BUDDY hash 
tree , o qual obteve o melhor desempenho para as diversas combinações de arquivos de 
dados e de consulta, com exceção de enclosure range queries para o arquivo de dados F1 
e de intersection range queries para o arquivo F5, para os quais venceram respectivamente 
os métodos PLOP-hash ing  e BANG f i le. Este último MAM, em particular, obteve na média o 
segundo melhor desempenho para todos os tipos de consulta; 

• os métodos de acesso R-tree  e PLOP-hash ing , típicos MAE, de forma surpreendente, se 
mostraram bem inferiores aos métodos de acesso a pontos BANG f i le e BUDDY hash tree com 
relação a containment range queries. Concluiu-se, então, que os métodos baseados na 
técnica de transformação por mapeamento para um espaço de maior dimensionalidade 
foram mais adequados para esta consulta; e 

• a construção da estrutura de indexação foi efetuada de forma mais eficiente pelo método 
PLOP-hash ing , sendo os resultados obtidos pelos métodos BANG f i le e BUDDY hash tree muito 
próximos ao do PLOP-hash ing . Entretanto, para o método de acesso R-tree  foi requerido uma 
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quantidade muito maior de acessos a disco por inserção, na média 3.900% superior ao do 
melhor MAM! Quanto à taxa de ocupação dos nós, todos os métodos apresentaram um 
desempenho similar, com ligeira superioridade para o método de acesso BANG f i le. 

3.3 Greene (1989) 
O principal diferencial dos testes realizados por Greene [Gre89] está relacionado com o fato de 
que os MAM analisados foram implementados no topo do SGBD POSTGRES. Isto foi realizado 
através da utilização de procedimentos especiais com acesso às funções da camada de abstração 
de métodos de acesso deste SGBD. Esta camada permite a definição de métodos de acesso 
específicos sem que isto gere conflitos com outros componentes do sistema, tais como o 
processador de consultas e o otimizador de consultas. Como conseqüência, o desempenho 
reportado refletiu também os custos internos do SGBD, por exemplo, relativos à utilização de 
bloqueios de leitura e escrita. 

Greene analisou o desempenho da R-tree  [Gut84], da R+- tree  [SRF87], da K -D-B- tree  [Rob81] 
e da 2D- ISAM [Gre89] quanto à construção da estrutura de indexação e à execução de consultas 
espaciais, para um tamanho de página de disco fixo em 1.214 bytes. Além disto, para o método 
de acesso R-tree  foram efetuados testes de desempenho específicos envolvendo diferentes 
tamanhos de página de disco (i.e., 614, 1.214, 2.414, 4.814 e 7.214 bytes). O método de acesso 
R-tree , em especial, divergiu ligeiramente da proposta de implementação original de Guttman 
[Gut84], sendo que foi utilizado um algoritmo alternativo de particionamento de nó. Esta 
adaptação é conhecida na literatura como R-tree Greene . Em especial, a indexação de retângulos 
por parte do método de acesso a pontos K -D-B- tree  foi efetuada com base na técnica de 
transformação por mapeamento para um espaço de maior dimensionalidade, tendo sido usados 
como parâmetros do mapeamento os vértices inferior esquerdo e superior direito dos retângulos 
(i.e., corner representation). 

Os testes foram realizados em um ambiente dedicado (ou seja, stand-alone), utilizando-se 
estações de trabalho SUN 3/75 com 8 MB de memória principal e 60 MB de memória  
secundária sob o sistema operacional Unix. Dentre as principais medidas usadas na comparação 
dos métodos, nós podemos citar o tempo total gasto, o tempo de utilização da CPU e o número 
de acessos a disco. A seguir são destacados brevemente os principais aspectos dos testes 
realizados por Greene. 

Com relação aos dados, foram gerados quatro arquivos de dados sintéticos, cada qual 
contendo 10.000 retângulos distribuídos de forma uniforme, com base em seus respectivos 
centros, ao longo de um extent 100 x 100. Além da distribuição espacial dos dados, definida a 
partir de um mesmo tipo de distribuição de dados para todos os arquivos, também foram 
considerados diferentes tamanhos e formatos de retângulos. Dois tipos de formato foram 
definidos: (a) quadrático, no qual a extensão nas duas dimensões foi a mesma; e (b) linear, no 
qual a extensão na dimensão x foi dez vezes maior que a extensão na dimensão y. Este último 
formato, em particular, foi responsável por produzir retângulos longos e finos com relação a um 
dos eixos. Quanto ao tamanho, foram definidos retângulos com área constante em 0,000001%, 
0,0001%, 0,01% e 0,1% da área total do extent, os quais foram chamados, respectivamente, de 
retângulos pequenos, médios, grandes e muito grandes, apesar de todos ocuparem apenas uma 
fração mínima do extent. Assim, pode-se caracterizar e nomear os arquivos da seguinte forma: 

• arquivo F1: composto por retângulos pequenos com área constante em 0,000001% da área 
total do extent e com formato quadrático sob distribuição uniforme; 

• arquivo F2: composto por retângulos médios com área constante em 0,0001% da área total 
do extent e com formato quadrático sob distribuição uniforme; 
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• arquivo F3: composto por retângulos grandes com área constante em 0,01% da área total 
do extent e com formato quadrático sob distribuição uniforme; e 

• arquivo F4: composto por retângulos muito grandes com área constante em 0,1% da área 
total do extent e com formato linear sob distribuição uniforme. 

Já a fase de execução de consultas espaciais foi baseada estritamente em intersection range 
queries. Com o intuito de se verificar o impacto da região de pesquisa no desempenho dos 
MAM, foram geradas consultas contendo diferentes tamanhos de janela de consulta, os quais 
foram fixados em 0,01%, 0,0625%, 0,25% e 1% da área total do extent. No entanto, quanto ao 
formato, este não foi variado, sendo que todas as janelas foram geradas segundo o formato 
quadrático.  

3.3.1 Resultados e Conclusões 
Concluiu-se, a partir dos resultados de desempenho coletados, que: 

• o desempenho dos métodos de acesso K -D-B- tree  e 2D- ISAM foi bem inferior ao dos métodos 
R-tree Greene  e R+- tree , os quais por sua vez apresentaram um desempenho similar, tanto na 
inserção de dados quanto no suporte a consultas espaciais. Para as operações de inserção, 
em particular, foi observado que o método R+- tree  apresentou um desempenho 
ligeiramente superior ao do método R-tree Greene  para retângulos com área constante em 
0,000001% e 0,0001% da área total do extent. Por outro lado, o método de acesso R-tree 
Greene  apresentou uma pequena superioridade frente ao método R+- tree  para retângulos 
com área constante em 0,01% e 0,1% da área total do extent. Para consultas, no entanto, 
não foi observada nenhuma diferença decisiva entre o desempenho destes MAM; 

• o método de acesso R+- tree  produziu um melhor desempenho quando ocorreram menos 
sobreposições entre objetos espaciais. Esta importante observação, destacada por Gaede e 
Günther [GG98] quando efetuavam uma breve análise do trabalho de Greene, não foi 
explorada de forma coerente em [Gre89], uma vez que não foi descrita a forma usada 
para o controle do grau de sobreposição, tampouco apresentados resultados concretos 
sobre os efeitos da sobreposição (números, gráficos de desempenho, etc.), resumindo-se 
apenas a uma conclusão sucinta na última seção do artigo. Pode-se deduzir uma possível 
associação entre o tamanho dos retângulos e o grau de sobreposição (i.e., quanto menor o 
tamanho, menor o grau de sobreposição), mas isto não foi afirmado explicitamente ao 
longo do artigo; 

• a técnica de transformação por mapeamento utilizada pelo método K -D-B- tree  mostrou-se 
insatisfatória para a indexação de retângulos. Esta técnica tornou muito mais complexa a 
definição das consultas e a execução destas computacionalmente mais cara; 

• a R-tree , com base na implementação alternativa de Greene, foi considerada a melhor 
alternativa como um MAM genérico, uma vez que foi significativamente mais fácil de 
implementar do que o método de acesso R+- tree  e produziu um desempenho similar a este; 
e 

• o tamanho ótimo de página de disco para a R-tree Greene  ficou entre 100 e 200 entradas 
por nó, correspondendo nos testes realizados por Greene a 2.414 e 4.814 bytes 
respectivamente. O desempenho máximo no suporte a consultas foi obtido para 100 
entradas por nó, enquanto na inserção de dados o desempenho máximo foi obtido para 
200 entradas por nó.  
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3.4 Beckmann, Kriegel, Schneider & Seeger (1990) 
Beckmann et al. [BKSS90] realizaram testes de desempenho para ajustar, validar e comparar o 
método proposto R* - tree  com outros MAM, a saber: R-tree Greene  [Gre89], R-tree  com algoritmo 
de particionamento de nó quadrático [Gut84], R-tree  com algoritmo de particionamento de nó 
linear [Gut84] e 2- level  gr id  f i le  [NHS81, HN83, NHS84, Hin85]. A execução dos testes foi 
efetuada em três etapas distintas. A primeira etapa foi voltada à análise de desempenho dos 
MAM da família R-tree  na indexação de retângulos, porém considerando somente consultas 
espaciais de seleção. Já a segunda etapa, com base nos arquivos de dados e MAM da primeira 
etapa, produziu configurações de teste para consultas espaciais de junção (ou junções espaciais) 
e portanto mais complexas. Por fim, a última etapa foi voltada à análise de desempenho dos 
MAM na indexação de pontos. A implementação dos MAM foi efetuada na linguagem Modula-
2 e os testes de desempenho foram executados em estações de trabalho SUN sob o sistema 
operacional Unix. 

A metodologia utilizada na execução dos testes da primeira etapa foi semelhante à utilizada 
na segunda parte dos testes de Kriegel et al. [KSSS89]. Desta forma, foram coletados resultados 
de desempenho relativos somente às fases de construção da estrutura de indexação e execução 
de consultas espaciais, através da utilização de arquivos de dados e de consultas. Porém, o 
número e o conteúdo destes arquivos diferiram completamente de Kriegel et al. A coleta dos 
resultados de desempenho foi feita a partir das medidas número médio de acessos a disco (por 
inserção e por consulta) e taxa parcial de ocupação dos nós (i.e., apenas nós folhas). A seguir 
são destacadas as principais características dos arquivos de dados e de consulta. 

Com relação aos arquivos de dados, foram gerados seis arquivos contendo retângulos 
distribuídos ao longo de um extent delimitado por [0,1)2. Para cada arquivo de dados foram 
definidos o volume de retângulos, a distribuição espacial dos centros dos retângulos e o tamanho dos 
retângulos. Com relação ao tamanho, foram descritos tanto o tamanho médio quanto a 
variabilidade do tamanho através da medida de dispersão variância. Ademais, para cada arquivo 
de dados foi quantificada uma estimativa do grau médio de sobreposição, reportada através da 
medida densidade de sobreposição. Esta medida indica quantas vezes o extent é coberto pela 
coverage (i.e., área total) de todos os objetos espaciais e pode ser calculada pela Equação 3.1, 
onde n corresponde ao total de objetos (ou retângulos de dados): 

 

(3.1) 

A coverage de todos os objetos espaciais também pode ser calculada, de forma equivalente, 
através da expressão n * tamanho médio dos objetos. Nos testes realizados por Beckmann et al., esta 
expressão foi utilizada para o cálculo da densidade, com o tamanho do extent igual a 1. A medida 
densidade de sobreposição, segundo alguns pesquisadores [Ooi90, GB91], é um bom indicador 
do grau de sobreposição entre objetos espaciais, sendo que valores crescentes de densidade 
tendem a indicar um maior grau de sobreposição. A seguir são descritas as principais 
características de cada arquivo de dados: 

• arquivo F1 (uniform): composto por 100.000 retângulos com área média de 0,01% da área 
total do extent e variância de 0,000095, cujos centros seguiram uma distribuição uniforme 
independente ao longo do extent para cada uma das dimensões. O grau médio de 
sobreposição deste arquivo foi igual a 10;  

• arquivo F2 (cluster): composto por 99.968 retângulos com área média de 0,002% da área 
total do extent e variância de 0,0000307, cujos centros seguiram uma distribuição ao redor 
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de vários pontos base. O grau médio de sobreposição deste arquivo foi aproximadamente 
2; 

• arquivo F3 (parcel): inicialmente o extent foi decomposto em 100.000 retângulos disjuntos 
(sem sobreposição). Em seguida a área de cada retângulo foi expandida em média 2,5 
vezes. Desta forma, este arquivo foi composto por 100.000 retângulos com área média de 
0,0025% da área total do extent e variância de 0,0007586, cujos centros seguiram uma 
distribuição sistemática ao longo do extent. O grau médio de sobreposição deste arquivo 
foi igual a 2,5; 

• arquivo F4 (real): composto por 120.576 retângulos relativos aos MBB de curvas de nível 
de uma base cartográfica real, com área média de 0,00926% da área total do extent e 
variância de 0,0001392, sendo que os centros dos retângulos seguiram uma distribuição 
não-uniforme. O grau médio de sobreposição deste arquivo foi aproximadamente 11,2; 

• arquivo F5 (gaussian): composto por 100.000 retângulos com área média de 0,008% da 
área total do extent e variância de 0,0000719, cujos centros seguiram uma distribuição 
normal independente ao longo do extent para cada uma das dimensões. Entretanto, não 
foram descritos a média e a variância para cada uma das dimensões. O grau médio de 
sobreposição deste arquivo foi igual a 8; e 

• arquivo F6 (mixed-uniform): este arquivo foi formado a partir de dois conjuntos de dados 
distintos. O primeiro foi composto por 99.000 retângulos “pequenos” com área média de 
0,00101% da área total do extent. Já o segundo conjunto foi composto por 1.000 
retângulos “grandes” com área média de 0,1% da área total do extent. Para ambos os 
conjuntos, os centros dos retângulos seguiram uma distribuição uniforme independente ao 
longo do extent para cada uma das dimensões. Como resultado, o arquivo apresentou 
100.000 retângulos com área média de 0,002% da área total do extent e variância de 
0,0001355. O grau médio de sobreposição deste arquivo foi igual a 2. 

Para cada um dos arquivos de dados foram executadas 1.600 consultas relativas a point 
queries, intersection range queries e enclosure range queries. No total foram definidos sete 
arquivos de consulta, sendo os arquivos Q1-Q4  relativos a intersection range queries, os arquivos 
Q5-Q6 relativos a enclosure range queries e o arquivo Q7 relativo a point queries. Em cada um dos 
arquivos relativos a range queries foram geradas 100 janelas de consulta sob distribuição 
uniforme a partir de seus respectivos centros e com formato variado (i.e., linear e quadrático), 
tendo a razão entre as extensões no eixo x e y variado uniformemente entre 0,25 e 2,25, o que 
nos casos extremos produziu retângulos: (a) com a extensão no eixo x 2,25 vezes maior que a 
extensão no eixo y; ou (b) com a extensão no eixo y quatro vezes maior que a extensão no eixo x. 
Para estes arquivos apenas foi variado o tamanho da janela de consulta. Assim, pode-se 
caracterizar os arquivos da seguinte forma: 

• arquivos Q1-Q4: compostos por 100 retângulos com formato variado sob distribuição 
uniforme e com área constante em 1%, 0,1%, 0,01% e 0,001% da área total do extent, 
respectivamente; 

• arquivo Q5-Q6: compostos por 100 retângulos com formato variado sob distribuição 
uniforme e com área constante em 0,01% e 0,001% da área total do extent, 
respectivamente; e 

• arquivo Q7: composto por 1.000 pontos gerados a partir de uma distribuição uniforme 
independente ao longo do extent para cada uma das dimensões. 

A segunda etapa analisou o desempenho dos MAM da família R-tree  no suporte a 
intersection spatial joins, ou seja, para dois arquivos de dados A1 e A2 contendo retângulos, foram 
determinados todos os pares de retângulos para os quais um retângulo de A1 intersecta um outro 
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retângulo de A2. Neste sentido, foram coletados o número de acessos a disco para três 
configurações de teste: 

• SJ1: o arquivo A1 foi composto por 1.000 retângulos selecionados aleatoriamente do 
arquivo de dados F3 (i.e., parcel) da primeira etapa e o arquivo A2 correspondeu ao 
arquivo F4 (i.e., real) e portanto foi formado por 120.576 retângulos; 

• SJ2: o arquivo A1 foi composto por 7.500 retângulos selecionados aleatoriamente do 
arquivo de dados F3 (i.e., parcel) e o arquivo A2 foi composto por 7.536 retângulos 
relativos aos MBB de curvas de nível de uma base cartográfica real, com área média de 
0,148% da área total do extent e variância de 0,00222, sendo que os centros dos retângulos 
seguiram uma distribuição não-uniforme; e 

• SJ3: ambos os arquivos A1 e A2 foram compostos por 20.000 retângulos selecionados 
aleatoriamente do arquivo de dados F3 (i.e., parcel). 

A terceira etapa analisou o desempenho dos MAM da família R-tree  na indexação de pontos 
no espaço bidimensional, tendo sido adicionado como base de comparação o método de acesso a 
pontos 2- level  gr id  f i le . A execução dos testes foi baseada estritamente na metodologia usada na 
primeira parte dos testes de Kriegel et al. [KSSS89], a qual foi apresentada detalhadamente na 
seção 3.2. Dentre as medidas reportadas por esta metodologia, foram apresentadas apenas o 
número médio de acessos a disco por inserção, o número médio de acessos a disco por consulta 
e a taxa de ocupação dos nós. 

3.4.1 Resultados e Conclusões 
Dentre as conclusões proporcionadas a partir dos resultados de desempenho coletados na 
primeira etapa e na segunda etapa, nós podemos citar: 

• o método de acesso R* - tree  produziu um desempenho superior ao dos demais métodos da 
família R-tree  para a quase totalidade dos experimentos. A única exceção foi o 
desempenho obtido na inserção de retângulos para o arquivo de dados F1. Para este 
arquivo, a R* - tree  obteve o segundo melhor desempenho, muito próximo ao do vencedor, 
no caso, o método de acesso R-tree  com algoritmo de particionamento de nó quadrático; 

• o método de acesso R-tree  com algoritmo de particionamento de nó linear obteve os 
piores resultados de desempenho, considerando-se todas as medidas de desempenho. Isto  
contrariou as conclusões apresentadas em [Gut84], segundo as quais não houve ganho 
significativo de desempenho do algoritmo de particionamento de nó quadrático com 
relação ao linear; 

• o método de acesso R* - tree  foi mais eficiente, relativamente aos demais MAM, para 
arquivos de consulta contendo janelas de consulta menores, ou seja, com área constante 
em 0,001% e 0,01% da área total do extent; 

• para consultas espaciais, o método de acesso R* - tree  obteve um ganho de desempenho 
máximo aproximado de 400%, 200% e 180%, respectivamente, com relação aos métodos 
R-tree  com algoritmo de particionamento de nó linear, R-tree Greene  e R-tree  com algoritmo 
de particionamento de nó quadrático; 

• na construção da estrutura de indexação, o método de acesso R* - tree  apresentou a melhor 
taxa de ocupação dos nós, seguido pelo método R-tree Greene  (i.e., 4,5% a menos) e pelo 
método R-tree  com algoritmo de particionamento de nó quadrático (i.e., 6,8% a menos). 
Já o método de acesso R-tree  com algoritmo de particionamento de nó linear obteve o pior 
desempenho (i.e., 14,1% a menos). Com relação ao número de acessos a disco, verificou-
se que a rotina de reinserção de entradas do método de acesso R* - tree  não degradou o 



 51 

desempenho na inserção de dados, tendo este método obtido os melhores resultados (a 
única exceção já foi apontada anteriormente); e 

• o método de acesso R* - tree  obteve o melhor desempenho para as três configurações de 
teste para junção espacial. A diferença de desempenho foi significativa, sendo que na 
média os métodos R-tree  com algoritmo de particionamento de nó quadrático, R-tree 
Greene  e R-tree  com algoritmo de particionamento de nó linear necessitaram, 
respectivamente, 147%, 171% e 261% do número de acessos a disco da R* - tree . 

Já para a terceira etapa, específica para a indexação de pontos, observou-se que: 

• com relação às consultas, novamente o método de acesso R* - tree  foi o vencedor. Em 
especial, a diferença de desempenho com relação aos demais MAM da família R-tree  foi 
mais acentuada na indexação de pontos do que na indexação de retângulos. Além disto, o 
método R* - tree  superou um método especificamente voltado à indexação de pontos, o 
método 2- level  gr id  f i le , demonstrando assim a sua robustez na indexação deste tipo de 
dado. Em particular, verificou-se que o método R-tree Greene  foi muito ineficiente na 
indexação de pontos; e 

• na construção da estrutura de indexação, o método de acesso R* - tree  apresentou a melhor 
taxa de ocupação dos nós, seguido pelo método R-tree Greene  (i.e., 2,7% a menos) e pelo 
método R-tree  com algoritmo de particionamento de nó quadrático (i.e., 4,4% a menos), 
similarmente ao padrão obtido na primeira etapa. De forma surpreendente, o método de 
acesso a pontos 2- level  g r id  f i le obteve a pior taxa de ocupação (i.e., 17,8% a menos), 
perdendo inclusive para o método R-tree  com algoritmo de particionamento de nó linear 
(i.e., 9,6% a menos). Com relação ao número de acessos a disco, o método de acesso  
2- level  gr id  f i le  foi o vencedor. A R* - tree , segunda colocada, fez 31,2% mais acessos a disco 
do que o método 2- level  gr id  f i le . Para os demais MAM a diferença foi ainda mais 
significativa, sendo o pior desempenho obtido pelo método R-tree  com algoritmo de 
particionamento de nó linear, o qual fez 186,7% mais acessos a disco com relação ao 
melhor método. 

3.5 Günther e Bilmes (1991) 
Günther e Bilmes [GB91] realizaram testes de desempenho para analisar e comparar um MAM 
alternativo, chamado cel l  tree  [Gün88, GB89, Gün89] com os métodos R-tree Greene  [Gre89] e  
R+- tree  [SRF87]. A principal característica da cel l  tree  é que este MAM provê suporte direto a 
objetos espaciais de dimensão não-zero com geometria arbitrária, em oposição ao suporte 
restrito e único a retângulos, que constitui a base para o uso de MBB. Neste sentido, foram 
utilizados somente dados do tipo polígono convexo, isto é, polígonos que possuem todos os 
ângulos internos menores que 180 graus. Estes dados foram usados para definir quatro arquivos 
de dados contendo respectivamente 500, 1.000, 5.000 e 10.000 polígonos convexos com área 
média de 0,01% da área total do extent. A geração de cada um destes polígonos envolveu 
inicialmente a geração de uma elipse com eixos e orientação aleatórios, sendo que foram 
selecionados no mínimo três pontos da elipse para formar os vértices do polígono convexo 
(Figura 3.2). Assim, a geração dos polígonos conduziu à criação de polígonos com formatos 
extremamente variados e foi efetuada aleatoriamente ao longo de um extent delimitado por 
[0,10)2. 
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Figura 3.2 Geração de um polígono convexo a partir de uma elipse. 

A execução dos testes de desempenho foi efetuada considerando-se três tamanhos de página 
de disco: 512, 1.024 e 2.048 bytes. Primeiramente, para cada um dos MAM analisados, foram 
coletados resultados de desempenho relativos à construção da estrutura de indexação 
correspondente a cada um dos quatro arquivos de dados. Nesta etapa, foram medidos a altura da 
árvore (i.e., o número de níveis da estrutura de indexação, com o nível da raiz considerado igual 
a zero), o tempo médio de utilização da CPU por inserção e a quantidade de memória secundária 
requerida para a indexação completa do conjunto de dados (isto é, o requisito total de 
armazenamento). Esta última medida, em especial, englobou a fase de refinamento, sendo que 
para os métodos de acesso R-tree Greene  e R+- tree  também foi contabilizado o espaço necessário 
para o armazenamento dos polígonos convexos, embora esse espaço não seja parte integrante da 
estrutura destes métodos.  

Uma vez concluída a etapa de construção da estrutura de indexação, iniciou-se a etapa de 
execução de consultas, na qual foram executadas point queries e intersection region queries. 
Para intersection region queries, foram gerados polígonos convexos com área constante em 
0,1% e 10% da área do extent. No total, foram executadas 1.200 consultas espaciais, sendo 400 
point queries e 800 intersection region queries (obs.: 400 consultas para cada tamanho de 
polígono convexo). Nesta etapa, foram coletados o tempo médio de utilização da CPU e o 
número médio de acessos a disco, ambos por consulta. Vale destacar que a coleta dos resultados 
de desempenho encerrou-se somente após a obtenção da resposta final e exata das consultas 
espaciais, o que equivale à fase de refinamento para MAM que utilizam MBB. Com isto foram 
incorporados os custos para detectar se a região de pesquisa (i.e., um determinado polígono 
convexo ou ponto) intersectou a geometria exata de cada um dos objetos espaciais candidatos. 
Para evitar uma degradação excessiva do desempenho de MAM baseados em MBB, foi utilizada 
uma técnica alternativa para o armazenamento dos polígonos convexos. Esta técnica agrupou, 
separadamente, em um pequeno número de páginas, cada conjunto de polígonos cujos MBB 
foram armazenados em um mesmo nó folha.  

3.5.1 Resultados e Conclusões 
Dentre os principais resultados e conclusões relatados em [GB91], nós podemos citar: 

• a altura da cel l  tree , após a construção da estrutura de indexação, foi um nível mais alto 
com relação aos outros MAM para alguns arquivos de dados, tais como os arquivos de 
dados contendo 1.000 e 5.000 polígonos convexos; 

• a R-tree Greene  requereu menos tempo de utilização da CPU por inserção do que o método 
R+- tree  para todos os arquivos de dados. Já o método cel l  tree: (a) produziu os piores 
resultados de desempenho para os dois arquivos com menor volume de dados;  
(b) igualou-se ao método R-tree Greene  para o arquivo de dados com 5.000 polígonos 
convexos; e (c) obteve o melhor desempenho para o arquivo mais volumoso, indicando 
uma tendência de melhor desempenho à medida que se aumenta o volume de dados. Em 
geral, verificou-se que o tempo médio de utilização da CPU por inserção aumentou com o 
crescimento do volume de dados e de forma oposta diminuiu com o crescimento do 
tamanho da página de disco; 
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• ainda com relação à construção da estrutura de indexação, o método de acesso  
R-tree Greene  utilizou a menor quantidade de memória secundária. O método de acesso  
R+- tree  necessitou de uma maior quantidade de memória secundária devido ao processo de 
particionamento de objetos na inserção, o qual conduz à alocação de mais de uma entrada 
em nós folhas. O método cel l  tree  possui o mesmo problema que a R+- tree  e em adição 
possui uma estrutura baseada em uma hierarquia mais complexa (i.e., de poliedros 
convexos). A  cel l  tree  requereu portanto uma quantidade significativamente maior de 
memória secundária (i.e., até duas vezes mais que a R-tree Greene). Em geral, verificou-se 
que o aumento do tamanho da página de disco reduziu a quantidade de memória 
secundária necessária para a indexação de um mesmo conjunto de dados; 

• as point queries foram executadas com mais eficiência pela R+- tree , considerando-se 
ambas as medidas de desempenho. Para intersection region queries com região de 
pesquisa com área de 0,1%, baseado na medida tempo médio de utilização da CPU por 
consulta, a R+- tree  obteve os melhores resultados de desempenho, seguida de perto pela  
R-tree Greene  e com a cel l  tree  produzindo os piores resultados. Esta mesma consulta, 
baseada na medida número médio de acessos a disco, apresentou uma tendência diferente 
apenas para o arquivo mais volumoso, para o qual a cel l  tree  venceu. Isto confirmou a 
tendência de melhor desempenho deste MAM com o crescimento do volume de dados. 
Para intersection region queries com região de pesquisa com área de 10%, a cel l  tree  
obteve os melhores resultados considerando-se ambas as medidas de desempenho. O 
método R-tree Greene  apresentou alguns bons resultados, mas não venceu em nenhuma 
ocasião; e 

• no suporte a consultas espaciais, o uso de um tamanho pequeno de página de disco não 
foi apropriado. Isto ocorreu porque o desempenho, considerando-se ambas as medidas, 
melhorou em quase todos os casos com o crescimento do tamanho da página de disco.  

3.6 Cox Júnior (1991) 
A estratégia utilizada nos testes de desempenho realizados por Cox Júnior [Cox91] foi baseada 
na geração sintética de arquivos de dados e de arquivos de consulta a partir de um conjunto de 
fatores determinantes de desempenho. Estes fatores foram usados com o propósito de se obter todas 
as condições possíveis, relacionadas aos dados e às consultas espaciais, que podem interferir no 
desempenho dos MAM. Em particular, foram analisados os métodos R-tree  [Gut84], R-tree Greene  
[Gre89], R+- tree  [SRF87], R* - tree  [BKSS90] e uma variante deste último MAM que não possui a 
rotina de reinserção de entradas no algoritmo de inserção. Para estes MAM foram determinadas 
as condições mais favoráveis de desempenho. 

Dentre os fatores determinantes de desempenho, quatro destes foram relacionados diretamente 
aos dados: tipo, tamanho, distribuição espacial e dinamismo. O primeiro fator, tipos de dados, 
refere-se às formas geométricas dos objetos espaciais armazenados na estrutura de indexação. 
Estas formas geométricas foram restringidas a pontos e retângulos, em conseqüência da 
utilização pelos MAM analisados de uma estratégia de representação baseada em MBB. Em 
especial, pontos foram representados por um MBB de extensão nula em todas as dimensões. O 
uso de diferentes tipos de dados é reforçado pelo fato de existirem diversos MAM projetados 
prioritariamente para a indexação de um tipo de dado específico, tal como pontos, sendo que a 
indexação de qualquer outro tipo de dado requer o uso de rotinas mais complexas que degradam 
significativamente o desempenho do MAM. 

Para analisar o comportamento dos MAM quanto à extensão dos retângulos, o tamanho dos 
retângulos foi variado para se obter: retângulos pequenos, retângulos grandes e também ambos 
retângulos pequenos e grandes. Foram considerados como retângulos pequenos e retângulos 
grandes aqueles, respectivamente, cujas extensões em cada dimensão corresponderam no 
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máximo a 2% e 50% do espaço total na respectiva dimensão. Esta abordagem é falha para a 
geração de retângulos grandes, uma vez que não foi limitada a extensão mínima em cada 
dimensão e assim também podem ter sido gerados retângulos pequenos. A manipulação de 
retângulos grandes, em geral, consiste em um grave problema, uma vez que degenera a 
organização da estrutura de dados dos MAM. Como exemplo, na R-tree  o armazenamento destes 
retângulos pode gerar MBB grandes nas entradas de nós internos e conseqüentemente provocar 
a ramificação do percurso inicial de busca. Cox Júnior também observou que conjuntos de dados 
contendo retângulos grandes tendem a gerar sobreposições e assim provocam alterações 
distintas de desempenho por parte dos MAM. 

A distribuição espacial dos dados, terceiro fator determinante de desempenho, pode degenerar a 
organização da estrutura de dados dos MAM e, por conseguinte, comprometer seu desempenho. 
Isto ocorre predominantemente com MAM que não mantêm as suas estruturas de dados 
balanceadas. Além disto, foi observado que a distribuição espacial também influenciou no grau 
de sobreposição entre retângulos. Visando investigar as alterações de desempenho dos MAM 
proporcionadas pela distribuição espacial dos dados, foram considerados dois tipos de 
distribuição: uniforme e não-uniforme. O primeiro tipo foi obtido por meio de funções geradoras 
de números uniformes aleatórios, sendo que foram gerados dois números para pontos e quatro 
números para retângulos. Em particular, dos quatro números gerados para retângulos, dois 
destes foram usados para representar o centro do MBB e outros dois números foram usados para 
representar a distância do centro do MBB à extremidade de cada eixo. Por outro lado, os 
retângulos pequenos sob distribuição não-uniforme foram gerados segundo a curva senóide, 
enquanto os retângulos grandes sob distribuição não-uniforme foram gerados segundo a curva 
co-senóide (Figura 3.3). Já a distribuição não-uniforme de pontos foi feita a partir da 
determinação dos pontos referentes ao contorno de polígonos quadriláteros, os quais foram 
construídos com a geração de quatro pares de números aleatórios relativos aos seus vértices. 
Carneiro e Magalhães [CM98] concluíram, posteriormente, que a geração de retângulos segundo 
as curvas senóide e co-senóide produz uma situação que não é típica em conjuntos de dados 
reais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Geração de retângulos segundo as curvas senóide e co-senóide. 

Tendo como base os valores atribuídos aos três primeiros fatores determinantes de desempenho 
relacionados aos dados, determinou-se 14 arquivos diferentes com relação à combinação de tipo 
de dado, tamanho (quando pertinente) e distribuição espacial dos dados. Para cada arquivo de 
dados foram gerados 10.000 objetos espaciais, sendo o conteúdo destes arquivos descritos 
abaixo: 

• A1 – composto de pontos sob distribuição uniforme; 

• A2 – composto de pontos sob distribuição não-uniforme; 

• A3 – composto de retângulos pequenos sob distribuição uniforme; 

• A4 – composto de retângulos pequenos sob distribuição não-uniforme; 



 55 

• A5 – composto de retângulos grandes sob distribuição uniforme; 

• A6 – composto de retângulos grandes sob distribuição não-uniforme; 

• A7 – composto de retângulos pequenos e grandes sob distribuição uniforme; 

• A8 – composto de retângulos pequenos e grandes sob distribuição não-uniforme; 

• A9 – composto de pontos e retângulos pequenos sob distribuição uniforme; 

• A10 – composto de pontos e retângulos pequenos sob distribuição não-uniforme; 

• A11 – composto de pontos e retângulos grandes sob distribuição uniforme; 

• A12 – composto de pontos e retângulos grandes sob distribuição não-uniforme; 

• A13 – composto de pontos, retângulos pequenos e grandes sob distribuição uniforme; e 

• A14 – composto de pontos, retângulos pequenos e grandes sob distribuição não-uniforme. 

O último fator determinante de desempenho relacionado aos dados (i.e., dinamismo), teve por 
objetivo testar a habilidade dos MAM no suporte a operações de inserção, remoção e 
modificação de objetos espaciais. Para isto, foram considerados: (a) a inserção sucessiva de 
todos os objetos espaciais, totalizando 10.000 elementos; (b) a remoção aleatória e sucessiva de 
5.000 objetos espaciais; e (c) a intercalação de operações de inserção e remoção de objetos, com 
um total de 2.000 operações cada, mantendo-se ao final 5.000 objetos espaciais. O controle do 
fator dinamismo permite identificar MAM que utilizam rotinas custosas de ajuste da estrutura, e 
portanto sacrificam a eficiência das operações acima citadas, para obter um desempenho ótimo 
no suporte a consultas espaciais. Esta estratégia, no entanto, não é indicada para aplicações 
espaciais com alto grau de atualização do conjunto de dados, as quais podem sofrer de sérios 
problemas de desempenho. Vale ressaltar que apesar do fator dinâmica dos dados ter sido 
relacionado aos dados, provavelmente devido à manipulação de dados pelas operações de 
alteração, nós consideramos este fator mais relacionado à carga de trabalho, uma vez que o 
mesmo analisa a eficiência dos MAM no suporte a operações de alteração, as quais podem ser 
interpretadas como operações da carga de trabalho. 

Com relação às consultas espaciais, identificou-se a possibilidade reduzida de um MAM ser 
eficiente para todas as possíveis consultas, habilitando o tipo de consulta como um importante 
fator determinante de desempenho. Neste sentido, foi analisada a eficiência dos MAM no suporte a 
point queries, intersection range queries e enclosure range queries. Estas consultas foram 
submetidas de modo independente a cada MAM para cada um dos conjuntos de dados. A 
estratégia para o controle de execução das consultas foi baseada em dois arquivos distintos. O 
primeiro arquivo, específico para point queries, teve como objetivo armazenar os pontos 
relativos a 100 consultas, criadas a partir da geração de 200 números aleatórios e uniformes 
representando as coordenadas nos eixos x e y. Já o segundo arquivo foi utilizado para armazenar 
os dados relativos às janelas de consulta usadas por range queries. A criação das janelas 
envolveu a variação de formato e tamanho. Para o formato das janelas, definiu-se: (a) o formato 
quadrático, no qual a extensão nas duas dimensões foi idêntica; e (b) o formato linear, no qual a 
extensão em uma dimensão foi três vezes maior que a extensão na outra dimensão. Quanto ao 
tamanho, houve variação da extensão em cada dimensão de acordo com cinco faixas: 0% a 2%, 
2% a 10%, 10% a 20%, 20% a 40% e 40% a 60% da extensão total na respectiva dimensão. Para 
cada par de tamanho e formato, foram criadas 20 janelas de consulta, cujos centros foram 
gerados a partir de uma distribuição uniforme independente ao longo do extent para cada uma das 
dimensões, constituindo a base para a execução de 200 consultas espaciais. 

Os testes de desempenho foram realizados em três fases distintas, sendo que cada fase 
exercitou uma das dinâmicas de dados sugeridas pelo fator determinante de desempenho dinamismo, 
seguido da execução das consultas anteriormente identificadas. Os resultados de desempenho 
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obtidos nos experimentos foram medidos principalmente pelo número de acessos a disco, de 
acordo com uma estratégia de avaliação I/O-bound. A seguir é destacada a ordem de execução 
da carga de trabalho em cada fase: 

• Fase 1: 

– inserção de 10.000 objetos; 

– execução de point queries; 

– execução de intersection range queries; e 

– execução de enclosure range queries. 

• Fase 2: 

– remoção de 5.000 objetos;  

– execução de point queries;  

– execução de intersection range queries; e 

– execução de enclosure range queries. 

• Fase 3: 

– inserção e remoção intercalada de 2.000 objetos; 

– execução de point queries; 

– execução de intersection range queries; e 

– execução de enclosure range queries. 

3.6.1 Resultados e Conclusões 
Através dos resultados de desempenho coletados foi possível observar que: 

• a construção da estrutura de indexação, a partir de conjuntos de dados contendo 
retângulos grandes, foi efetuada de forma mais eficiente pelos métodos baseados na  
R* - tree , exigindo uma menor quantidade de acessos a disco. Já para conjuntos de dados 
contendo somente retângulos pequenos, apenas pontos ou ambos retângulos pequenos e 
pontos, os métodos R-tree  e R-tree Greene  foram mais eficientes, sendo que os demais 
MAM apresentaram um desempenho muito próximo; 

• no processo de remoção de objetos, curiosamente, foram identificadas relações de 
desempenho inversas às obtidas durante a inserção. Já a intercalação das operações de 
inserção e remoção não possibilitou a determinação de uma forte tendência de 
desempenho, como as obtidas nas demais fases. Em particular, o método R-tree  mostrou-
se mais robusto, pois mesmo para os arquivos de dados que não obteve o desempenho 
máximo, seus resultados sempre se aproximaram ao do melhor MAM; 

• o método de acesso R-tree  apresentou os melhores resultados de desempenho para point 
queries. Este método, na primeira fase, mostrou-se mais apropriado para todos os 
arquivos contendo retângulos grandes e para o arquivo composto por pontos sob 
distribuição não-uniforme. Na segunda fase foi mantida esta tendência, exceto para os 
arquivos A5 e A14. Em contrapartida, o método R-tree  passou a ter os melhores resultados 
para o arquivo A10 formado por pontos e retângulos pequenos sob distribuição não-
uniforme. Após a intercalação das operações de inserção e remoção, o método R-tree  
apresentou os melhores resultados em quase todos os arquivos de dados. O método  
R* - tree , por sua vez, destacou-se na indexação dos arquivos formados exclusivamente por 
pontos ou exclusivamente por retângulos pequenos sob distribuição uniforme;  
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• a execução de intersection range queries conduziu a três diferentes padrões de 
desempenho. Os métodos R-tree  e R-tree Greene  mostraram-se mais eficientes na indexação 
dos arquivos contendo retângulos grandes sob distribuição não-uniforme e uniforme, 
respectivamente. Já a variante da R* - tree  que não possui a rotina de reinserção de entradas 
apresentou os melhores resultados de desempenho para os arquivos de dados formados 
exclusivamente por pontos, retângulos pequenos e pela combinação destes, sob qualquer 
distribuição; 

• a execução de enclosure range queries proporcionou, novamente, os melhores resultados 
de desempenho para a R-tree  com relação aos arquivos de dados contendo retângulos 
grandes. A única exceção foi para o arquivo de dados A5 na segunda fase, para o qual a  
R* - tree  foi mais eficiente. Para a R* - tree  e a sua variante também foram verificadas 
tendências de desempenho. O primeiro MAM foi o mais eficiente para conjuntos de 
dados formados exclusivamente por pontos ou retângulos pequenos sob distribuição não-
uniforme. Já a variante da R* - tree  provou, na primeira e na última fase, ter sido o MAM 
mais robusto para arquivos compostos exclusivamente por pontos, retângulos pequenos e 
pela combinação destes, sob distribuição uniforme; 

• para as consultas espaciais, no geral, o método de acesso R-tree  apresentou os melhores 
resultados de desempenho com relação aos arquivos de dados compostos por retângulos 
grandes, enquanto que arquivos de dados formados por pontos, retângulos pequenos e 
pela combinação destes, se mostraram mais apropriados para a R* - tree  e a sua variante. 
Quanto ao método de acesso R-tree Greene , em poucas condições obteve melhor 
desempenho que a R-tree , como proposta originalmente por Guttman. Com relação ao 
método R+- tree , o pequeno número de entradas permitido por nó, quando comparado aos 
demais métodos, resultou em uma quantidade de acessos a disco muito superior, tendo 
este método obtido alguns resultados competitivos apenas para enclosure range queries. 
Em especial, Cox Júnior identificou que a R+- tree  não foi apropriada para distribuições 
não-uniformes; e 

• a quantidade de espaço requerida pelos MAM foi similar, em torno de 300 páginas de 
disco, com exceção do método de acesso R+- tree , o qual requisitou aproximadamente 2,5 
vezes mais espaço que os demais MAM.  

3.7 Carneiro (1998) 
Carneiro [Car98, CM98] adaptou e estendeu a estratégia proposta por Cox Júnior [Cox91] 
visando à utilização de um conjunto de dados reais na avaliação de desempenho dos MAM da 
família R-tree . Este conjunto foi considerado representativo para aplicações geográficas de 
gerenciamento de serviços de utilidade pública. Nos testes de desempenho foram comparados 
os métodos R-tree  [Gut84], R-tree Greene  [Gre89], R+- tree  [SRF87] e cinco variantes da R* - tree  
[BKSS90]: uma sem reinserção de entradas na inserção de dados (i.e., R* - treeSR) e outras quatro 
variantes com reinserção de entradas (i.e., R* - treeCC , R* - treeCF, R* - treeOC e R* - treeOF).  

As duas primeiras variantes da R* - tree  com reinserção de entradas (i.e., R* - treeCC  e R* - treeCF) 
foram baseadas na rotina implementada por Cox Júnior para a escolha das p entradas a serem 
reinseridas. Esta rotina diferiu da proposta original da R* - tree  por fazer duas classificações das 
entradas: uma classificação para a dimensão x e outra classificação para a dimensão y. Ambas as 
classificações foram feitas de acordo com a distância na dimensão entre os centros dos MBB das 
entradas e o centro do MBB do nó que sofreu overflow. Neste caso, somente foi usada a 
classificação cuja retirada das p entradas resultou em menor área. Por outro lado, as duas últimas 
variantes da R* - tree  com reinserção de entradas (isto é, R* - treeOC e R* - treeOF) corresponderam à 
proposta original descrita em Beckmann et al. [BKSS90], a qual faz somente uma classificação 
baseada no cálculo da referida distância pela raiz quadrada da soma dos quadrados das 
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distâncias em cada uma das dimensões do espaço bidimensional. Já as letras presentes no final 
da nomenclatura das variantes da R* - tree  com reinserção de entradas identificam a técnica 
utilizada na reinserção das p entradas escolhidas (i.e., entradas cujos MBB possuem os centros 
mais distantes do centro do MBB do nó), a qual pode ser efetuada da entrada mais distante para 
a menos distante (i.e., técnica far reinsert) ou da entrada menos distante para a mais distante 
(i.e., técnica close reinsert), representadas respectivamente por F e C. 

Os testes de desempenho utilizaram dados reais extraídos do sistema SAGRE (Sistema 
Automatizado de Gerência da Rede Externa) [CCH+96, Mag96]. Este sistema tem por objetivo 
automatizar os diversos processos relacionados ao cadastro, planejamento, projeto, implantação, 
operação, manutenção, expansão e gerência da rede externa de telecomunicações das empresas 
operadoras do sistema telefônico brasileiro. Dentre as diversas informações mantidas pelo 
SAGRE, nós podemos citar as referentes: ao mapa urbano básico (tal como, quadra, divisa de 
lote, logradouro, linha central, hidrografia, rodovia e ferrovia), às redes aérea e de canalização 
subterrânea (como exemplo, poste, lance de cabo, caixa terminal, armário de distribuição, lance 
de dutos e duto lateral), à localização das estações telefônicas e aos limites de gerência de rede 
(isto é, áreas de estação e de tarifa básica, seção de serviço e distrito). A característica espacial 
destas informações encontra-se representada exclusivamente por pontos e linhas, não havendo 
elementos representados por meio de polígonos, nem mesmo aqueles que delimitam área, os quais 
foram representados por linhas fechadas (também chamadas de linhas poligonais fechadas). 

Carneiro utilizou três arquivos de dados, obtidos a partir das informações acima destacadas 
para a cidade de Valinhos-SP. O primeiro arquivo de dados, completo, foi formado por 66.837 
MBB (obs.: 82,2% de pontos e 17,8% de linhas poligonais fechadas), e possuía características 
semelhantes ao arquivo A14 utilizado por Cox Júnior, ou seja, foi composto de pontos, retângulos 
pequenos e grandes sob distribuição não-uniforme. Para este arquivo, em especial, foi verificada 
uma grande variação nas áreas dos MBB, mesmo considerando apenas as ocorrências de um 
mesmo elemento. Além do arquivo completo, foram usados dois subconjuntos deste arquivo 
para verificar o comportamento dos MAM na indexação de MBB relacionados a um mesmo tipo 
de dado: (a) um arquivo de postes, contendo os MBB de 13.813 pontos; e (b) um arquivo de 
quadras, contendo MBB pequenos e grandes relativos a 2.473 linhas poligonais fechadas. 

Com relação às consultas, foram utilizadas as mesmas consultas espaciais definidas no 
trabalho de Cox Júnior: point queries, intersection range queries e enclosure range queries. No 
entanto, o controle de execução das range queries diferiu da proposta original com relação às 
características de volume, tamanho, formato e distribuição espacial das janelas de consulta. 
Carneiro optou por investigar detalhadamente a influência do tamanho da janela de consulta no 
desempenho dos MAM. Neste sentido, foram criados seis arquivos de consulta, cada qual 
contendo, respectivamente, retângulos com área constante em 0,0001%, 0,001%, 0,01%, 0,1%, 
1% e 10% da área total do extent. Em cada arquivo foram gerados 1.000 retângulos, a partir de 
cinco formatos: quadrático, retângulos com a extensão no eixo x duas e três vezes maior que a 
extensão no eixo y e retângulos com a extensão no eixo x duas e três vezes menor que a extensão 
no eixo y. Já a distribuição espacial dos retângulos foi feita com base na escolha aleatória de 
MBB do arquivo de dados completo, cujos centros serviram para determinar os centros dos 
retângulos gerados, dando às consultas uma distribuição muito semelhante à distribuição dos 
dados (i.e., distribuição correlacionada com os dados).  

Os testes de desempenho foram realizados de acordo com os experimentos de Cox Júnior, a 
saber: (a) coleta de resultados de desempenho baseada nas medidas número de acessos a disco, 
taxa média de ocupação dos nós e espaço de armazenamento em disco; (b) carga de trabalho 
formada por consultas espaciais de seleção e operações de alteração de dados; e (c) execução 
das consultas segundo três fases, refletindo a dinâmica de dados gerada pela inserção de objetos 
(fase 1), pela remoção de objetos (fase 2) e pela intercalação de inserções e remoções de objetos 
(fase 3). Entretanto, o número de objetos espaciais manipulados em cada fase diferiu da 
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proposta original de Cox Júnior, sendo que este número variou na primeira fase conforme o 
volume de dados dos arquivos de quadras, de postes e completo (i.e., 2.473, 13.813 e 66.837 
objetos espaciais, respectivamente), não variou na segunda fase, a qual consistiu da remoção 
aleatória de metade dos objetos do arquivo de dados completo (i.e., 33.418 objetos), e na última 
fase também foi constante e refletiu a intercalação de 10.000 inserções com 10.000 remoções 
aleatórias no arquivo de dados completo. 

3.7.1 Resultados e Conclusões 
Carneiro coletou mais de 80 resultados de desempenho, com base em diferentes fases, arquivos 
de dados e de consulta, tamanhos da janela de consulta e medidas de desempenho. Dentre os 
principais resultados e conclusões proporcionadas, nós podemos citar: 

• a R+- tree  apresentou um desempenho bem inferior ao dos demais MAM, com destaque 
negativo para o número de páginas acessadas, o número de páginas armazenadas e a taxa 
média de ocupação dos nós para a maioria das combinações de arquivos e dinâmica de 
dados. Entretanto, em algumas situações particulares este MAM gerou os melhores 
resultados, a saber: (a) nas três fases para point queries com o arquivo de dados 
completo; (b) na primeira fase para intersection range queries com o arquivo de dados 
completo para janelas de consulta com área menor ou igual a 0,001% da área do extent; e 
(c) para enclosure range queries em duas situações com o arquivo de dados completo: 
(ca) nas três fases para janelas de consulta com área de 0,0001%; e (cb) na segunda fase 
para janelas de consulta com área de 0,001%; 

• a construção da estrutura de indexação favoreceu os métodos de acesso R-tree ,  R-tree 
Greene  e R* - treeSR em detrimento das variantes da R* - tree  que usam rotina de reinserção de 
entradas para o tratamento de overflow. Em especial, verificou-se que a sobrecarga 
causada pela reinserção de entradas na inclusão de pontos foi menor do que a causada na 
inclusão de retângulos, fazendo com que a R* - treeOC praticamente se equiparasse ao 
melhor desempenho para o arquivo de postes. Já as operações de remoção e a 
intercalação de operações de inserção e remoção favoreceram as variantes da R* - tree  que 
usam rotina de reinserção de entradas, com destaque para a R* - treeOF; 

• com relação à taxa de ocupação dos nós e ao espaço de armazenamento em disco, a  
R* - treeCF obteve o melhor desempenho para todos os arquivos de dados na inserção. No 
entanto, quando consideradas as outras fases, a R* - treeCC  apresentou o melhor 
desempenho. Em geral, as variantes da R* - tree  com reinserção de entradas geraram 
estruturas menores e com maior taxa de ocupação dos nós. A ocupação dos nós teve seu 
ápice na inserção de objetos (i.e., 73,1%), sofrendo uma queda acentuada na remoção 
(i.e., 58,6%) e uma pequena recuperação na última fase (i.e., 62,7%); 

• o método de acesso R+- tree  apresentou os melhores resultados de desempenho para point 
queries executadas com o arquivo de dados completo nas três fases. A concorrente mais 
próxima, R* - treeOC, acessou de 27,5% a 53,4% mais páginas de disco, dependendo da 
fase. Já para os arquivos de postes e de quadras, venceram respectivamente os métodos 
de acesso R* - treeOF e R* - treeCF, sendo que a R+- tree  não obteve um bom desempenho para 
estes arquivos de dados, tendo superado apenas os métodos R-tree  e R-tree Greene; 

• os melhores resultados de desempenho para intersection range queries foram obtidos 
pelas variantes da R* - tree  com reinserção de entradas do tipo far reinsert. O método  
R* - treeOF obteve o melhor desempenho nas duas primeiras fases, enquanto o método de 
acesso R* - treeCF destacou-se na terceira fase. Este último método, em particular, também 
venceu para o arquivo de quadras na primeira fase. Como padrão para este tipo de 
consulta, verificou-se que: (a) a R-tree  obteve um desempenho melhor que o da R-tree 
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Greene; (b) a R* - treeSR foi mais eficiente que a R-tree  em todos os casos; (c) as variantes da 
R* - tree  com reinserção de entradas foram melhores que a R* - treeSR; e (d) a diferença de 
desempenho entre as variantes da R* - tree  e a R-tree  diminuiu com o aumento do tamanho 
da janela de consulta; 

• enclosure range queries proporcionaram os melhores resultados para as variantes da  
R* - tree , as quais venceram a R-tree  e a R-tree Greene  em praticamente todas as situações. 
No entanto, não foi possível destacar qual dessas variantes se adaptou melhor a estas 
consultas, pois houve um grande rodízio na liderança dependendo do arquivo de dados, 
da fase e do tamanho da janela de consulta; 

• a importância das rotinas para redução de sobreposição, desde que a R* - treeSR venceu os 
métodos de acesso R-tree  e R-tree Greene  na maioria absoluta dos casos. Este resultado, 
segundo Carneiro, é particularmente interessante uma vez que algoritmos desenvolvidos 
especificamente para a R-tree , como os de controle de concorrência e de suporte a 
paralelismo, podem ser utilizados por uma estrutura que proporciona um desempenho 
superior, especificamente a R* - treeSR; e 

• o fato da R* - tree  original que utiliza reinserção de entradas do tipo far reinsert (i.e.,  
R* - treeOF) ter se sobressaído nos testes de desempenho em detrimento da variante que 
utiliza close reinsert (i.e., R* - treeOC), contrariando os resultados obtidos em [BKSS90]. 

3.8 Trabalhos Correlatos Adicionais 
Esta seção tem por objetivo discutir as principais características de outros trabalhos voltados à 
análise de desempenho experimental de MAM, sendo que tais trabalhos  não possuem uma 
metodologia de avaliação de desempenho muito diferenciada com relação às metodologias dos 
trabalhos descritos nas seções anteriores ou foram voltados exclusivamente para a apresentação 
e discussão dos resultados de desempenho, em detrimento de uma caracterização detalhada da 
metodologia utilizada nos testes de desempenho. 

3.8.1 Ooi (1990) 
Ooi [Ooi90] realizou testes de desempenho voltados à validação, ao ajuste e à comparação da 
spat ia l  kd- tree  (i.e., skd-tree), considerando as versões estática e dinâmica. Na comparação, foram 
investigados a R-tree  [Gut84], a packed  R- tree  [RL85], a 4d-tree  [BK86] e a mkd-tree  [MHN84], 
sendo que estes dois últimos MAM também são baseados na estrutura kd-tree  [Ben75] assim 
como a skd-tree . A eficiência de um MAM foi medida através: (a) do número de páginas de 
disco alocadas pelo MAM na construção dos índices; e (b) do número de acessos a disco no 
suporte a intersection range queries e containment range queries. Ademais, os MAM foram 
avaliados segundo diferentes tamanho de página de disco, a saber: 128, 256, 512, 1.024 e 2.048 
bytes. 

Nos testes de desempenho foram gerados dados dos tipos ponto e retângulo. A formação 
dos arquivos de dados seguiu uma distribuição sistemática baseada na lei de Zipf, sendo que 
foram usados diferentes valores para o fator de decaimento. Isto conduziu à obtenção de 
distribuições sistemáticas tanto uniforme quanto não-uniforme. O processo de distribuição 
espacial dos dados inicialmente particionou o extent em um conjunto de células de mesmo 
tamanho (i.e., 0,0025% do tamanho do extent), tendo sido associado aleatoriamente a cada célula 
um rank, o qual indicou o percentual de objetos espaciais alocados na célula (Figura 3.4). Em 
particular, um rank representa a posição de ordenação de acordo com a freqüência de ocorrência 
de cada elemento distinto em um conjunto. Para distribuições sistemáticas não-uniformes, 
portanto, células distintas armazenaram um número diferente de objetos espaciais, algumas das 
quais contendo um grande percentual dos objetos. 
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Além disto, a geração de retângulos envolveu a variação de tamanho. Neste sentido, foram 
gerados retângulos relativos a 100 diferentes classes de tamanho para cada dimensão, com a 
freqüência de cada classe também controlada por uma função Zipf. A primeira e a última classe, 
tiveram, respectivamente, a maior e a menor freqüência. Para obter uma distribuição uniforme 
das classes foi atribuído para o fator de decaimento o valor zero. Nesta distribuição, foram 
gerados o mesmo número de retângulos para cada uma das classes. Por outro lado, o uso de um 
fator de decaimento igual a 1 produziu um número de retângulos pequenos muito maior do que 
o número de retângulos grandes, uma vez que as classes foram ordenadas a partir de valores 
crescentes de tamanho. Em particular, as denominações retângulo grande e retângulo pequeno 
são subjetivas (ver discussão realizada na seção 4.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Ilustração do processo de particionamento do extent e exemplo de uma  
distribuição sistemática não-uniforme com fator de decaimento igual a 1. 

Dentre as principais conclusões proporcionadas a partir dos resultados de desempenho 
coletados, nós podemos citar: 

• a versão dinâmica da skd-tree  utilizou mais espaço de armazenamento do que a R-tree , 
exceto para o tamanho de página de disco de 1.024 bytes, ao passo que a versão estática, 
para todos os tamanhos de página de disco, utilizou uma quantidade menor de páginas 
para o armazenamento do índice. Já o desempenho no suporte a consultas foi favorável a 
ambas as versões da skd-tree , com a versão dinâmica requerendo até 40% do número de 
acessos a disco efetuados pela R-tree , ilustrando uma significativa diferença de 
desempenho; 

• os resultados confirmaram que o método de acesso skd-tree  executa containment range 
queries mais eficientemente do que intersection range queries, tornando viável a 
manutenção de algoritmos de pesquisa distintos. Em especial, containment range queries 
foram beneficiadas pela forma na qual a skd-tree  armazena objetos espaciais de dimensão 
não-zero, ou seja, através de seus centróides. O fato do centróide não estar contido na 
janela de consulta elimina a possibilidade do objeto propriamente dito estar contido na 
mesma, ao passo que procedimento similar não pode ser aplicado para intersection range 
queries; 

• a estrutura packed  R-tree  obteve um desempenho superior ao da R-tree , segundo ambas as 
medidas de desempenho. Exceções ocorreram no suporte a consultas para arquivos de 
dados com distribuição sistemática uniforme quando avaliados usando um tamanho de 
página de disco de 2.048 bytes. Comparada com a versão estática da skd-tree , a packed   
R-tree  foi mais compacta, mas realizou um maior número de acessos a disco, 
especialmente para containment range queries; e 

• o método de acesso skd-tree  apresentou um desempenho significativamente superior ao 
do método 4d-tree , porém produzindo uma estrutura menos compacta. Já quando 
comparado com a mkd-tree , o método skd-tree  gerou uma estrutura mais compacta, devido 

rank  12 (2,46% do 
total de objetos) 

rank  1 (29,58% do 
total de objetos) 

rank  4 (7,39% do 
total de objetos) 
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principalmente à técnica de replicação de objetos utilizada pela mkd-tree . Esta técnica 
replicou um certo objeto espacial até 15 vezes. Em particular, a execução de consultas 
espaciais favoreceu claramente o método de acesso mkd-tree  para arquivos de dados com 
distribuição sistemática uniforme e com retângulos predominantemente pequenos. 

3.8.2 Seeger (1991) 
Seeger [See91] investigou o desempenho de três técnicas utilizadas para estender um MAP para 
um MAE, de forma que o método estendido fosse capaz de indexar retângulos relativos a MBB 
de objetos espaciais de dimensão não-zero. Neste sentido, foram analisadas as técnicas de 
clipping, de overlapping regions e de transformação por mapeamento para um espaço de maior 
dimensionalidade (obs.: corner representation). Estas técnicas foram implementadas usando-se 
o método de acesso a pontos BUDDY hash tree [SK90a, SK90b], o que resultou em três versões 
distintas deste método. Além destas versões, foram incluídos na comparação de desempenho o 
método de acesso a pontos 2- level  gr id  f i le  [NHS81, HN83, NHS84, Hin85] e a R* - tree  [BKSS90]. 
Em particular, o método 2- level  gr id  f i le  foi estendido segundo a mesma técnica de transformação 
utilizada para o método BUDDY hash tree. A metodologia utilizada na execução dos testes de 
desempenho foi basicamente a mesma que a usada na primeira etapa dos testes realizados por 
Beckmann et al. [BKSS90]. No entanto, esta metodologia foi adaptada em alguns aspectos, tais 
como a incorporação de novas medidas de desempenho (por exemplo, a razão entre o número de 
páginas de diretório e páginas que contém dados), a incorporação de uma nova consulta espacial 
(i.e., containment range queries) e o uso de apenas um arquivo de consulta que englobou os 
arquivos Q1-Q4 e Q7 definidos em [BKSS90]. 

Através dos resultados de desempenho coletados, foi possível observar que: 

• o método de acesso BUDDY hash tree estendido por clipping e o método 2- level  gr id  f i le  
falharam na construção da estrutura de indexação para vários arquivos de dados, uma vez 
que para estes métodos foi necessário interromper o processo de construção após a 
geração de estruturas enormes, ainda incompletas, com considerável custo na inserção de 
dados. Ainda com relação à construção da estrutura de indexação, para os demais MAM 
verificou-se que a técnica de transformação proporcionou o menor custo de inserção, mas 
com a pior taxa de ocupação dos nós, enquanto no outro extremo o método de acesso  
R* - tree  obteve a melhor taxa de ocupação dos nós com o maior custo de inserção; e 

• com relação às consultas, a técnica overlapping regions superou a técnica de 
transformação para point queries, intersection range queries e enclosure range queries, 
ocorrendo o inverso para containment range queries. Para intersection range queries, em 
particular, a diferença de desempenho entre as técnicas overlapping regions e 
transformação diminuiu com o aumento do tamanho da janela de consulta. Esta diferença 
foi de 86% para janelas de consulta com área de 0,001% da área total do extent e de 24% 
para janelas de consulta com área de 1% da área total do extent. A técnica overlapping 
regions apresentou um desempenho similar ao do método de acesso espacial R* - tree . Em 
particular, considerando-se a média dos resultados obtidos para os diversos arquivos de 
dados, esta técnica venceu para point queries, enclosure range queries e intersection 
range queries com janelas de consulta com área de 0,001%. 

3.8.3 Hoel e Samet (1992) 
Hoel e Samet [HS92] compararam o desempenho da PMR quadtree  [NS86, NS87], da R* - tree  
[BKSS90] e da R+- tree  [SRF87] na indexação de dados do tipo linha, mais especificamente 
segmentos de linha. Para o método de acesso R+- tree  foi usada uma implementação híbrida, a 
qual incorporou algumas características do método de acesso K -D-B- tree  [Rob81]. Por exemplo, 
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para as entradas de nós internos foram associadas  regiões do espaço (ou partições) que não 
correspondiam exatamente a MBB, diferindo portanto da proposta original da R+- tree  [SRF87]. 
De modo similar a outros trabalhos, foram coletados resultados de desempenho relativos 
somente às fases de construção da estrutura de indexação e execução de consultas. Na primeira 
fase foram coletados o número de acessos a disco, o tempo de utilização da CPU e a quantidade 
de memória secundária, enquanto na segunda fase foram coletados o número de acessos a disco, 
o número de computações geométricas e o número de acessos à representação interna, e portanto 
precisa, dos segmentos de linha (i.e., passo de refinamento, com acesso à memória secundária). 

Os dados utilizados nos testes, dados reais, foram extraídos de mapas de algumas regiões do 
estado norte-americano de Maryland, os quais incluíram áreas predominantemente urbanas, 
áreas exclusivamente rurais e áreas mistas. No total, foram formados seis arquivos de dados, 
cada qual contendo aproximadamente 50.000 segmentos de linha (obs.: valor mínimo de 46.335 
e máximo de 50.998). A distribuição espacial dos dados variou consideravelmente de um 
arquivo de dados para outro. Além disto, foram observadas outras diferenças nos arquivos de 
dados que também afetaram diretamente o desempenho dos MAM no suporte a consultas 
espaciais. Dentre estas diferenças, nós podemos citar o fato das áreas urbanas possuírem uma 
maior densidade espacial e formarem, a partir de um número reduzido de segmentos de linha, 
polígonos de menor tamanho. 

Na fase de execução de consultas, foram definidas cinco consultas, as quais corresponderam 
a adaptações específicas de point queries, intersection range queries e nearest neighbor queries 
para a manipulação de segmentos de linha. Duas consultas interessantes são a segunda e a quarta 
consultas. A segunda consulta foi definida como “dado um ponto final de um segmento de linha 
sl, encontre todos os segmentos de linha que possuem um ponto coincidente com o outro ponto 
final de sl”. Já a quarta consulta efetuou inicialmente a busca do segmento de linha mais 
próximo de um dado ponto p, seguido de sucessivas execuções da segunda consulta para 
encontrar o conjunto de segmentos de linha que formavam o polígono envolvente mínimo do 
ponto p. Exemplos para estas consultas são ilustrados na Figura 3.5. A geração de pontos base 
para as consultas foi efetuada a partir de dois tipos de distribuição espacial: (a) uniforme; e (b) 
correlacionada com os dados. Apesar de algumas diferenças nos resultados de desempenho 
coletados, apresentadas a seguir no texto, Hoel e Samet concluíram que as estruturas foram 
qualitativamente similares. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Exemplos para a segunda e a quarta consultas,  
à esquerda e à direita respectivamente. 

Dentre as conclusões proporcionadas a partir dos resultados de desempenho coletados em 
[HS92], nós podemos citar: 

• na construção da estrutura de indexação, o método de acesso R* - tree  foi o mais compacto, 
sendo que os métodos PMR quadtree  e R+- tree  utilizaram quantidades similares de memória 
secundária. O número de acessos a disco não diferiu muito para os três métodos, tendo a 
PMR quadtree  obtido o melhor desempenho e a R* - tree  o pior desempenho para a maioria 
dos arquivos de dados. Já com relação à medida tempo de utilização da CPU, o método 
de acesso R+- tree  venceu, com os métodos PMR quadtree  e R* - tree  consumindo, 

sl 
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respectivamente, até 1,7 e 9,1 vezes mais tempo. Segundo Hoel e Samet, o alto tempo de 
utilização da CPU do método R* - tree  foi causado principalmente pela técnica de 
reinserção de entradas aplicada no tratamento de overflow; e 

• no suporte a consultas, o método de acesso PMR quadtree  realizou um número bem menor 
de computações geométricas que os demais métodos e o método R+- tree  efetuou um 
número menor de computações do que o método R* - tree . Com relação ao número de 
acessos a disco, o método PMR quadtree  obteve uma ligeira vantagem sobre os 
concorrentes. O método R+- tree  obteve, em geral, um desempenho superior ao da R* - tree , 
tendo como principal exceção a quarta consulta, a qual apresentou um resultado inverso. 
Por fim, houve uma grande variação na liderança dos métodos quando comparados 
através da medida número de acessos à representação interna dos segmentos de linha. 
Esta medida, no caso de point queries e intersection range queries, favoreceu a R+- tree  e a 
R* - tree , as quais alternaram-se na liderança com um desempenho similar. Por outro lado, 
para nearest neighbor queries, o método de acesso PMR quadtree  obteve o melhor 
desempenho, seguido do método R+- tree  com um desempenho bem melhor do que o da  
R* - tree . 

3.8.4 Kamel e Faloutsos (1994) 
Kamel e Faloutsos [KF94] realizaram testes de desempenho para comparar o MAM proposto 
Hi lbert  R- tree  com os métodos R-tree  [Gut84] e R* - tree  [BKSS90]. Na comparação dos MAM foi 
utilizada a medida número de acessos a disco, a qual foi usada na coleta de resultados de 
desempenho relativos ao suporte a intersection range queries. Ademais, foi avaliado o custo da 
inserção de objetos espaciais e também verificado o desempenho da estrutura proposta segundo 
diferentes políticas de particionamento de nó. Com relação aos dados, foram tanto utilizados 
dados reais, padrão TIGER do US Bureau of Census, quanto gerados dados sintéticos. Os 
arquivos obtidos a partir de dados reais foram compostos por segmentos de linha com 
distribuição não-uniforme altamente assimétrica, enquanto os arquivos de dados gerados 
sinteticamente foram constituídos por pontos, retângulos ou ambos os tipos de dados, 
distribuídos uniformemente no espaço. A geração dos arquivos de dados envolveu o estudo e a 
posterior variação de alguns fatores que influenciam diretamente o desempenho dos MAM no 
suporte a consultas espaciais, tais como escalabilidade (i.e., @ entre 40.000 e 100.000 objetos 
espaciais) e a densidade de sobreposição (i.e., valores entre 0,029 e 1). Este último fator foi 
usado para estimar o grau de sobreposição médio. Para consultas foi variado o tamanho da 
janela de consulta, a qual ocupou até 30% da área total do extent, enquanto o formato foi fixo e 
quadrático. 

Para consultas espaciais, o método H i l bert  R- tree  venceu em todos os casos, tendo realizado 
um número até 28% menor de acessos a disco do que o concorrente mais próximo, a R* - tree . 
Vale destacar que a diferença de desempenho entre estes métodos foi maior para arquivos de 
dados reais, com base na qual foi concluído que distribuições não-uniformes favoreceram o 
método H i l b e r t  R- tree . Já na inserção de objetos, não foi apontado nenhum vencedor, sendo que 
os métodos H i l b e r t  R- tree  e R* - tree  alternaram-se na liderança para os vários arquivos de dados. 
Em geral, políticas tradicionais de particionamento de nó geram, a partir de um nó que excede a 
capacidade máxima de armazenamento, dois outros nós (i.e., 1-to-2). Políticas s-to-(s+1), onde s é 
a ordem da política e s>1, adiam o particionamento de um único nó, redistribuindo algumas de 
suas entradas entre seus nós irmãos. Se todos os s-1 nós irmãos estiverem cheios, ocorre então a 
criação de um novo nó e a redistribuição das entradas dos s nós (obs.: incluindo a nova entrada 
que causou overflow) para s+1 nós, isto é, o particionamento conjunto de s nós para a formação 
de s+1 nós. Nos testes, verificou-se que quanto maior a ordem s, pior o desempenho na inserção, 
e de forma inversa, melhor o desempenho no suporte a consultas espaciais. Dentre as diferentes 
políticas de particionamento de nó avaliadas, a política 2-to-3 gerou o melhor compromisso entre 
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o desempenho no suporte a consultas espaciais e o custo de inserção de dados. O termo nós 
irmãos, também conhecido como sibling nodes, corresponde aos nós que possuem o mesmo nó pai, 
os quais são relativos a diferentes entradas de um mesmo nó superior. Em particular, são 
considerados pela H i l bert  R- tree  somente um subconjunto dos nós irmãos, denominados cooperating 
siblings. 

3.8.5 Günther e Gaede (1997) 
Günther e Gaede [GG97a] realizaram testes de desempenho para comparar uma nova versão 
proposta do método de acesso cel l  tree , chamada cel l  tree  with  overs ize  she lves , com os métodos 
cel l  tree  [Gün88, GB89, Gün89], R* - tree  [BKSS90] e hB-tree  [LS90]. Este novo MAM incorpora 
os benefícios proporcionados pela técnica oversize shelf, a qual minimiza a redundância no 
armazenamento de objetos espaciais e com isto permite um melhor desempenho tanto na 
inserção de dados quanto no suporte a consultas espaciais. Oversize shelves são páginas de disco 
adicionais que são ligadas aos nós internos de um MAM baseado na técnica de clipping e com 
estrutura na forma de uma árvore de múltiplos caminhos. Estas páginas de disco são usadas para 
acomodar objetos espaciais muito grandes, os quais conduzem a uma excessiva fragmentação 
caso sejam inseridos normalmente na estrutura de indexação. A caracterização do termo “muito 
grande” foi baseada em um valor limite, o qual foi definido por meio de um modelo analítico 
que considerou um conjunto variado de parâmetros relacionados à estrutura de indexação, aos 
dados e à consulta espacial. Objetos com tamanho maior que este valor limite foram 
considerados “muito grandes” e por conseguinte armazenados em oversize shelves.  

A execução dos testes de desempenho foi baseada na metodologia proposta por Günther e 
Bilmes [GB91], a qual possui como principais características: (a) a utilização de dados do tipo 
polígono convexo; (b) a coleta de resultados de desempenho relativos às fases de construção da 
estrutura de indexação e execução de consultas; e (c) o tratamento dos custos associados à fase 
de refinamento para MAM que utilizam MBB, ou seja, os resultados coletados consideraram a 
obtenção da resposta final e exata das consultas. Desta forma, por exemplo, no cálculo da  
quantidade de memória secundária alocada por um MAM considerou-se o espaço utilizado para 
o armazenamento completo dos polígonos convexos (i.e., o requisito total de armazenamento), 
embora tal espaço não seja parte integrante da estrutura de MAM baseados em MBB. 

No entanto, algumas adaptações à metodologia de Günther e Bilmes foram realizadas. Os 
dados, ao invés de terem sido gerados sinteticamente, foram derivados de um conjunto de dados 
reais relativo a um mapa da parte ocidental do continente Europeu. Os polígonos contidos neste 
mapa, no total de 355, foram subdivididos para formar 13.136 polígonos convexos. Ademais, a 
técnica de armazenamento utilizada para agrupar os polígonos, no caso de MAM baseados em 
MBB, também diferiu da proposta original, sendo que os polígonos foram agrupados de acordo 
com uma ordenação efetuada primeiramente na menor coordenada no eixo x e depois na menor 
coordenada no eixo y. Além disto, foram usados diferentes tamanhos de página de disco (i.e., 
1.024, 2.048 e 4.096 bytes), outras medidas de desempenho (ou seja, tempo total gasto e tempo 
gasto com E/S para consultas) e diferentes consultas espaciais. Com relação às consultas, 
adicionalmente foram executadas intersection range queries com janelas de consulta com área 
constante em 0,1% e 1% da área total do extent. Para intersection region queries, também foram 
usados os tamanhos 0,1% e 1% para a região de pesquisa, e esta foi formada por retângulos com 
orientação aleatória, em detrimento de polígonos convexos genéricos. Para esta última consulta, 
também foi controlado o formato dos retângulos, tendo sido gerados formatos lineares longos e 
finos, ou seja, retângulos com a extensão em um dos eixos muito maior do que a extensão no 
outro eixo. Vale destacar, negativamente, o número reduzido de consultas espaciais executadas, 
apenas 18. 

Dentre os principais resultados e conclusões relatados em [GG97a], nós podemos citar: 
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• na construção da estrutura de indexação, o método de acesso cel l  tree  with  overs ize  she lves  
apresentou um melhor desempenho do que seu antecessor cel l  tree , considerando 
diferentes tamanhos de página de disco e diferentes medidas de desempenho. O método 
de acesso hB-tree  levou o menor tempo para inserir todos os objetos espaciais, enquanto o 
método R* - tree  ocupou a menor quantidade de memória secundária para inserir estes 
objetos. Em geral, o tamanho da página de disco não afetou os resultados coletados, 
sendo que o tempo e a quantidade de memória gastos para inserir os objetos foi 
praticamente independente do tamanho da página de disco. A única exceção foi a R* - tree , 
para o qual verificou-se que o aumento do tamanho da página de disco conduziu a um 
aumento significativo no tempo de inserção; e 

• no suporte a consultas, o método de acesso cel l  tree  with  overs ize  she lves  obteve os 
melhores resultados de desempenho com intersection region queries com região de 
pesquisa com área de 1%. Comparativamente a seu antecessor cel l  tree , a ce l l  tree  with  
overs ize  she lves  apresentou um desempenho até 50% superior. Os métodos de acesso  
cel l  tree  e R* - tree  conseguiram os melhores resultados de desempenho, respectivamente, 
para intersection region queries com região de pesquisa com área de 0,1% e intersection 
range queries com janela de consulta com área de 1%. Para as demais consultas não foi 
verificada uma grande diferença de desempenho entre os MAM. Ademais, apesar do uso 
de diferentes tamanhos de página de disco, não foi observada alteração significativa no 
desempenho dos métodos de acesso R* - tree  e hB-tree . 

3.8.6 Günther et al. (1998) 
Günther et al. [GOP+98, GPS+99] investigaram o desempenho de três estratégias utilizadas no 
processamento de junção espacial: nested  loop , scan-and- index e synchron ized tree traversal . Estas 
estratégias foram analisadas considerando-se diversos predicados, a saber: intersection spatial 
join, containment spatial join, enclosure spatial join, direction northwest spatial join e distance 
minor-equal spatial join. Mais detalhadamente, a estratégia nested  loop  consistiu simplesmente 
do processamento completo do produto cartesiano de dois conjuntos de dados espaciais, sem 
nenhuma otimização quanto ao número de objetos espaciais analisados em cada conjunto. Já as 
demais estratégias, scan-and- index e synchron ized tree traversal , reduziram este número através da 
utilização de MAM. Todas as estratégias foram implementadas no topo do SGBD orientado a 
objetos O2 [Deu+92], tendo sido utilizada uma versão eficiente da estrutura quadtree  [SGR96] 
para dar suporte a estratégias baseadas em MAM. Vale ressaltar, portanto, que o enfoque dado 
aos testes de desempenho foi direcionado para comparar a eficiência de estratégias distintas de 
processamento de junção espacial, sendo que não foram realizados quaisquer testes de 
desempenho para comparar a eficiência de diferentes MAM no suporte a junções espaciais. 
Apesar disto, a indicação da estratégia mais eficiente é muito valiosa, a qual pode ser utilizada 
na implementação do algoritmo de junção espacial dos vários MAM a serem comparados. 

Com relação aos dados usados nos testes de desempenho, estes refletiram aplicações 
cartográficas típicas, tendo sido utilizados tanto arquivos de dados gerados sinteticamente 
quanto arquivos de dados reais obtidos do benchmark Sequoia 2000 [SFGM93]. A principal 
diferença entre os arquivos de dados sintéticos e reais residiu na distribuição espacial dos dados, 
a qual foi considerada uniforme para dados sintéticos, enquanto para dados reais verificou-se 
uma distribuição não-uniforme. A geração dos dados, em especial, também envolveu o controle 
de outros fatores, tais como a densidade de sobreposição e o volume de dados, o que conduziu à 
formação de três tipos de arquivo de dados, simulando:  

• o conteúdo de um mapa geológico, caracterizado por ser formado por uma pequena 
quantidade de retângulos grandes. A densidade de sobreposição deste tipo de arquivo foi 
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fixada em 100%, e portanto sobreposições entre retângulos ocorreram, porém em um 
grau não muito elevado;  

• as características das cidades quando representadas em um mapa rodoviário. Este tipo de 
arquivo foi formado por uma grande quantidade de retângulos pequenos. A densidade de 
sobreposição, somente 5%, tornou praticamente inexistente a ocorrência de sobreposições 
entre retângulos; e  

• o conteúdo de um mapa mundial, isto é, o relacionamento existente entre países e 
continentes. A formação deste tipo de arquivo envolveu dois passos. O primeiro passo, 
responsável pela formação dos “continentes”, gerou N1 retângulos grandes. Neste passo, 
considerou-se uma densidade de sobreposição de 30%, aproximadamente o mesmo 
percentual ocupado pelos continentes na superfície terrestre, tendo conduzido a um baixo 
grau de sobreposição. Em um segundo passo, cada um dos “continentes” foi preenchido 
com N2 retângulos pequenos com densidade de sobreposição de 100%. Deste modo, 
foram gerados um total de N1 x N2 retângulos pequenos, igualmente distribuídos dentro de 
N1 clusters retangulares. Típicos valores usados para N1 e N2 foram, respectivamente, 10 e 
100/1.000. 

Para os arquivos de dados A e B participantes da junção espacial, a execução de consultas 
envolveu: (a) a utilização de um dos tipos de arquivo acima citados, incluindo arquivos de dados 
reais; (b) a associação de um volume de dados entre 80 e 10.000 objetos espaciais; e (c) a 
aplicação de um predicado espacial específico, tais como interseção, direção noroeste e 
distância ≤ q. Na avaliação dos resultados de desempenho, coletados através da medida tempo 
total gasto, foram analisados dois fatores principais. O primeiro fator, seletividade dos dados, foi 
definido como a razão entre o número de tuplas (ou pares de objetos espaciais) recuperadas 
como resultado da junção e o número de tuplas do produto cartesiano, sendo que este fator foi 
altamente influenciado pelo predicado espacial aplicado. Como exemplo, verificou-se que o 
predicado direção noroeste conduziu a uma maior seletividade, em média 25% das tuplas do 
produto cartesiano, enquanto este valor foi sensivelmente menor para os predicados de 
interseção e inclusão. Além disto, para alguns tipos de predicados espaciais foi possível 
controlar a seletividade dos dados, tais como o predicado distância ≤ q, para o qual a seletividade 
caminha para 100% à medida que se aumenta o valor de q. Já o segundo fator consistiu do 
volume do produto cartesiano A x  B, sendo que foram formados produtos cartesianos contendo 
aproximadamente entre 104 e 107 pares de objetos espaciais. 

Com base nos resultados de desempenho coletados, verificou-se que o desempenho relativo 
das estratégias baseadas em MAM com relação à estratégia nested  loop  foi dependente 
principalmente da seletividade dos dados, sendo que a vantagem das estratégias baseadas em 
MAM diminuiu com o aumento da seletividade dos dados. Para graus de seletividade maiores 
do que 25%, o uso de MAM não foi recomendado, uma vez que a sobrecarga de execução 
causada por estas estruturas de indexação superou qualquer ganho de desempenho potencial. 
Nestes casos, a estratégia nested  loop  produziu definitivamente o melhor desempenho. Entretanto, 
para graus reduzidos de seletividade, a utilização de MAM proporcionou uma melhora 
significativa no desempenho, em alguns casos 100 vezes superior à estratégia nested  loop . Já o 
volume do produto cartesiano influenciou de forma menos acentuada no desempenho relativo 
das estratégias analisadas. O aumento do volume ampliou a vantagem das estratégias scan-and-
index e synchron ized tree traversal . Por outro lado, fatores adicionais, tais como distribuição 
espacial dos dados, grau de sobreposição entre os objetos espaciais e tipo de arquivo de dados, 
não proporcionaram qualquer impacto significativo no desempenho relativo das estratégias. Foi 
ressaltado, no entanto, que arquivos de dados reais afetaram com mais intensidade o 
desempenho da estratégia nested  loop . Por fim, verificou-se que a estratégia scan-and- index 
produziu um desempenho superior ao da estratégia synchron ized tree traversal . 
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Capítulo 4 

Identificação de Restrições em  
Metodologias de Avaliação de Desempenho de 
Métodos de Acesso Multidimensionais 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma análise crítica e comparativa dos principais trabalhos 
descritos no capítulo 3, visando identificar problemas e também limitações nas metodologias de 
avaliação de desempenho destes trabalhos [CS00c]. Basicamente, são considerados os primeiros 
sete trabalhos descritos nas seções 3.1 a 3.7. Para estes trabalhos são apresentadas tabelas 
descritivas com informações quantitativas e qualitativas adicionais. Estas informações permitem 
uma melhor compreensão dos ambientes de teste, assim como facilitam a visualização da análise 
comparativa. Eventualmente, no entanto, algumas características diferenciadas dos trabalhos 
descritos na seção 3.8 são contrastadas e, por conseguinte, também incorporadas à análise em 
questão. 

A análise comparativa dos trabalhos correlatos é baseada em um vasto conjunto de 
características relacionadas a um ambiente de teste, dentre as quais encontram-se os fatores 
determinantes de desempenho (seção 1.1.1). A seguir é apresentado o conjunto de características, 
agrupadas com relação:  

• aos dados: tipos de dados, dimensionalidade do espaço, tipo de caracterização (real ou 
sintética), representatividade, volume de dados, tamanho e formato de objetos espaciais 
de dimensão não-zero, grau de sobreposição, distribuição espacial dos dados e seqüência 
de inserção dos dados; 

• à carga de trabalho: tipos e subtipos de consulta, tipo de caracterização (real ou 
sintética), volume de consultas executadas, características associadas aos parâmetros de 
consulta (tais como, tamanho, formato e distribuição dos retângulos relativos às janelas 
de consulta de range queries), dinâmica dos dados (nível de atualização do conjunto de 
dados: operações de inserção, de remoção e de modificação de dados) e seletividade dos 
dados; 

• ao gerenciamento de buffer-pool: política de substituição de páginas de disco, tamanho 
total do buffer e tamanho da página de disco. A variação deste último fator conduz, para 
um mesmo MAM, a diferentes agrupamentos de objetos espaciais. Já os demais fatores 
determinam quais e quantos objetos estarão presentes em memória principal, requisitos 
fundamentais para otimizar os acessos a disco; 

• às medidas de desempenho: tipos de medida, os quais determinam a perspectiva 
segundo a qual a análise de desempenho foi efetuada; 

• aos resultados de desempenho: identificação de padrões de desempenho, como exemplo 
situações nas quais a R-tree  é superior à R* - tree , assim como destacar resultados ou 
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conclusões antagônicas, tal como relações inversas de desempenho para uma mesma 
situação; e 

• aos parâmetros de ajuste da estrutura de indexação espacial: a variação do valor de 
alguns parâmetros, tais como o número mínimo de entradas por nó e o número de 
entradas a serem reinseridas no tratamento de overflow, para os métodos de acesso R-tree  
e R* - tree  respectivamente, permite um ajuste diferenciado na estrutura de dados dos 
MAM e conseqüentemente um melhor ou pior desempenho. Neste sentido, são 
identificados os valores comumente associados a estes parâmetros que maximizam o 
desempenho. 

4.1 Características Associadas aos Dados 
Nesta seção, os trabalhos correlatos são comparados com relação às características associadas 
aos dados. Estas características são agrupadas do seguinte modo: tipos de dados espaciais e 
dimensionalidade do espaço, tipo de caracterização e representatividade, volume de dados e 
escalabilidade, tamanho e formato de objetos espaciais de dimensão não-zero, grau de 
sobreposição, distribuição espacial dos dados e por fim seqüência de inserção dos dados. 

4.1.1 Tipos de Dados e Dimensionalidade do Espaço 
Diferentes tipos de dados espaciais conduzem ao armazenamento de formas geométricas 
distintas, tais como pontos, linhas e polígonos. No nível físico, tais formas são armazenadas 
segundo estratégias específicas, as quais proporcionam uma maior ou menor utilização do 
espaço de armazenamento. Considerando-se o espaço bidimensional, um ponto é armazenado 
como um par de coordenadas (x, y), enquanto um polígono ou uma linha são representados por 
um conjunto de pares de coordenadas (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn), com pares coincidentes (i.e., 
seqüência fechada) ou não, respectivamente. 

Apesar de alguns MAM usarem a mesma representação para diferentes tipos de dados, 
como exemplo MBB para representar pontos ou polígonos, o desempenho não é independente 
do tipo de dado. Neste sentido, foram observadas variações de desempenho na indexação de 
pontos e retângulos no espaço bidimensional. Em especial, um ponto no espaço corresponde a 
um MBB degenerado, isto é, um MBB de extensão nula em todas as dimensões. Ademais, 
vários MAM são projetados prioritariamente para o suporte a um tipo de dado específico, sendo 
que o suporte a qualquer outro tipo de dado requer o uso de rotinas mais complexas que 
degradam significativamente o desempenho [Cox91, See91]. 

Com relação à dimensionalidade do espaço, um grande número de MAM proporciona 
suporte a uma dimensionalidade arbitrária, isto é, considera qualquer espaço Euclidiano  
d-dimensional Ed (d∈ N+). Isto é permitido, em geral, por intermédio do uso de intervalos fechados. 
Os métodos da família R-tree  são típicos exemplos de MAM com esta funcionalidade. Por outro 
lado, cada tipo de dado implicitamente possui uma dimensionalidade d’, a qual define a 
dimensão da extensão de qualquer objeto associado ao tipo de dado. Pontos são estruturas 
adimensionais (d’=0) e portanto não possuem extensão espacial. Já linhas, polígonos e poliedros 
são estruturas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, as quais possuem uma 
extensão definida por comprimento, área e volume, respectivamente. Um certo tipo de dado com 
dimensionalidade d’ pode ser associado, sem nenhuma perda de informação, a qualquer espaço 
Euclidiano d-dimensional Ed, desde que d ³ d’. Neste caso, altera-se apenas a dimensionalidade de 
sua representação. Por exemplo, um ponto é representado por um par de coordenadas (x, y) no 
espaço bidimensional, ao passo que no espaço tridimensional é necessário a utilização de três 
coordenadas (x, y, z). Independentemente da dimensionalidade do espaço, um ponto não possui 
extensão. Assim, um ponto deve ser representado em um MAM baseado em MBB através de 
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dois intervalos fechados [x, x], [y, y], no caso do espaço ser bidimensional, e através de três 
intervalos fechados [x, x], [y, y], [z, z], quando se trata do espaço tridimensional. 

A Tabela 4.1 descreve os tipos de dados e a dimensionalidade do espaço considerados nos 
diversos ambientes de teste. Verifica-se que a dimensionalidade restringiu-se à bidimensional. Já 
os tipos de dados restringiram-se basicamente a ponto e retângulo, sendo que apenas o trabalho 
de Günther e Bilmes [GB91] usou o tipo de dado polígono convexo. Carneiro [Car98, CM98] 
utilizou também o tipo linha, mais especificamente linha poligonal fechada. Este tipo de dado 
foi utilizado como uma estratégia alternativa para a representação de polígonos. Isto ocorreu 
devido ao fato que o SIG subjacente VISION usado no projeto SAGRE implicitamente 
armazenava os atributos convencionais área e perímetro para objetos espaciais cujas geometrias 
fossem representadas por polígonos, sendo este armazenamento desnecessário para o SAGRE. 
Similarmente aos trabalhos descritos na Tabela 4.1, nós consideramos em nossos testes de 
desempenho dados do tipo retângulo em um espaço bidimensional. 

trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

tipos de dados dimensionalidade  
do espaço 

Guttman [Gut84] retângulo bidimensional 

Kriegel et al. [KSSS89] ponto e retângulo bidimensional 

Greene [Gre89] retângulo bidimensional 

Beckmann et al. [BKSS90]  1 ponto e retângulo bidimensional 

Günther e Bilmes [GB91] polígono convexo bidimensional 

Cox Júnior [Cox91] ponto e retângulo bidimensional 

Carneiro [Car98, CM98] ponto e  
linha poligonal fechada  

bidimensional 

Tabela 4.1 Tipos de dados e dimensionalidade do espaço. 

4.1.2 Tipo de Caracterização e Representatividade dos Dados 
A caracterização dos dados pode ser efetuada através de dados sintéticos ou reais. A razão para 
o uso de dados sintéticos, ou seja, dados gerados artificialmente, é que estes permitem o controle 
de alguns fatores determinantes de desempenho. Dentre estes fatores, pode-se destacar a distribuição 
espacial dos dados. A variação destes fatores pode tanto reproduzir situações “amenas”, as quais 
não requerem a utilização de estratégias muito sofisticadas (como exemplo, a geração de um 
pequeno número de retângulos distribuídos uniformemente em um espaço bidimensional) 
quanto reproduzir situações “extremas”, as quais proporcionam um baixo desempenho para 
estratégias mais simples (tal como a geração conjunta de um grande número de retângulos 
pequenos e grandes sob distribuição não-uniforme). Desta forma, pode-se prever o desempenho 
de um MAM para todas as possíveis situações reais, assumindo-se que o desempenho é afetado 
de forma predominante pelos fatores analisados. Entretanto, na prática, procura-se reproduzir 
apenas um subconjunto destas situações. 

Dados reais, por sua vez, não permitem o controle de qualquer fator determinante de 
desempenho relacionado aos dados, uma vez que a caracterização destes fatores é inerente à 
origem dos dados. Mas a utilização de dados reais, por outro lado, permite a execução de testes 
em situações extremamente particulares, as quais podem não ser reproduzidas fielmente com a 
geração de dados sintéticos. 

                                                                 
1 não foi considerada a terceira etapa, a qual corresponde à metodologia usada na primeira parte dos testes de 
Kriegel et al. [KSSS89]. Para as demais tabelas deste capítulo, o mesmo comentário também é válido, sendo este, 
entretanto, omitido. 
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A Tabela 4.2 ilustra o tipo de caracterização dos dados presente nos vários ambientes de 
teste. A representatividade dos dados, também presente nesta tabela, mostra o tipo de aplicação 
alvo para o qual os dados, de cada ambiente de teste, foram originalmente propostos. A ausência 
de um tipo específico é identificado pelo termo genérica. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

tipo de caracterização 
dos dados 

representatividade dos dados 

Guttman [Gut84] sintética e real aplicações VLSI 

Kriegel et al. [KSSS89] sintética e real sintética: genérica 
real: topografia  

Greene [Gre89] sintética genérica 

Beckmann et al. [BKSS90] sintética e real sintética: genérica 
real: topografia  

Günther e Bilmes [GB91] sintética genérica 

Cox Júnior [Cox91] sintética genérica 

Carneiro [Car98, CM98] real aplicações geográficas de gerenciamento 
de serviços de utilidade pública 

Tabela 4.2 Caracterização dos dados e representatividade. 

4.1.3 Volume de Dados e Escalabilidade 
Aplicações espaciais lidam com bancos de dados contendo desde um volume relativamente 
reduzido de dados até um volume extremamente grande de dados. O banco de dados do 
mapeamento urbano e rede de Valinhos/SP do projeto SAGRE contém um volume considerado 
reduzido de 60 Mbytes de dados. Por outro lado, os bancos de dados do projeto SEQUOIA 2000 
e do sistema EOS (Earth Observing System) da NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) [SFGM93] (conhecidos como “earth science data bases”) armazenarão, quando 
finalizada a fase de coleta de dados, 100 terabytes e 10 petabytes de dados, respectivamente. A 
Tabela 4.3 associa unidades de medida a diferentes ordens de grandeza para o volume de dados. 
Em virtude desta grande variação de volume de dados, atualmente é comum a manipulação de 
arquivos de dados contendo entre 100 e 1.000.000 de objetos espaciais. 

ordem de grandeza unidades de medida volume de dados da unidade 
de medida (bytes) 

100 bytes 1 

103 (mil) Kbytes 1024 

106 (milhão) Mbytes 1.048.576 

109 (bilhão) Gbytes 1.073.741.824 

1012 (trilhão) Tbytes 1.099.511.627.776 

1015 (quatrilhão) Pbytes 1.125.899.906.842.620 

Tabela 4.3 Ordens de grandeza para o volume de dados versus unidades de medida. 

O volume de dados influencia diretamente o desempenho de MAM, uma vez que certas 
propriedades inerentes à estrutura do MAM são modificadas. Dentre essas propriedades destaca-
se a altura de MAM baseados em árvores de múltiplos caminhos. Além disto, grandes volumes 
de dados requerem um melhor agrupamento dos objetos espaciais armazenados, com o intuito 
de se evitar a análise de parte significativa da estrutura de indexação, o que seria altamente 
custoso. Em geral, verifica-se que quantidades crescentes de volume de dados proporcionam 
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uma maior degradação no desempenho de MAM. No trabalho de Günther e Bilmes [GB91], o 
custo das consultas, medidos através do tempo médio de utilização da UCP e do número médio 
de acessos a disco por consulta, aumentou à medida que o volume de dados cresceu de 500 para 
10.000 objetos espaciais, em alguns casos de modo significativo (i.e., crescimento não-linear). 
Neste sentido, a análise de desempenho deve considerar a escalabilidade dos dados, isto é, o 
crescimento do volume de dados. 

A classificação do volume de dados através de adjetivos, tais como “pequeno” e “grande” , 
é altamente subjetiva. Em geral, tais classificações levam em consideração os requisitos de 
armazenamento de um tipo de aplicação em um dado momento do tempo. Visando eliminar 
qualquer ambigüidade, devido à utilização de diferentes volumes de dados nos trabalhos 
correlatos, e ao mesmo tempo classificar tais volumes considerando os requisitos de 
armazenamento atuais e futuros de aplicações espaciais, nós propomos uma classificação do 
volume de dados. Esta classificação é voltada à caracterização de arquivos de dados individuais 
em um banco de dados espacial, a qual é apresentada na Tabela 4.4. A classificação é baseada 
na ordem de grandeza do volume de dados, sendo formadas seis classes de volume distintas 
caracterizando desde volumes muito pequenos de dados, para os quais pode-se optar pela não 
utilização de um MAM ou ainda pela utilização de um índice residente em memória principal, 
até grandes e enormes volumes de dados, para os quais a utilização de um MAM é 
indispensável. Em especial, a classificação do volume de dados para junções espaciais é 
ligeiramente diferente, a qual é baseada no volume do produto cartesiano, desde que este tipo de 
consulta manipula dois conjuntos de dados. Qualquer referência a “volume de dados”, presente 
nas diversas tabelas, deve ser interpretado como “número de objetos espaciais”, salvo aviso 
contrário. 

classificação 
(classes de 

volume) 

ordem de 
grandeza 

volume de dados 
(número de objetos) 

exemplos 
típicos da 

classe 

ordem de grandeza 
do volume do 

produto cartesiano 
muito pequeno até 102 v  £ 999 100 e 500 até 105 

pequeno 103 1.000 £ v £ 9.999 1.000 e 5.000 106 e 107 

médio 104 10.000 £ v £ 99.999 10.000 108 e 109 

médio-grande 105 100.000 £ v £ 999.999 100.000 1010 e 1011 

grande 106 e 107 1.000.000 £ v £ 99.999.999 1.000.000 1012 a 1015 

enorme ³ 108 v ³ 100.000.000 1.000.000.000 ³ 1016 

Tabela 4.4 Classificação do volume de dados de arquivos individuais. 

A Tabela 4.5 descreve e classifica o volume de dados associado aos arquivos nos ambientes 
de teste dos diversos trabalhos correlatos. Em particular, a classificação para o trabalho de 
Kriegel et al. [KSSS89] e para a primeira etapa do trabalho de Beckmann et al. [BKSS90] 
representa a classificação predominante identificada nestes trabalhos. Analisando-se esta tabela, 
verifica-se que foi usado um volume médio de dados (um típico valor é 10.000) na grande 
maioria dos trabalhos, com destaque também para os volumes pequeno e médio-grande. A 
variação do volume de dados, portanto, ficou restrita entre 500 e 120.576 objetos espaciais, não 
tendo sido considerados valores mais abrangentes da classe médio-grande (tal como 500.000), 
assim como volumes grandes e enormes de dados. A utilização de um volume muito pequeno de 
dados, menos importante, foi verificado apenas no trabalho de Günther e Bilmes [GB91]. Tais 
limitações impossibilitam a determinação do desempenho relativo de MAM na manipulação de 
alguns volumes de dados comumente usados em aplicações espaciais atuais (como exemplo, 
200.000 a 1.000.000). A execução de testes segundo volumes enormes de dados, entretanto, 
muitas vezes é limitada por questões tecnológicas ou mesmo por restrições de armazenamento 
presentes nos laboratórios de pesquisa, tornando-se portanto optativa. Nós realizamos testes 
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preliminares de desempenho com MAM da família R-tree  no suporte a consultas espaciais de 
seleção variando o volume de dados desde um volume pequeno (i.e., 5.000 objetos) até um 
volume grande (i.e., 1.000.000 de objetos). Esta investigação está descrita em Ciferri e Salgado 
[CS00a], cujo conteúdo corresponde ao apêndice B. Com relação à junção espacial, os volumes 
do produto cartesiano foram restritos às classes muito pequeno, pequeno e médio. Portanto, 
surge a necessidade de testes envolvendo volumes de dados maiores, em particular relativos às 
classes médio-grande e grande para junções espaciais.  

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

volume de dados  
dos arquivos 

classificação 

Guttman [Gut84] 1.057, 2.238, 3.295, 4.559 pequeno 

Kriegel et al. [KSSS89] 81.549 e 100.000 médio-grande 

Greene [Gre89] 10.000 médio 

Beckmann et al. [BKSS90]   
(1ª etapa) 

99.968, 100.000 e 120.576 
 

médio-grande 
 

Beckmann et al. [BKSS90]   
(2ª etapa) 

produto cartesiano  
com 107 e 108 tuplas 

pequeno e médio 

Günther e Bilmes [GB91] 500, 1.000, 5.000 e 10.000 muito pequeno a médio 

Cox Júnior [Cox91] 5.000 e 10.000 pequeno e médio 

Carneiro [Car98, CM98] 2.473, 13.813, 33.418 e 66.837 pequeno e médio 

Kamel e Faloutsos [KF94] 39.717, 53.145, 60.000, 75.000 e 
100.000 

médio e médio-grande 

Günther et al.  
[GOP+98, GPS+99] 

produto cartesiano  
com 104 a 107 tuplas 

muito pequeno a pequeno 

Tabela 4.5 Volume de dados. 

Dentre os trabalhos correlatos presentes na Tabela 4.6, quatro trabalhos [Gut84, GB91, 
KF94, GOP+98] investigaram a variação do desempenho de MAM em função do crescimento 
do volume de dados, enquanto que os demais trabalhos não analisaram o fator escalabilidade. 
Alguns destes últimos trabalhos utilizaram arquivos de dados com volumes distintos, mas tal 
variação ocorreu devido à análise de outros fatores, tais como a distribuição espacial dos dados 
(i.e., variação do volume causada pela utilização de dados reais ou sintéticos específicos) e a 
dinâmica dos dados (i.e., variação do volume causada pela execução dos testes em diferentes 
fases). A classificação fixa indica os trabalhos que não analisaram o fator escalabilidade. 

A investigação da variação do desempenho de MAM em função do crescimento do volume 
de dados deve ser realizada considerando-se diferentes ordens de grandeza para o volume. Além 
disto, deve-se considerar arquivos de dados com características equivalentes quanto a: tipo de 
dado, tipo de distribuição espacial, tamanho e formato dos objetos espaciais. Estes arquivos, 
portanto, devem diferir entre si somente com relação ao volume de dados armazenado. Outros 
fatores devem ser mantidos constantes durante a realização dos testes, por exemplo o tamanho 
da página de disco. Para junções espaciais, similarmente, devem ser mantidas as características 
de ambos os arquivos de dados à medida que se aumenta o volume do produto cartesiano. 

A classificação dos trabalhos que analisaram o fator escalabilidade foi efetuada com base 
em quatro diferentes parâmetros: (a) razão entre o maior e o menor volume de dados;  
(b) quantidade de ordens de grandeza consideradas; (c) diferença absoluta entre o maior e o 
menor volume de dados, representada através do símbolo D; e (d) classificação dos volumes de 
dados. Os dois primeiros parâmetros visam garantir que uma ampla variação nas faixas de 
volume de dados seja considerada nos testes de desempenho, enquanto os dois últimos 
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parâmetros visam garantir que sejam utilizados volumes de dados relativos às classes com maior 
ordem de grandeza. Idealmente, a escalabilidade dos dados deve proporcionar uma alta razão e 
diferença absoluta, e também considerar várias ordens de grandeza e volumes de dados. Na 
Tabela 4.6 são mostrados, para os diversos trabalhos, os quatro parâmetros usados como base 
para a classificação do fator escalabilidade, sendo que a utilização de (-) indica uma 
característica negativa associada à escalabilidade dos dados, ao passo que a utilização de (+) 
indica uma característica positiva. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

ordem de  
grandeza 

classificação parâmetros de comparação 

Guttman [Gut84] 103 reduzida (-) ~ 4,3 vezes o volume inicial 
(-) mesma ordem de grandeza 

(-) D pequeno = 3.502 
(-) volume pequeno de dados 

Kriegel et al. [KSSS89] 104 e 105 fixa não efetuado 

Greene [Gre89] 104 fixa não efetuado 

Beckmann et al. [BKSS90]   
(1ª etapa) 

~ 105 fixa não efetuado 

Beckmann et al. [BKSS90]   
(2ª etapa) 

107 e 108 fixa não efetuado 

Günther e Bilmes [GB91] 102, 103 e 
104 

média 20 vezes o volume inicial 
(+) três ordens de grandeza 

(-) D pequeno = 9.500 
(-) volume muito pequeno a 

médio de dados 

Cox Júnior [Cox91] 103 e 104 fixa não efetuado 

Carneiro [Car98, CM98] 103 e 104 fixa não efetuado 

Kamel e Faloutsos [KF94] 104 e 105 média (-) ~  2,5 vezes o volume inicial 

(-) duas ordens de grandeza 
 D = 60.283 

(+) volume médio e médio-
grande de dados 

Günther et al.  
[GOP+98, GPS+99] 

104 a 107 média 1.000 vezes o volume inicial 
quatro ordens de grandeza 
(-) D pequeno = 9.990.000 

(-) duas classes: volume muito 
pequeno a pequeno de dados 

Tabela 4.6 Escalabilidade (crescimento do volume de dados). 

Em primeiro lugar, verifica-se que nenhum dos trabalhos que analisou o fator escalabilidade 
atingiu a condição ideal. A escalabilidade no trabalho de Guttman foi classificada como 
reduzida, uma vez que este proporcionou relações completamente inversas à condição ideal, tais 
como o crescimento do volume de dados de apenas 4,3 vezes o volume inicial e o uso restrito de 
volumes pequenos de dados. Já os trabalhos de Günther e Bilmes, e Kamel e Faloutsos, foram 
classificados segundo uma escalabilidade média. O primeiro destaca-se por abranger três ordens 
de grandeza, mas utilizar somente volumes muito pequenos a médios de dados, o que resulta em 
uma pequena diferença absoluta. O trabalho de Kamel e Faloutsos, por sua vez, destaca-se por 
proporcionar uma diferença absoluta mais significativa (i.e., 60.283) obtida através do uso de 
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volumes médios e médio-grandes de dados, mas por outro lado considera somente duas ordens de 
grandeza e proporciona um crescimento do volume de dados de apenas 2,5 vezes o volume 
inicial. Finalmente, no trabalho de Günther et al., especificamente voltado para junções 
espaciais, a escalabilidade foi classificada como média. Este trabalho considerou, de forma 
negativa, apenas duas classes de volume com uma quantidade relativamente reduzida de dados, 
o que resultou em uma pequena diferença absoluta. 

4.1.4 Tamanho e Formato de Objetos Espaciais de Dimensão não-zero 
A extensão dos objetos espaciais influencia diretamente o desempenho de MAM. Nesse sentido, 
o trabalho realizado por Cox Júnior [Cox91] identificou alterações no desempenho dos métodos 
da família R-tree  em decorrência da indexação de retângulos pequenos e grandes. A manipulação 
de objetos grandes, em geral, consiste em um grave problema, uma vez que degenera a 
organização da estrutura de dados dos MAM. Como exemplo, no método de acesso R-tree  o 
armazenamento destes objetos pode gerar MBB grandes nas entradas de nós internos, o que 
conseqüentemente facilita a ramificação do percurso inicial de busca. Isto é particularmente 
relevante para bancos de dados espaciais que armazenam conjuntamente objetos pequenos e 
grandes.  

A caracterização de objetos espaciais “pequenos” e “grandes” corresponde à fixação de um 
valor percentual para o tamanho dos objetos com relação à área total do extent, ou à utilização de 
um intervalo. Assim sendo, a geração de objetos “pequenos” pode considerar somente objetos 
com 0,1% da área total do extent, ao passo que pode-se classificar como “grande” qualquer objeto 
espacial cuja respectiva área tiver entre 40% e 60% da área total do extent. Alguns trabalhos, por 
sua vez, optam por classificar os objetos de acordo com a variação da extensão nas dimensões. É 
o caso do trabalho de Cox Júnior, o qual considera objetos “pequenos” aqueles objetos cuja 
extensão em cada dimensão corresponde no máximo a 2% do espaço total naquela dimensão. 

De forma similar à discussão realizada na classificação do volume de dados, a classificação 
de objetos espaciais quanto ao tamanho é subjetiva. Greene [Gre89], por exemplo, caracterizou 
retângulos com área constante em 0,000001%, 0,0001%, 0,01% e 0,1% da área total do extent, 
respectivamente, como retângulos “pequenos”, “médios”, “grandes” e “muito grandes”, apesar 
de todos ocuparem apenas uma fração mínima do extent. Observação similar pode ser feita com 
relação ao trabalho de Ooi [Ooi90]. Visando eliminar qualquer ambigüidade na comparação dos 
trabalhos, devido ao uso de diferentes padrões de tamanho, nós propomos uma classificação do 
tamanho de objetos espaciais bidimensionais (Tabela 4.7). Esta classificação engloba os valores 
comumente encontrados em aplicações espaciais. Em particular, as classes “muito pequeno” e 
“pequeno” foram subdivididas com o intuito de uma melhor caracterização de tamanhos 
reduzidos, os quais podem envolver diferentes ordens de grandeza. 

A Tabela 4.8 apresenta as classes de tamanho consideradas em vários ambientes de teste. 
Verifica-se que somente três dos trabalhos correlatos investigaram a variação do desempenho 
dos MAM em função do tamanho dos objetos espaciais de dimensão não-zero. Com relação aos 
demais trabalhos, alguns destes incluíram objetos de diferentes tamanhos em seus testes de 
desempenho. Porém, esta variação de tamanho foi associada a tipos completamente distintos de 
arquivos de dados ou foi associada à utilização de arquivos de dados reais. Isto impossibilitou 
qualquer conclusão sobre a influência do tamanho dos objetos no desempenho dos MAM. Por 
fim, a caracterização dos tamanhos no trabalho de Carneiro foi efetuada através de intervalos, 
sendo que para valores relativamente grandes somente foi destacado que aproximadamente 
0,03% do total de objetos espaciais tinham tamanho ³ 10% da área total do extent. 
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classes de tamanho % de área com relação à  
área total do e x t e n te x t e n t  

MP1 t < 0,00001% 

MP2 0,00001% £ t < 0,0001% 

 
muito pequeno 

MP3 0,0001% £ t < 0,001% 

P1 0,001% £ t < 0,01% 

P2 0,01% £ t < 0,1% 

 
pequeno 

P3 0,1% £ t < 1% 

médio-pequeno 1% £ t < 5% 

médio 5% £ t < 15% 

médio-grande 15% £ t < 35% 

grande 35% £ t < 75% 

enorme t ³ 75% 

Tabela 4.7 Classificação do tamanho de objetos espaciais bidimensionais. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

classes de tamanho estudo da variação do 
desempenho em função do 

tamanho de objetos 
Guttman [Gut84] não especificado não 

Kriegel et al. [KSSS89] todas não 

Greene [Gre89] muito pequeno e pequeno sim 

Beckmann et al. [BKSS90] pequeno (tamanho médio) não 

Günther e Bilmes [GB91] pequeno (tamanho médio, P2) não 

Cox Júnior [Cox91] muito pequeno a médio-grande sim 

Carneiro [Car98, CM98] muito pequeno a médio não 

Ooi [Ooi90] muito pequeno e pequeno sim 

Ciferri e Salgado [CS00a] muito pequeno a médio-grande sim 

Tabela 4.8 Tamanho dos objetos espaciais de dimensão não-zero. 

A investigação da variação do desempenho de MAM em função do tamanho dos objetos 
espaciais idealmente deve envolver objetos com diferentes faixas de tamanho, desde objetos que 
ocupem uma fração mínima do extent, até objetos que preencham uma larga porção do extent (i.e., 
Tabela 4.7). Em uma primeira fase, deve ser analisada exclusivamente a influência exercida por 
faixas de tamanho específicas. Para isto, cada arquivo de dados deve ser constituído por 
objetos de somente uma classe de tamanho. Assim, pode-se ter uma visão de como o 
desempenho varia à medida que se aumenta o tamanho dos objetos indexados. Já em uma 
segunda fase, deve-se analisar a influência exercida pelo agrupamento de diversas faixas de 
tamanho em um mesmo arquivo de dados. Nesta fase, cada arquivo (aqui identificado por 
“composição”) deve conter conjuntamente objetos espaciais dos mais variados tamanhos, 
alterando-se apenas a freqüência associada a cada classe de tamanho. Desta forma, procura-se 
reproduzir mais fielmente conjuntos de dados reais, assim como identificar quais composições 
influenciam de forma mais significativa no desempenho dos MAM. 

Os ambientes de teste dos trabalhos de Greene e Ooi consideraram apenas objetos com 
tamanho relativamente reduzido relativos às classes muito pequeno e pequeno. Com base nestes 
tamanhos, foram geradas conclusões que procuraram contrastar, de forma inapropriada, o 
desempenho na indexação de objetos “pequenos” e “grandes”. Como exemplo, Ooi afirmou 
que o uso de um fator de decaimento igual a 1 (i.e., na distribuição zipf) produziu um número de 
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retângulos “pequenos” muito maior do que o número de retângulos “grandes” e, a partir disto, 
apresentou tabelas com resultados de desempenho. Para objetos realmente grandes, tais 
resultados não podem ser generalizados. Estes dois trabalhos diferem, no entanto, quanto ao tipo 
de influência analisada. O trabalho de Greene é voltado exclusivamente à análise da influência 
exercida por faixas de tamanho específicas (primeira fase), enquanto o trabalho de Ooi utiliza 
uma metodologia particular para analisar a influência exercida pelo agrupamento de diversas 
faixas de tamanho (segunda fase). 

Já o trabalho de Cox Júnior variou a extensão de objetos espaciais do tipo retângulo de modo 
a obter três tipos de arquivo distintos contendo, respectivamente, apenas objetos “pequenos”, 
somente objetos “grandes” ou ambos os objetos “pequenos e grandes”. Esta abordagem, ao 
contrário dos trabalhos de Greene e Ooi, objetivou englobar ambas as fases, ou seja, tanto a 
análise da influência exercida por faixas de tamanho específicas (no caso, arquivos de dados 
contendo apenas objetos “pequenos” ou “grandes”), quanto a análise da influência exercida pelo 
agrupamento de diversas faixas de tamanho em um mesmo arquivo de dados (neste caso, 
arquivos contendo objetos “pequenos” e “grandes”). Entretanto, tal abordagem apresenta 
problemas. O primeiro problema está relacionado à geração de objetos espaciais. Enquanto a 
geração de objetos “pequenos” foi limitada, corretamente, às classes de tamanho muito pequeno 
e pequeno, na geração de objetos “grandes” não foi especificada a extensão mínima em cada 
dimensão e assim também podem ter sido criados objetos “pequenos”. Vale destacar que foram 
considerados como objetos “grandes” aqueles cuja extensão em cada dimensão corresponde no 
máximo a 50% do espaço total naquela dimensão, o que equivale às classes de tamanho muito 
pequeno a médio-grande. O segundo problema, menos importante, está relacionado com o 
agrupamento de diversas faixas de tamanho em um mesmo arquivo de dados. Embora o terceiro 
tipo de arquivo permita tal agrupamento, não foram utilizadas diferentes composições, ou seja, 
arquivos de dados contendo objetos espaciais relativos a um mesmo conjunto de classes de 
tamanho, mas com diferentes combinações de freqüência associadas às diversas classes. Em 
particular, somente foi considerada uma composição com distribuição uniforme das classes (i.e., 
mesmo número de objetos espaciais “pequenos” e “grandes”). Portanto não foi verificado, por 
exemplo, como um arquivo de dados com um número significativamente maior de objetos 
“pequenos” do que “grandes” influencia o desempenho dos MAM considerados. Pode-se 
afirmar, neste sentido, que a análise de Cox foi parcial.  

Em particular, nós realizamos testes preliminares de desempenho para investigar a 
influência do tamanho de retângulos no desempenho de MAM da família R-tree . Estes testes 
englobaram as duas fases. Na primeira fase, nós usamos um tamanho fixo para cada arquivo, 
variando este tamanho entre 0,00001% (i.e., MP2) e 30% (i.e., médio-grande) do extent. Na 
segunda fase, composta por 4 arquivos, nós geramos retângulos de diferentes tamanhos em cada 
arquivo de dados, segundo a variação da primeira fase. A freqüência dos tamanhos diferiu nestes 
arquivos, representando: (a) uma distribuição uniforme dos tamanhos; (b) uma quantidade maior 
de retângulos pequenos do que grandes; (c) uma quantidade maior de retângulos grandes do que 
pequenos; e (d) uma quantidade maior de retângulos com tamanho médio do que retângulos 
pequenos e grandes. Esta investigação está descrita em Ciferri e Salgado [CS00a], cujo conteúdo 
corresponde ao apêndice B. 

Por outro lado, a variação do desempenho de MAM em função do formato de objetos 
espaciais de dimensão não-zero não foi investigada pelos trabalhos correlatos. Em alguns destes 
trabalhos, entretanto, diferentes formatos de retângulos foram usados na definição dos vários 
tipos de arquivo de dados (Tabela 4.9). A alteração do formato de retângulos é particularmente 
interessante, uma vez que retângulos possuem uma associação direta com a representação de 
MBB. Pode-se investigar, neste sentido, como o armazenamento de MBB longos e finos (i.e., 
MBB com a extensão em um dos eixos muito maior do que a extensão no outro eixo) degenera a 
organização da estrutura de dados dos MAM. Kriegel et al. [KSSS89], em particular, 
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concluíram sobre a necessidade de se variar um conjunto representativo de fatores relacionados 
aos dados do tipo retângulo na avaliação de desempenho de MAM, dentre os quais inclui-se o 
formato dos retângulos. Para o espaço bidimensional, pode-se considerar basicamente cinco tipos 
de formato de retângulos: (a) quadrático, no qual a extensão nas duas dimensões é idêntica; (b) 
linear_x, no qual a extensão na dimensão x é maior do que a extensão na dimensão y; (c) linear_y, 
no qual a extensão na dimensão y é maior do que a extensão na dimensão x; (d) linear_x longo e 
fino, no qual a extensão na dimensão x é muito maior do que a extensão na dimensão y, como 
exemplo dez ou vinte vezes; e (e) linear_y longo e fino, no qual a extensão na dimensão y é muito 
maior do que a extensão na dimensão x. A denominação linear, no entanto, geralmente é usada 
para generalizar os tipos (b) a (e). 

trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

formato de objetos 
espaciais 

tipo de dado 

Guttman [Gut84] extremamente variado retângulo 

Kriegel et al. [KSSS89] extremamente variado e 
linear_y (y = 5x) 

retângulo 

Greene [Gre89] quadrático e linear_x  longo e 
fino (x = 10y) 

retângulo 

Beckmann et al. [BKSS90] não especificado retângulo 

Günther e Bilmes [GB91] extremamente variado polígono convexo 

Cox Júnior [Cox91] não especificado retângulo 

Carneiro [Car98, CM98] extremamente variado linha poligonal fechada 

Tabela 4.9 Formato de objetos espaciais de dimensão não-zero. 

4.1.5 Grau de Sobreposição entre Objetos Espaciais  
Diversos trabalhos têm destacado a influência da sobreposição entre objetos espaciais no 
desempenho de MAM [Gre89, KSSS89, Ooi90, GG98]. Greene [Gre89] concluiu que o método 
R+- tree  produz um melhor desempenho quando ocorrem menos sobreposições entre objetos 
espaciais. Já Kriegel et al. [KSSS89], em suas considerações finais, destacaram algumas 
limitações presentes na avaliação de desempenho realizada pelos próprios autores, dentre as 
quais encontra-se a ausência de testes que investigassem os efeitos da variação do grau de 
sobreposição. 

A caracterização exata do termo grau de sobreposição, entretanto, não foi efetuada por 
Kriegel et al., nem pelos demais trabalhos correlatos estudados. O grau de sobreposição, no 
nosso entendimento, pode ser definido a partir de duas medidas. A primeira consiste na média 
do número de objetos intersectados por cada objeto espacial armazenado em um arquivo de 
dados. Outra medida possível para contabilizar o grau de sobreposição é baseada na extensão 
espacial envolvida. Para retângulos no espaço bidimensional, por exemplo, esta medida deve ser 
calculada em dois passos. Inicialmente, para cada objeto espacial deve-se calcular a fração de 
área envolvida com sobreposições, sendo que esta fração deve ser quantificada através de um 
percentual de área relativo à área total do extent. Por fim, calcula-se a média das frações. Um alto 
grau de sobreposição corresponde, portanto, a um grande número de objetos intersectados e a 
uma vasta área de sobreposição. A Figura 4.1 ilustra um exemplo no qual um certo objeto 
espacial intersecta três outros objetos, sendo que a respectiva fração de área envolvida com 
sobreposições está colorida de cinza. 

Ao invés de controlar o grau de sobreposição segundo as medidas acima definidas, em 
particular na geração de dados sintéticos, alguns trabalhos correlatos apresentaram apenas uma 
estimativa do grau de sobreposição médio presente nos vários arquivos de dados através da 
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medida “densidade de sobreposição” [Gre89, BKSS90, KF94, GOP+98]. Esta medida indica 
quantas vezes o extent é coberto pela coverage (i.e., área total) de todos os objetos espaciais, e 
pode ser calculada pela Equação 3.1, onde n corresponde ao número de objetos. A medida 
densidade de sobreposição, segundo alguns pesquisadores [Ooi90, GB91], é um bom indicador 
do grau de sobreposição, sendo que valores crescentes de densidade tendem a indicar um maior 
grau de sobreposição. Neste sentido, Günther et al. [GOP+98] apresentaram alguns exemplos de 
conjuntos de dados com densidades distintas. Para uma densidade de 100% foi verificado que 
sobreposições entre objetos espaciais ocorreram, mas em um grau não muito elevado. Já uma 
densidade de 5% tornou praticamente inexistente a ocorrência de sobreposições entre objetos 
espaciais. A Tabela 4.10 apresenta as densidades consideradas em alguns trabalhos correlatos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Exemplo de sobreposição entre objetos espaciais. 

trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

densidade de sobreposição 

Greene [Gre89] 0,0001; 0,01, 1 e 10 

Beckmann et al. [BKSS90] 2; 2,5; 8, 10 e 11,2 

Kamel e Faloutsos [KF94] entre 0,029 e 1 

Günther et al. [GOP+98, GPS+99] 0,05; 0,3 e 1 

Tabela 4.10 Densidade de sobreposição. 

A medida densidade de sobreposição, entretanto, possui como grande limitação o fato de 
não ser muito precisa, sendo que situações completamente antagônicas podem apresentar o 
mesmo valor de densidade. Isto pode ser observado através da Figura 4.2, a qual ilustra o 
conteúdo de dois arquivos de dados com a mesma densidade de sobreposição, mas claramente 
contendo diferentes graus de sobreposição. Vale destacar que, em um destes arquivos, 
propositadamente, não ocorre sobreposição alguma. Desta forma, pode-se concluir que a 
utilização isolada da medida densidade de sobreposição na investigação da variação do 
desempenho de MAM em função do grau de sobreposição não é apropriada, sendo necessário o 
uso de um conjunto alternativo de medidas que caracterize de uma forma mais precisa o grau de 
sobreposição. Há espaço, portanto, para novas investigações envolvendo este fator, as quais 
devem ser conduzidas de um modo controlado e exaustivo. 

A obtenção de diferentes valores para o grau de sobreposição pode ser alcançada através da 
variação de outros fatores determinantes de desempenho, os quais influenciam indiretamente no grau 
de sobreposição. Cox Júnior [Cox91] observou que conjuntos de dados com objetos grandes, por 
exemplo, tendem a gerar sobreposições e provocam alterações de desempenho distintas por 
parte dos MAM. A distribuição espacial dos dados, por sua vez, também influencia no grau de 
sobreposição, sendo um bom exemplo ilustrado na Figura 4.2. Neste sentido, Ooi [Ooi90] 
verificou que quando os objetos estão distribuídos de uma forma mais uniforme, ocorre um 
menor grau de sobreposição.  
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Figura 4.2 Exemplo de arquivos com a mesma densidade de sobreposição,  
mas contendo diferentes graus de sobreposição. 

Além da densidade de sobreposição, existem outras medidas de densidade, as quais são 
caracterizadas a seguir com o intuito apenas de se evitar qualquer ambigüidade na definição e 
uso de conceitos homônimos. A densidade de objetos descreve o percentual dos objetos 
espaciais que está contido em uma dada região com relação ao total de objetos contidos no 
extent. Já a densidade espacial (ou geográfica) consiste na razão entre a quantidade total de 
objetos espaciais e a área da região. Assim, uma determinada região pode apresentar uma 
densidade espacial de 1.000 pontos/km2. A Figura 4.3 ilustra ambos os conceitos de densidade 
de objetos e densidade espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Conceitos de densidade espacial (ou geográfica) e de objetos. 

4.1.6 Distribuição Espacial dos Dados 
Esta seção compara os principais trabalhos correlatos estudados com relação à investigação do 
fator distribuição espacial dos dados. A comparação destes trabalhos foi baseada em duas 
diferentes perspectivas. A primeira perspectiva está relacionada ao suporte às distribuições 
destacadas na seção 5.1.2 como sendo necessárias para o conjunto mínimo de distribuições de 
um ambiente de teste. Estas distribuições são compostas por: (a) distribuições completamente 
diferentes entre si quanto à disposição espacial dos dados; (b) distribuições com propriedades 
que em geral degradam o desempenho de MAM, tal como a formação de grandes porções de 
espaço vazio ou a concentração dos dados em determinadas regiões; e (c) distribuições formadas 
com base em distribuições contínuas de probabilidade. A segunda perspectiva, por sua vez, foi 
baseada na metodologia de avaliação da distribuição espacial dos dados proposta nesta tese 
(seção 5.1.3). Em especial, esta metodologia é composta por subclasses de localização  e classes de 
organização, de forma a representar diferentes tipos de distribuição espacial dos dados. Subclasses 
de localização referem-se à localização coletiva dos dados no extent, enquanto classes de organização 
referem-se à forma de organização dos dados. Idealmente, a investigação da variação do 

2 Km 

1 Km 1.000 
pontos  

região:  
   densidade espacial = 1.000 p/km2 
   densidade de objetos = 1% pontos 

extent: 100.000 pontos em 4 km2 
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desempenho de MAM em função da distribuição espacial dos dados deve considerar todas as 
distribuições destacadas como necessárias para o conjunto mínimo de distribuições de dados, 
assim como a maior quantidade possível de tipos de distribuição.  

A Tabela 4.11 compara os trabalhos correlatos quanto ao conjunto mínimo de distribuições. 
Verifica-se que somente os trabalhos de Kriegel et al., Beckmann et al. e Cox Júnior atenderam 
integralmente a este conjunto mínimo. Nesta tese, nós também atendemos ao conjunto mínimo 
de distribuições. Nos trabalhos correlatos, entretanto, o suporte a algumas distribuições de dados 
específicas do conjunto mínimo é restrito. Um exemplo diz respeito às distribuições com 
propriedades que em geral degradam o desempenho de MAM. No trabalho de Beckmann et al., 
o suporte a estas distribuições é efetuado exclusivamente com base no arquivo de dados F2 
(nomeado cluster), o qual conduz à formação de grandes porções de espaço vazio. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

distribuições 
diferentes 

(a) 

distribuições 
degradantes 

(b) 

distribuições 
estatísticas 

(c) 
Guttman [Gut84]  X  

Kriegel et al. [KSSS89] X X X 

Greene [Gre89]   X 

Beckmann et al. 
[BKSS90] 

X X X 

Günther e Bilmes 
[GB91] 

   

Cox Júnior [Cox91] X X X 

Carneiro [Car98, CM98]  X  

Ooi [Ooi90]  X  

Tabela 4.11 Distribuição espacial dos dados: comparação baseada no  
conjunto mínimo de distribuições de um ambiente de teste. 

A Tabela 4.12 apresenta os tipos de distribuição de dados considerados nos trabalhos 
correlatos, de acordo com a metodologia proposta nesta tese (seção 5.1.3). Verifica-se, para 
todos os trabalhos, o suporte a um número reduzido de tipos de distribuição, o que limita a 
análise do fator distribuição espacial dos dados. Neste sentido, os trabalhos de Guttman, Greene, 
Günther e Bilmes, Carneiro e Ooi mostram-se extremamente limitados, uma vez que 
proporcionaram suporte a apenas um ou dois tipos de distribuição. Já o trabalho de Beckmann et 
al., classificado parcialmente devido à ausência de algumas informações, considerou três tipos 
de distribuição de dados, os quais com relação à localização coletiva dos dados restringiram-se à 
subclasse de localização 21. O trabalho de Cox Júnior, por sua vez, considerou quatro tipos de 
distribuição. Por fim, quando comparado aos demais trabalhos correlatos, o trabalho de Kriegel 
destaca-se por ter realizado uma análise mais abrangente do fator distribuição espacial dos 
dados, a qual considerou, em especial, quase a totalidade das classes de organização . Entretanto, 
Kriegel utilizou poucos arquivos de dados por tipo de distribuição (i.e., apenas 1 ou 2 arquivos). 
Nesta tese, nós utilizamos 24 tipos de distribuição espacial dos dados e um número 
significativamente maior de arquivos de dados (i.e., 960 arquivos, 40 arquivos por tipo de 
distribuição espacial).  
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trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

tipos de distribuição de dados 
[s u b c l a s s e  d e  l o c a l i z a ç ã os u b c l a s s e  d e  l o c a l i z a ç ã o  + c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã oc l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o ] 

Guttman [Gut84] [subclasse de localização 21 + classe de organização 6] 

Kriegel et al. [KSSS89] [subclasse de localização 08 + classe de organização 3], 
[subclasse de localização 14 + classe de organização 4], 
[subclasse de localização 20 + classe de organização 3], 
[subclasse de localização 21 + classe de organização 1], 
[subclasse de localização 21 + classe de organização 2], 
[subclasse de localização 21 + classe de organização 6] 

Greene [Gre89] [subclasse de localização 21 + classe de organização 1] 

Beckmann et al. [BKSS90]   [subclasse de localização 21 + classe de organização 1],  
[subclasse de localização 21 + classe de organização 2],  
[classe de organização 4] 
Obs.1: informações insuficientes para classificar as 
distribuições originadas de dados reais; e 

Obs.2: informações insuficientes para definir a subclasse de 
localização do arquivo F2 (cluster), correspondente à classe de 
organização 4.  

Günther e Bilmes [GB91] [subclasse de localização 21 + classe de organização 2] 

Cox Júnior [Cox91] [subclasse de localização 08 + classe de organização 3], 
[subclasse de localização 20 + classe de organização 3], 
[subclasse de localização 20 + classe de organização 4], 
[subclasse de localização 21 + classe de organização 1] 

Carneiro [Car98, CM98] [subclasse de localização 19 + classe de organização 2], 
[subclasse de localização 19 + classe de organização 6] 

Ooi [Ooi90] [subclasse de localização 21 + classe de organização 1],  
[subclasse de localização 21 + classe de organização 2] 

Tabela 4.12 Distribuição espacial dos dados: comparação baseada na metodologia proposta. 

4.1.7 Seqüência de Inserção dos Dados 
A inserção de objetos espaciais, conforme destacado por Cox Júnior [Cox91], pode ser não 
determinística para alguns MAM, tal como a R-tree . Em outras palavras, diferentes seqüências 
de inserção para um determinado conjunto de objetos espaciais podem construir árvores 
diferentes e conseqüentemente agrupar os objetos de maneira distinta. Tais árvores, caso difiram 
de forma significativa entre si, podem proporcionar uma grande variação no desempenho dos 
MAM no suporte a consultas espaciais.  

Nenhum dos trabalhos correlatos investigou a influência da seqüência de inserção dos dados 
no desempenho de MAM (obs.: no entanto Mário Nascimento, membro da banca, destacou que 
o trabalho de Beckmann et al. [BKSS90] para a R* - tree  indiretamente fez esta investigação). Tal 
investigação pode revelar se a seqüência de inserção dos dados proporciona uma variação 
significativa no desempenho de MAM. Um método robusto é aquele cujo desempenho não 
depende da seqüência de inserção dos dados. Neste sentido, o método de acesso BUDDY hash tree é 
destacado por Seeger [See91], que sugere que propriedades presentes no algoritmo de 
particionamento podem contribuir para que o desempenho deste MAM quase não seja 
influenciado pela seqüência de inserção dos dados. 

4.2 Características Associadas à Carga de Trabalho 
Nesta seção, os principais trabalhos descritos no capítulo 3 são comparados com relação às 
características associadas à carga de trabalho. Inicialmente os trabalhos são comparados com 
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relação ao controle da seletividade dos dados. Em seguida, estes trabalhos são comparados com 
relação a três características inter-relacionadas, a saber: tipos e subtipos de consulta, incluindo 
tanto o tipo de caracterização das consultas (i.e., consultas reais ou sintéticas) quanto o volume 
de consultas. Já as duas últimas seções comparam os trabalhos com relação às características 
associadas aos parâmetros de consulta e à dinâmica dos dados, respectivamente. 

4.2.1 Controle da Seletividade dos Dados 
A seletividade dos dados corresponde ao percentual de dados recuperados por uma consulta com 
relação ao conjunto completo de respostas à consulta. No caso de consultas espaciais de seleção, 
este percentual é calculado, portanto, com base no total de objetos espaciais armazenados no 
arquivo de dados sobre o qual a consulta foi executada. Já para junções espaciais, este 
percentual é calculado com base no número de tuplas do produto cartesiano de dois arquivos de 
dados. Uma tupla, neste caso, contém um par de objetos espaciais (a, b), sendo que o objeto 
espacial a é originário de um dos arquivos de dados envolvidos na junção espacial, enquanto o 
objeto espacial b é originário do outro arquivo de dados envolvido na junção espacial. Por fim, 
conforme destacado em Günther et al. [GOP+98], a caracterização da seletividade dos dados 
através de adjetivos, tais como alto e baixo, é confusa na literatura. Alguns trabalhos, tais como 
Seeger [See91] definem um alto grau de seletividade como correspondendo à recuperação de um 
pequeno percentual de objetos espaciais ou tuplas. Esta tese considera exatamente o contrário. 

O controle da seletividade dos dados é muito importante, desde que um MAM pode gerar 
um desempenho não proporcional ao percentual de dados recuperados em uma consulta espacial 
[Cif95]. Este desempenho pode ser, logicamente, distinto em função do percentual de dados 
recuperados, ocorrendo de modo geral uma diminuição no desempenho à medida que a 
seletividade dos dados aumenta, ou seja, à medida que cresce o volume de dados recuperados. 
Entretanto, apesar da diferença de desempenho obtida com o uso de graus de seletividade 
distintos, espera-se que a razão entre os desempenhos seja proporcional à razão entre os graus de 
seletividade. Como exemplo, se a recuperação de 10% dos objetos espaciais armazenados em um 
arquivo de dados gastar 5 segundos, a recuperação de 30% e 50% dos objetos espaciais deve 
gastar aproximadamente 15 e 25 segundos, respectivamente. Neste contexto, quando a 
recuperação de 30% dos objetos consumir 30 segundos, verifica-se um desempenho não 
proporcional ao percentual de dados recuperados. Além disto, segundo Günther et al. [GPS+99], 
a seletividade dos dados constitui um excelente indicador de variações no desempenho relativo 
de técnicas de processamento de junção espacial. Para SGBD convencionais, o estudo da 
variação do desempenho em função do percentual de dados recuperados por uma consulta tem 
sido largamente realizado, com destaque para o uso do benchmark de Wisconsin [Dew85]. Este 
benchmark distribui dados convencionais dos tipos inteiro e string em várias tabelas, sendo que 
cada uma das tabelas proporciona uma seletividade controlada, obtida diretamente através de 
uma distribuição uniforme dos dados. 

A investigação da variação do desempenho de MAM em função da seletividade dos dados é 
viável e particularmente interessante. Viável no sentido que alguns trabalhos correlatos já 
constataram, de forma indireta, que o aumento do grau de seletividade dos dados pode alterar 
tanto o desempenho relativo dos MAM, quanto o desempenho absoluto de um MAM. Esta 
constatação foi feita a partir da variação do tamanho da janela de consulta de intersection range 
queries. O crescimento do tamanho da janela de consulta implica em um aumento do grau de 
seletividade dos dados para a maioria das situações. Para tanto, as janelas de consulta devem 
possuir o mesmo formato e distribuição espacial do centro, diferindo somente com relação ao 
tamanho. Assim, a seletividade dos dados para duas janelas com mesmo centro, na pior 
hipótese, será igual. Segundo Carneiro [Car98], a diferença de desempenho entre as variantes da 
R* - tree  e da R-tree  tende a cair com o aumento do tamanho da janela de consulta. A simples 
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variação do tamanho da janela de consulta não permite, entretanto, um controle preciso do grau 
de seletividade. Para isto, adicionalmente é necessário uma distribuição sistemática dos dados e 
das janelas de consulta. 

Dentre os trabalhos correlatos revisados no capítulo 3, somente dois trabalhos consideraram 
de algum modo o fator seletividade dos dados nos testes de desempenho. O trabalho de Guttman 
[Gut84] não investigou a variação do desempenho da R-tree  em função do percentual de dados 
recuperados por uma consulta. Por conseguinte, Guttman não controlou a variação do grau de 
seletividade dos dados, limitando-se apenas a constatar que a execução das consultas, no caso 
intersection range queries, conduziu a uma seletividade entre 3% e 6% do total de objetos 
espaciais indexados. Já o trabalho de Günther et al. [GOP+98, GPS+99] destaca-se por ter 
investigado a variação do desempenho de estratégias distintas de processamento de junção 
espacial em função do percentual de dados recuperados para vários subtipos de junção espacial. 
Apesar do enfoque dado aos testes de desempenho deste trabalho não ter sido direcionado para 
MAM, a existência de estratégias fundamentadas no uso de MAM, tais como scan-and-index e 
synchronized tree traversal, permitiu uma avaliação indireta do método de acesso quadtree , 
escolhido para dar suporte a estas estratégias.  

4.2.2 Tipos e Subtipos de Consulta 
Aplicações espaciais, em geral, submetem diversos tipos de consulta a um SGBD. Com o 
objetivo de atender a este requisito, a maioria dos MAM é projetado para prover suporte a 
diversos tipos de consulta. Verifica-se, no entanto, que um MAM não é eficiente para todos os 
possíveis tipos de consulta. Desta forma, surge a possibilidade de utilização de dois ou mais 
MAM, por parte de um SGBD espacial, com o propósito de aumentar o desempenho no suporte 
a consultas.  

Neste sentido, a realização de testes com o intuito de se comparar o desempenho de 
diferentes MAM no suporte a consultas espaciais pode ajudar na escolha tanto da alternativa de 
implementação (apenas um ou vários MAM), quanto dos MAM a serem utilizados por um 
SGBD espacial. A Tabela 4.13 apresenta e classifica os tipos de consulta considerados nos 
ambientes de teste dos trabalhos correlatos, assim como descreve o volume de consultas 
executadas para cada arquivo de dados. Estes trabalhos correlatos, em especial, utilizaram 
consultas sintéticas, ou seja, consultas geradas artificialmente. A utilização de consultas reais, 
uma segunda opção, tem sido descartada devido a dois fatores principais: (a) a obtenção de um 
conjunto de consultas reais demanda grande esforço. Para isto, é necessário efetuar um 
monitoramento completo do sistema, durante semanas, visando-se identificar as consultas espaciais 
submetidas ao SGBD espacial. Também deve-se determinar características associadas aos 
parâmetros das consultas, tais como tamanho, formato e distribuição das janelas de consulta de 
range queries; e (b) em geral, características associadas aos parâmetros das consultas são 
altamente dependentes dos dados do sistema. Como exemplo, a distribuição das janelas de 
consulta de range queries pode ocorrer de forma correlacionada com os dados. Isto torna 
algumas consultas reais extremamente específicas ao sistema em questão.   

Nesta tese, nós comparamos o desempenho dos MAM da família R-tree  no suporte a point 
queries, intersection range queries, containment range queries e enclosure range queries. Vale 
destacar o grande volume de consultas realizadas ao longo dos nossos testes de desempenho, no 
total de 30.720.000 consultas (i.e., 4.000 consultas para cada arquivo de dados, 960 arquivos de 
dados e 8 MAM). 
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trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

tipos de consulta  
(com especialização em subtipos) 

volume de consultas 
executadas por 

arquivo de dados 
Guttman [Gut84] intersection range query 100 

Kriegel et al. [KSSS89] point query, intersection range query, 
enclosure range query, containment range 

query e partial match query  

100 na primeira parte 
dos testes e  500 na 
segunda parte dos 

testes 

Greene [Gre89] intersection range query não especificado 

Beckmann et al. [BKSS90]   point query, intersection range query, 
enclosure range query e  
intersection spatial join  

1.600 na primeira 
etapa e 3 na segunda 

etapa 

Günther e Bilmes [GB91] point query e intersection region query 1.200 

Cox Júnior [Cox91] point query, intersection range query e 
enclosure range query 

500 por fase, 1.500 no 
total 

Carneiro [Car98, CM98] point query, intersection range query e 
enclosure range query 

12.000 por fase,  
36.000 no total, sem 

contabilizar point 
queries 

Hoel e Samet [HS92] point query, intersection range query e  
1-nearest neighbor query 

5.000 

Günther et al.  
[GOP+98, GPS+99] 

intersection spatial join , containment spatial 
join , enclosure spatial join , direction 

northwest spatial join e  
distance minor-equal spatial join  

não especificado 

Tabela 4.13 Tipos de consulta e volume de consultas. 

4.2.3 Características Associadas aos Parâmetros de Consulta 
Esta seção tem por objetivo comparar os trabalhos correlatos tanto com relação ao tamanho, ao 
formato e à distribuição espacial dos retângulos relativos às janelas de consulta de range 
queries, quanto com relação à distribuição espacial dos pontos base de point queries (Tabela 
4.14). 

trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

tipos de distribuição 

Kriegel et al. [KSSS89] uniforme 

Beckmann et al. [BKSS90]   uniforme 

Günther e Bilmes [GB91] aleatória  

Cox Júnior [Cox91] uniforme 

Carneiro [Car98, CM98] não especificado explicitamente, 
provavelmente correlacionada com os dados 

Tabela 4.14 Distribuição dos pontos base de point queries. 

A Tabela 4.15 apresenta os tamanhos, os formatos e os tipos de distribuição dos retângulos 
relativos às janelas de consulta de range queries considerados pelos trabalhos correlatos. Com 
relação ao tamanho da janela de consulta, verifica-se a utilização de diversas faixas de tamanho, 
desde próximos a 0% até 36% da área total do extent. No entanto, apenas os trabalhos de Kriegel 
et al. (na primeira parte dos testes), Greene, Beckmann et al. e Carneiro realmente investigaram 
a influência do tamanho da janela de consulta de range queries no desempenho de MAM. Para 
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estes trabalhos, foram utilizados arquivos de consulta específicos para cada uma das faixas de 
tamanho, visando-se diferenciar a influência de cada uma das faixas de tamanho no desempenho 
de MAM. Já o trabalho de Cox Júnior, assim como o trabalho de Kriegel et al. (na segunda parte 
dos testes), utilizaram somente um único arquivo de consulta, para o qual foram geradas janelas 
de consulta com diferentes faixas de tamanho.  

De forma similar à investigação da variação do desempenho de MAM em função do 
tamanho dos objetos espaciais, a investigação da variação do desempenho de MAM em função 
do tamanho da janela de consulta de range queries idealmente deve envolver janelas de consulta 
com diferentes faixas de tamanho, desde janelas que ocupem uma fração mínima do extent, até 
janelas que preencham uma larga porção do extent. Neste sentido, a Tabela 4.16 compara os 
quatro trabalhos correlatos voltados a tal investigação, sendo a comparação baseada nas classes 
de tamanho já definidas anteriormente na Tabela 4.7. Dentre estes trabalhos, o trabalho de 
Carneiro destaca-se por ter realizado uma investigação bem abrangente. Carneiro usou janelas 
de consulta relativas a diversas classes de tamanho, as quais englobam as classes de tamanho 
consideradas nos demais trabalhos correlatos. Carneiro verificou, em especial, que a diferença 
de desempenho entre as variantes da R* - tree  e da R-tree  diminuiu com o aumento do tamanho da 
janela de consulta. 

trabalhos voltados à 
análise de 

desempenho de MAM 

tamanho  
(% de área com relação à área 

total do e x t e n te x t e n t ) 

formato tipos de 
distribuição 

Guttman [Gut84] não especificado não especificado aleatória  

Kriegel et al. [KSSS89] 0,1%, 1%, 10%  p/ pontos e 0,1%, 
0,5%, 1% e 5% p/ retângulos 

quadrático e 
 linear (aleatório) 

uniforme 

Greene [Gre89] 0,01%, 0,0625%, 0,25% e 1% quadrático não 
especificado 

Beckmann et al. 
[BKSS90]   

0,001%, 0,01%, 0,1% e 1% quadrático e  
linear (entre x = 2,25 y e 

y = 4x) 

uniforme 

Cox Júnior [Cox91] de acordo com cinco faixas:  
0% a 0,04%, 0,04% a 1%, 1% a 4%, 

4% a 16%, 16% a 36%  

quadrático e linear  
(x = 3y e y = 3x) 

uniforme 

Carneiro  
[Car98, CM98] 

0,0001%, 0,001%, 0,01%,  
0,1%, 1% e 10% 

quadrático e  
linear (x = 2y;  

x = 3y; y = 2x e y = 3x) 

correlaciona
da com os 

dados 

Tabela 4.15 Tamanho, formato e distribuição dos retângulos relativos  
às janelas de consulta de range queries. 

trabalhos correlatos voltados à 
análise de desempenho de MAM 

classes de tamanho  
 

Kriegel et al. [KSSS89] pequeno (P3), médio-pequeno e médio 

Greene [Gre89] pequeno (P2), pequeno (P3) e médio-pequeno 

Beckmann et al. [BKSS90]   pequeno (P1), pequeno (P2), pequeno (P3)  
e médio-pequeno 

Carneiro [Car98, CM98] muito pequeno (MP3), pequeno (P1), pequeno (P2), 
pequeno (P3), médio-pequeno e médio 

Tabela 4.16 Classes de tamanho dos retângulos relativos  
às janelas de consulta de range queries. 
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Com relação ao formato da janela de consulta de range queries, nenhum dos trabalhos 
correlatos investigou a influência deste fator no desempenho de MAM. O trabalho de Greene, 
assim como o trabalho de Kriegel et al. (na primeira parte dos testes), restringiu-se à utilização 
do formato quadrático. Já os trabalhos de Kriegel et al. (na segunda parte dos testes), Beckmann 
et al., Cox Júnior e Carneiro utilizaram apenas arquivos de consulta contendo diferentes 
formatos conjuntamente. Isto impossibilitou diferenciar a influência de cada um dos formatos no 
desempenho dos MAM. 

4.2.4 Dinâmica dos Dados 
O fator dinâmica dos dados está diretamente relacionado ao nível de atualização do conjunto de 
dados. Desta forma, a investigação da variação do desempenho de MAM em função da 
dinâmica dos dados envolve a execução de operações de inserção, remoção e modificação. A 
análise dos custos destas operações é muito importante, uma vez que estas geralmente 
demandam algum tipo de reorganização local da estrutura de dados a um custo elevado. 
Entretanto, da óptica dos usuários finais, um MAM deve oferecer, em primeiro lugar, um 
desempenho ótimo no suporte a consultas espaciais, sendo relegado a um segundo plano o 
desempenho das operações de alteração. Isto explica o pequeno interesse, ou mesmo a falta de 
interesse, de pesquisas com relação à análise dos custos das operações de inserção, remoção e 
modificação. Porém, para aplicações que possuem um alto nível de atualização do conjunto de 
dados, o oferecimento de algoritmos ineficientes para o suporte às operações de alteração é 
problemático e pode reduzir drasticamente o desempenho geral de um MAM. 

MAM podem ser classificados como dinâmicos ou estáticos. Um MAM dinâmico permite 
que operações de alteração sejam intercaladas com consultas espaciais, sem que haja a 
necessidade de qualquer reorganização periódica de sua estrutura de dados. Neste caso, as 
operações de alteração, além de efetuarem uma certa funcionalidade básica, também são 
responsáveis pela reorganização local da estrutura de dados de um MAM. Já um MAM estático 
necessita de uma reorganização periódica de sua estrutura de dados, desde que as operações de 
alteração podem degenerar a organização de sua estrutura. A reorganização da estrutura de 
dados de um MAM possui alguns inconvenientes. Primeiro, tal reorganização é altamente 
custosa, desde que envolve, em geral, a manipulação de um considerável volume de dados 
armazenado em memória secundária. Segundo, durante o período de tempo no qual a 
reorganização está sendo efetuada, o MAM fica indisponível para qualquer operação, inclusive 
consultas, comprometendo o desempenho. Por fim, a periodicidade de reorganização tende a ser 
alta, acentuando os dois problemas anteriormente destacados. O uso de MAM estáticos, por 
parte de um SGBD espacial, justifica-se somente para aplicações espaciais que possuem um 
nível reduzido de atualização do conjunto de dados, de preferência praticamente nulo, para as 
quais o MAM estático deve proporcionar um excelente desempenho no suporte a consultas 
espaciais. Entretanto, um SGBD espacial usa predominantemente MAM dinâmicos, com o 
objetivo de acomodar de modo adequado aplicações que possuem um alto nível de atualização 
do conjunto de dados, as quais constituem a grande maioria das aplicações espaciais. 

MAM dinâmicos idealmente devem prover um suporte eficiente tanto para consultas 
espaciais, quanto para as operações de alteração. Em especial, um MAM não deve maximizar o 
desempenho no suporte a consultas espaciais em detrimento de um custo proibitivo para a 
inserção, a remoção e a modificação dos dados. Verifica-se, em particular, um trade-off entre a 
obtenção do desempenho ótimo no suporte a consultas e a obtenção do desempenho ótimo no 
suporte a operações de alteração. Estes objetivos, portanto, nem sempre são alcançados 
conjuntamente. Por exemplo, o método de acesso Grid  F i le  apresenta um desempenho para point 
queries estimado em dois acessos a disco, mas em contrapartida requer inúmeros acessos a disco 
para as operações de alteração. 
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A Tabela 4.17 compara os trabalhos correlatos com relação ao fator dinâmica dos dados. 
Para cada um dos trabalhos são indicadas as operações de alteração cujos custos foram 
analisados. Além disto, também é destacado se o trabalho efetuou a análise da influência das 
operações de alteração no desempenho de MAM no suporte a consultas espaciais. Com relação aos 
custos individuais das operações de alteração, nota-se uma tendência para uma a análise das 
operações de inserção. Por outro lado, os trabalhos de Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98] 
destacam-se por terem analisado os custos das três possíveis operações de alteração.  

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

análise do custo das 
operações de alteração 

análise da influência das operações 
de alteração no desempenho de 

MAM no suporte a consultas  
Guttman [Gut84] inserção e remoção não efetuada 

Kriegel et al. [KSSS89] inserção não efetuada 

Greene [Gre89] inserção não efetuada 

Beckmann et al. [BKSS90]   inserção não efetuada 

Günther e Bilmes [GB91] inserção não efetuada 

Cox Júnior [Cox91] inserção, remoção e 
modificação 

efetuada  

Carneiro [Car98, CM98] inserção, remoção e 
modificação 

efetuada 

Tabela 4.17 Dinâmica dos dados nos diversos trabalhos correlatos. 

4.3 Gerenciamento de Buffer-Pool 
MAM, em geral, possuem uma extensão de sua estrutura em memória principal, ou seja, um 
buffer-pool dedicado. Um buffer-pool consiste de um bloco de RAM utilizado especificamente para 
armazenar de forma temporária páginas de disco relativas aos objetos indexados residentes em 
memória secundária. O armazenamento replicado de páginas objetiva reduzir o número de acessos a 
memória secundária e conseqüentemente melhorar o desempenho de MAM. Para isto, quando uma 
página de disco é referenciada, primeiramente é verificado se a página de disco encontra-se 
armazenada no buffer-pool, sendo que a sua presença no buffer evita um acesso a disco. Na literatura 
de banco de dados [EH84], esta referência é conhecida como referência lógica. Caso a página de 
disco não se encontre armazenada no buffer-pool, situação tipicamente conhecida como “falha 
de página” ou “falta de página” (i.e., page fault), esta é transferida da memória secundária para 
o buffer, requisitando assim um acesso a memória secundária. Esta referência, por sua vez, é 
conhecida como referência física. No entanto, antes de se completar a transferência, deve-se 
alocar um espaço de memória no buffer para a nova página. Caso exista algum slot vago, ou 
seja, caso haja uma porção de memória suficiente para acomodar a página de disco, basta 
simplesmente escolher um dos slots. Porém, isto ocorre raramente, apenas no início da alocação 
do buffer-pool. Em geral, o buffer está cheio, sendo necessário substituir uma das páginas 
armazenadas no buffer-pool. Em particular, a página de disco escolhida para ser substituída do 
buffer deve ser armazenada em memória secundária, caso tenha sido modificada, ou descartada, 
caso contrário. 

No processo de escolha da página a ser substituída, deve-se evitar substituir uma página que 
será referenciada em um futuro próximo, o que conduzirá, desnecessariamente, a um novo acesso 
a disco para realocar a página substituída. Uma previsão correta das próximas páginas de disco 
que serão referenciadas é fundamental para minimizar a ocorrência de falhas de página e por 
conseguinte garantir algum ganho significativo de desempenho com a utilização de um buffer-
pool. Vale ressaltar que uma falha de página proporciona duas penalidades no desempenho, pois 
além de requerer um novo acesso a disco, também adiciona o custo de gerenciamento e o custo 
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de pesquisa no buffer-pool em memória principal. Portanto, em uma situação extrema, quando 
todas as referências a páginas conduzem a uma falha de página, a utilização de um buffer-pool 
apenas degrada o desempenho de um MAM. Felizmente, esta situação é muito pouco provável, 
existindo diversas políticas de substituição de páginas voltadas para minimizar a ocorrência de 
falhas de página. Dentre as políticas de substituição, pode-se citar as populares LRU (least 
recently used) e FIFO (First-In, First-Out) e as políticas “segunda chance”, NRU (not recently 
used), LFU (least frequently used) e aleatória [EH84, TWW96, SG99, GMUW00]. Para uma 
política de substituição de páginas também podem ser considerados critérios de substituição 
adicional, como a altura da árvore e buffer pinning [Gat00].  Esta última estratégia identifica um 
conjunto de páginas a ser fixado no buffer-pool até que seja emitida uma ordem explícita de 
liberação. 

A Tabela 4.18 apresenta, para os trabalhos correlatos estudados, os valores e os tipos 
associados às três características relacionadas com o gerenciamento de um buffer-pool, a saber: 
tamanho da página de disco, tamanho total do buffer-pool e política de substituição de páginas. 
Para esta última, é indicado o uso de qualquer critério de substituição adicional. Em primeiro 
lugar, nenhum dos trabalhos estudados efetuou qualquer investigação com relação à variação do 
desempenho de MAM em função do tamanho do buffer-pool ou em função da política de 
substituição de páginas. O tamanho total do buffer-pool, quando especificado, foi fixado entre 8 
KB e 200 KB. O trabalho de Carneiro [Car98], em particular, diferencia-se dos outros trabalhos 
devido à metodologia utilizada para definir o tamanho do buffer-pool, a qual adaptou o tamanho 
de acordo com o arquivo de dados manipulado. Neste sentido, o buffer-pool armazenou em 
torno de 5% das páginas alocadas pelo MAM. Já o trabalho de Cox Júnior [Cox91], que utilizou 
somente um único tamanho de buffer-pool, relatou que o tamanho utilizado permitiu o 
armazenamento de 7% a 16% das páginas alocadas pelos MAM. Quanto à política de substituição 
de páginas, os trabalhos de Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98] usaram a política LRU, 
enquanto os trabalhos de Kriegel et al. [KSSS89] e Beckmann et al. armazenaram no buffer-
pool apenas as páginas relativas ao último percurso acessado na árvore, ou seja, o critério foi 
baseado exclusivamente na estratégia de buffer-pinning. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 

desempenho de MAM 

política de 
substituição  
de páginas  

tamanho da página de disco  
(em bytes) 

tamanho total do  
buffer-pool (em 

Kbytes) 
Guttman [Gut84] não especificado 128, 256, 512, 1.024 e 2.048 não especificado 

Kriegel et al. [KSSS89] buffer pinning  512 não especificado 

Greene [Gre89] não especificado 614, 1.214, 2.414, 4.814 e 
7.214 

128 

Beckmann et al. [BKSS90]   buffer pinning 1.024 não especificado 

Günther e Bilmes [GB91] não especificado 512, 1.024 e 2.048 não especificado 

Cox Júnior [Cox91] LRU 1.024 50 

Carneiro [Car98, CM98] LRU 4.096 8, 40 e 200 

Ooi [Ooi90] não especificado 128, 256, 512, 1.024 e 2.048 não especificado 

Günther e Gaede [GG97a] não especificado 1.024, 2.048 e 4.096 não especificado 

Tabela 4.18 Gerenciamento de buffer-pool nos trabalhos correlatos. 

Dentre os trabalhos comparados, cinco trabalhos investigaram a variação do desempenho de 
MAM em função do tamanho da página de disco [Gut84, Gre89, Ooi90, GB91, GG97a]. Tal 
investigação foi baseada no número de referências físicas, uma vez que são estas referências que 
realmente degradam o desempenho de um MAM. Atualmente, valores típicos para o tamanho da 
página de disco variam entre 4 KB e 8 KB. Os tamanhos de 1 KB e 2 KB já estão 
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ultrapassados, mas ainda são utilizados em sistemas antigos. Nós realmente acreditamos que, em 
poucos anos, a tecnologia de hardware presente em novos sistemas permitirá a utilização de 
páginas de disco com tamanho entre 12 KB e 32 KB. Estas observações estão em conformidade 
com o trabalho de Gray e Graefe [GG97b]. 

Segundo estas observações, o trabalho de Kriegel et al. [KSSS89] e parcialmente os 
trabalhos de Guttman [Gut84], Greene [Gre89], Ooi [Ooi90] e Günther e Bilmes [GB91] utilizaram 
tamanhos de página que não são aplicáveis na atualidade, ou seja, tamanhos menores do que 1 
KB, impossibilitando qualquer aproveitamento de seus resultados e conclusões. Os trabalhos de 
Cox Júnior [Cox91] e Beckmann et al. [BKSS90], e parcialmente os trabalhos de Guttman 
[Gut84], Greene [Gre89], Günther e Bilmes [GB91], Günther e Gaede [GG97a] e Ooi [Ooi90] 
usaram tamanhos de página de disco pequenos e ultrapassados, mas ainda usados em alguns 
poucos sistemas (exemplo: 1 KB e 2 KB). Para os tamanhos típicos, entre 4 KB e 8 KB, 
somente os trabalhos correlatos de Greene [Gre89], Carneiro [Car98] e Günther e Gaede 
[GG97a] usaram tamanhos de página de disco compatíveis, possibilitando que os resultados de 
suas pesquisas possam ser plenamente aplicados na atualidade. Porém, para tamanhos de 
página de disco a serem considerados em um futuro próximo, maiores que 8 KB, nenhum dos 
trabalhos correlatos abrangeu tal faixa de tamanho. Nós realizamos testes preliminares de 
desempenho com MAM da família R-tree  variando o tamanho da página de disco entre 1 KB e 
64 KB, especificamente os tamanhos 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB, 12 KB, 16 KB, 24 KB, 32 KB, 
48 KB e 64 KB. Esta investigação está descrita em Ciferri e Salgado [CS00a], cujo conteúdo 
corresponde ao apêndice B.  

4.4 Medidas de Desempenho 
A coleta de resultados de desempenho envolve dois tipos de complexidade: a de tempo e a de 
espaço. Enquanto a complexidade de tempo está relacionada com o tempo gasto pelo MAM na 
execução de suas rotinas, a complexidade de espaço refere-se aos requisitos de armazenamento 
do MAM na hierarquia de memória de um computador. Em particular, ambas as complexidades 
podem ser reportadas indiretamente, através de outras medidas de desempenho.  

Durante a construção da estrutura de indexação, quando são realizadas sucessivas operações 
de inserção de dados, as seguintes medidas de desempenho podem ser usadas para medir a 
complexidade de espaço: 

• número de páginas de disco alocadas pelo MAM: a partir desta medida estima-se a 
quantidade de memória secundária utilizada, reportada em bytes; 

• número de páginas de disco utilizadas para o armazenamento dos objetos espaciais: 
com base nesta medida estima-se a quantidade de memória secundária utilizada para o 
armazenamento da geometria exata dos objetos espaciais de um certo conjunto de dados. 
Tal medida é válida somente para MAM baseados em aproximações;  

• requisito total de armazenamento: para MAM que não são baseados em aproximação, 
corresponde ao número de páginas de disco alocadas pelo MAM. Já para MAM baseados 
em aproximação, corresponde à soma entre o número de páginas de disco alocadas pelo 
MAM e o número de páginas de disco utilizadas para o armazenamento dos objetos 
espaciais; 

• taxa completa de ocupação dos nós: esta medida corresponde à percentagem de espaço 
do MAM ocupado com dados úteis (i.e., entradas). Em outras palavras, dentre o espaço 
alocado pelo MAM, esta medida indica o percentual ocupado por entradas (de diretório 
ou objetos espaciais). O termo “taxa de ocupação dos nós” é utilizado nesta tese como 
sinônimo de “taxa completa de ocupação dos nós”; 
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• taxa parcial de ocupação dos nós: esta medida corresponde à razão entre o número de 
entradas distintas armazenadas nos nós folhas e o número máximo de entradas que podem 
ser armazenadas em nós folhas. A apresentação desta medida é feita em percentagem; e 

• altura da árvore: esta medida, aplicada a estruturas de indexação na forma de uma 
árvore de múltiplos caminhos, determina o número de níveis da árvore. O nível da raiz é 
geralmente considerado o nível 0 (i.e., base da estrutura). 

Quanto à complexidade de tempo, para consultas espaciais e operações de alteração, as 
seguintes medidas podem ser usadas na coleta de resultados de desempenho: 

• tempo total gasto (ou elapsed time): esta medida corresponde ao tempo total decorrido 
desde o instante que a operação ou consulta é submetida para execução até o momento 
em que a execução se encerra. Para consultas espaciais, a execução se encerra quando 
ocorre a chegada do último item de dado pertencente ao conjunto resposta. Já para 
operações de alteração, a execução se encerra quando ocorre a última atualização na 
estrutura de dados. Note que não é contabilizado o tempo gasto para definição dos 
parâmetros da consulta (ex.: definição da janela de consulta de range queries). Esta 
medida é um exemplo de medida de desempenho “direta”;  

• tempo de utilização da UCP (ou CPU-time): através desta medida verifica-se o tempo 
que uma operação de alteração ou uma consulta espacial gasta com processamento, isto é, 
o tempo no qual utilizam-se os recursos de processamento da UCP. Apesar da medida ser 
reportada desde a submissão da operação (ou consulta) para execução até o momento que 
a execução se encerra, somente as frações de tempo na qual a UCP foi dedicada ao 
processamento da operação (ou consulta) são computadas; 

• tempo gasto com E/S (ou I/O-time): esta medida especifica o tempo gasto com E/S 
para memória secundária, sendo reportada desde a submissão da operação (ou consulta) 
para execução até o momento em que a execução se encerra. De forma semelhante à 
medida anterior, apenas as frações de tempo nas quais o sistema efetua a E/S são 
computadas. Esta medida por ser calculada, aproximadamente, através da subtração 
“tempo total gasto – tempo de utilização da UCP”; 

• número de computações geométricas (ou CPU operations): esta medida de 
desempenho “indireta” indica o número de operações aritméticas e lógicas efetuadas 
durante a realização das operações de alteração e consultas espaciais. Apesar de alguns 
tipos de operação demandarem diferentes tempos de processamento, assume-se por 
simplificação que todas as operações monitoradas gastam o mesmo tempo de 
processamento. A estimativa deste tempo, entretanto, varia em função do hardware, 
sendo os valores reportados em microssegundos (10-6 segundos). Em uma HP720 
workstation com 57 MIPS e 17,9 MFLOPS [BKS93], uma comparação de ponto 
flutuante gasta aproximadamente 3,9 microssegundos; e 

• número de acessos a disco (ou disk accesses): esta medida de desempenho “indireta” 
reporta o número de páginas de disco acessadas durante a realização das operações de 
alteração e consultas espaciais. A estimativa de tempo para a transferência de um 
conjunto de dados do disco para a memória principal ou vice-versa (isto é, um acesso a 
disco) envolve o cálculo de três custos: (a) seek time: tempo para se posicionar a cabeça 
de leitura/gravação do disco no cilindro apropriado. Como este tempo varia em função da 
distância percorrida pela cabeça de leitura/gravação, em geral considera-se o tempo 
médio. Para tecnologias atuais, o tempo médio está no intervalo de 4 milissegundos (ms) 
a 14 ms [Sea00]; (b) rotational latency: tempo que o disco leva para girar de forma que o 
setor apropriado esteja posicionado abaixo da cabeça de leitura/gravação. Um disco típico 
com desempenho discreto gasta em média 5 ms. Já um disco de alto desempenho pode 
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alcançar o tempo médio de 2 ms; e (c) block transfer time: tempo que leva para uma 
página de disco ser transferida do disco para a memória principal (ou vice-versa), 
levando-se em consideração que a cabeça de leitura/gravação encontra-se na posição 
apropriada. Este tempo pode ser calculado pela equação t = (número de bytes 
transferidos) / (número de bytes na trilha) * (tempo de rotação). A transferência de uma 
página de disco de 4 Kbytes geralmente gasta uma pequena fração de tempo, 
aproximadamente entre 0,009 ms e 0,5 ms. Portanto, a estimativa de tempo necessário 
para se efetuar um acesso a disco é a soma dos tempos seek time, rotational latency e 
block transfer time, sendo um valor típico 14,5 ms. 

A Tabela 4.19 descreve as medidas de desempenho consideradas pelos trabalhos correlatos. 

trabalhos correlatos 
voltados à análise de 
desempenho de MAM 

medidas voltadas à  
complexidade de espaço 

medidas voltadas à 
complexidade de tempo 

Guttman [Gut84] quantidade de memória secundária e 
altura da árvore (restrito) 

tempo de utilização da UCP e 
número de acessos a disco  

Kriegel et al. 
[KSSS89] 

taxa parcial de ocupação dos nós, 
altura da árvore e razão entre páginas 

número de acessos a disco  

Greene [Gre89] nenhuma tempo total gasto, tempo de 
utilização da UCP e número 
de acessos a disco 

Beckmann et al. 
[BKSS90]   

taxa parcial de ocupação dos nós número de acessos a disco 

Günther e Bilmes 
[GB91] 

requisito total de armazenamento e  
altura da árvore 

tempo de utilização da UCP e 
número de acessos a disco 

Cox Júnior [Cox91] número de páginas de disco alocadas 
pelo MAM e taxa completa de 
ocupação dos nós 

número de acessos a disco 

Carneiro 
[Car98, CM98] 

número de páginas de disco alocadas 
pelo MAM e taxa completa de 
ocupação dos nós 

número de acessos a disco 

Ooi [Ooi90] número de páginas de disco alocadas 
pelo MAM  

número de acessos a disco  

Seeger [See91] taxa parcial de ocupação dos nós e 
razão entre páginas 

número de acessos a disco 

Hoel e Samet [HS92] quantidade de memória secundária  tempo de utilização da UCP, 
número de computações 
geométricas e número de 
acessos a disco 

Kamel e Faloutsos 
[KF94] 

nenhuma número de acessos a disco 

Günther e Gaede 
[GG97a] 

requisito total de armazenamento tempo total gasto, tempo de 
utilização da UCP e tempo 
gasto com E/S 

Günther et al. 
[GOP+98, GPS+99] 

nenhuma tempo total gasto 

Tabela 4.19 Medidas de desempenho voltadas à complexidade de espaço e de tempo  
consideradas nos ambientes de teste de trabalhos correlatos. 

Com relação à complexidade de espaço, apenas três trabalhos não consideraram esta 
complexidade. Dentre as diversas medidas, o número de páginas de disco alocadas pelo MAM 
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(ou a sua derivada, quantidade de memória secundária) e a taxa de ocupação dos nós (parcial ou 
completa) são medidas amplamente usadas para reportar a complexidade de espaço. A altura da 
árvore, segundo alguns pesquisadores, também influencia no desempenho de um MAM, sendo 
desejado a menor altura possível. Porém, esta medida foi usada por apenas três trabalhos 
correlatos [Gut84, KSSS89, GB91]. O trabalho de Guttman, em especial, somente citou 
brevemente os resultados coletados com a altura da árvore e por isto foi classificado como 
“restrito”. O requisito total de armazenamento, por sua vez, foi utilizado quando a análise 
envolveu os métodos de acesso cel l  tree  e variantes juntamente com MAM baseados em MBB, 
abrangendo ambas as fases de filtragem e refinamento. 

Com relação à complexidade de tempo, a medida mais utilizada consiste do número de 
acessos a disco. Esta medida foi utilizada por onze dos trabalhos correlatos, sendo que no 
trabalho de Hoel e Samet [HS92] foi usada uma variante que mediu o número de acessos a 
representação interna dos objetos espaciais. Dentre as medidas de desempenho “diretas”, a 
medida tempo de utilização da UCP é a mais usada, competindo com a medida número de 
acessos a disco pela preferência dos pesquisadores. A medida tempo total gasto, por sua vez, é 
desprezada nos experimentos, principalmente pela restrição de não ser possível a sua aplicação 
em um ambiente compartilhado, tal como um ambiente Unix multiprogramado e multiusuário. 
Seguindo a tendência acima citada, nós utilizamos em nossos experimentos a medida número de 
acessos a disco na coleta dos resultados de desempenho. Os custos de E/S, em particular, 
representam a principal parcela de custo no suporte a consultas espaciais de seleção [KF94, 
Car98]. 

4.5 Resultados de Desempenho 
Esta seção analisa os resultados de desempenho coletados nos diversos trabalhos revisados 
com o objetivo de identificar padrões de desempenho, como exemplo situações nas quais o 
método de acesso R* - tree  é superior ao método R+- tree , assim como destacar resultados ou 
conclusões antagônicas, tal como relações inversas de desempenho para uma mesma situação. 
Em especial, a análise de desempenho de MAM abrangeu predominantemente os métodos da 
família R-tree  (Tabela 4.20), para os quais a maioria das observações são válidas. 

A procura por padrões de desempenho revelou, de forma surpreendente, a existência de 
apenas um pequeno conjunto de padrões. Com relação aos métodos da família R-tree , isto deve-
se principalmente a uma análise mais abrangente e diversificada, proporcionada por uma 
quantidade relativamente maior de trabalhos. Tal análise permitiu confirmar que o desempenho 
de um MAM pode variar significativamente em função dos valores associados aos fatores 
determinantes de desempenho. Em especial, a utilização de arquivos de dados com diferentes tipos de 
dados, volumes e distribuições, em algumas situações, conduziu a relações inversas de 
desempenho no suporte a consultas espaciais e no suporte a operações de alteração. Neste 
sentido, pode-se dizer que a realização de testes de desempenho segundo diferentes 
configurações ajuda a identificar variações no desempenho relativo dos MAM, evitando, por 
exemplo, afirmações genéricas como “o método de acesso R* - tree  é superior ao método R+- tree  
no suporte a point queries”.  

Para os demais MAM, verificou-se que estes predominantemente foram analisados em 
apenas um único trabalho ou então foram analisados em dois trabalhos contendo diferentes 
conjuntos de outros MAM. Isto impossibilitou a identificação de padrões de desempenho. As 
únicas exceções foram os métodos de acesso BUDDY hash tree e 2- level  gr id  f i le. Vale ressaltar que a 
análise efetuada nesta seção restringe-se à identificação de padrões de desempenho associados 
aos tipos de consulta e às operações de alteração. 
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trabalhos 
correlatos 

RR -- t r e et r e e  
exaus 
tivo 

RR -- t r e et r e e  
qua-

drático 

RR -- t r e et r e e  
linear  

RR -- t r e e  t r e e  
GG r e e n er e e n e  

RR ++ -- t r e et r e e   
R-Plus 

RR ** -- t r e e  t r e e  
close 

reinsert 

RR ** -- t r e e  t r e e  
far 

reinsert 

RR ** -- t r e e  t r e e  
without 
reinsert 

H i l b e r t  H i l b e r t  
RR -- t r e et r e e  

c e l l  c e l l  
t r e et r e e  

ce l lce l l  tree  tree 
w i t h  w i t h  

oversize oversize 
s h e l v e ss h e l v e s  

P M R  P M R  
quadtreequadtree 

h Bh B -- t r e et r e e  B U D D Y  B U D D Y  
h a s h  h a s h  
t r e et r e e  

B A N G  B A N G  
f i l ef i l e  

22 -- l e v e l  l e v e l  
gr id  f i legr id  f i le  

s k ds k d --
t r e et r e e  

Outros 

Guttman 
[Gut84] 

X X X                

Kriegel et al. 
[KSSS89] 
(1a parte) 

            X X X X   

Kriegel et al.  
(2a parte) 

 X            X X   P L O P  

hashing 

Greene 
[Gre89] 

   X X             K - D - B -

t r e e ,   

2 D - I S A M  

Beckmann et 
al. [BKSS90] 

 X X X  X X         X   

Ooi [Ooi90]  X               X p a c k e d   

R - t r e e ,   

4 - d  t r e e ,  

m k d - tree 
Cox Júnior 
[Cox91] 

 X  X X X  X           

Günther e 
Bilmes [GB91] 

   X X     X         

Seeger [See91]      X        X  X   
Hoel e Samet 
[HS92] 

    X X      X       

Kamel e 
Faloutsos 
[KF94] 

 X    X   X          

Günther e 
Gaede [GG97a] 

     X    X X  X      

Carneiro 
[Car98, CM98] 

 X  X X X X X           

Tabela 4.20 MAM considerados nos ambientes de teste. 
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A seguir são apresentados os padrões identificados, os quais referem-se: 

• à técnica de transformação por mapeamento para um espaço de maior 
dimensionalidade: esta técnica produz ótimos resultados para containment range 
queries. No trabalho de Kriegel et al. [KSSS89], os métodos de acesso BANG f i le e BUDDY 
hash  tree , baseados nesta técnica, proporcionaram resultados bem superiores ao do 
método R-tree . Já no trabalho de Seeger [See91], a versão do método BUDDY hash tree 
baseada nesta técnica obteve os melhores resultados, superando os métodos R* - tree  e sua 
variante baseada na técnica overlapping regions; 

• ao método R+- tree: este método requer um espaço de armazenamento significativamente 
maior que os demais métodos da família R-tree . Esta observação, destacada nos trabalhos 
de Cox Júnior [Cox91], Günther e Bilmes [GB91] e Hoel e Samet [HS92], deve-se ao uso 
da técnica de clipping, a qual na inserção de um objeto espacial pode conduzir à alocação 
de mais de uma entrada em nós folhas. Assim, a mesma observação pode ser estendida a 
outros MAM baseados nesta técnica, tal como o método cel l  tree; e 

• ao método de acesso 2- level  gr id  f i le: este MAM produz um desempenho inferior ao dos 
métodos de acesso R* - tree  e BUDDY hash tree no suporte a consultas espaciais. Nos testes de 
desempenho realizados por Seeger [See91], o método de acesso 2- level  gr id  f i le  falhou na 
construção da estrutura de indexação para vários arquivos de dados. Em particular, foi 
necessário interromper o processo de construção após a geração de estruturas enormes, 
ainda incompletas, com considerável custo na inserção de dados. Para os arquivos que o 
método 2- level  gr id  f i le  não falhou, este obteve um desempenho bem inferior ao dos 
métodos de acesso R* - tree  e BUDDY hash tree no suporte a point queries e range queries. Em 
casos extremos, o método 2- leve l  gr id  f i le realizou até 1.000% mais acessos a disco. Este 
padrão também foi verificado por Beckmann et al. [BKSS90], o qual constatou que o 
método de acesso R* - tree  superou o método 2- level  gr id  f i le  na indexação de pontos para 
intersection range queries. O trabalho de Kriegel et al. [KSSS89], por sua vez, constatou 
que o método 2- level  gr id  f i le  foi inferior ao método BUDDY hash tree na grande maioria das 
situações, com exceção do arquivo de dados F6 com distribuição uniforme, para o qual 
não houve diferença significativa no desempenho. 

Por outro lado, os principais resultados e conclusões antagônicas referem-se: 

• aos algoritmos de particionamento de nó quadrático e linear da R-tree: há uma 
divergência com relação ao desempenho relativo no suporte a consultas espaciais entre 
uma R-tree  construída com o algoritmo de particionamento de nó quadrático e uma R-tree  
formada com o algoritmo de particionamento de nó linear. Por um lado, o trabalho de 
Guttman [Gut84] destacou que o desempenho proporcionado pelos algoritmos quadrático 
e linear no suporte a consultas espaciais foi similar, tendo a pesquisa de objetos 
apresentado apenas uma pequena variação em seu custo. Por outro lado, o trabalho de 
Beckmann et al. [BKSS90] constatou que houve um ganho significativo de desempenho 
com o uso do algoritmo de particionamento de nó quadrático, sendo que o método de 
acesso R-tree  formado com o algoritmo de particionamento de nó linear obteve os piores 
resultados considerando todas as medidas de desempenho. Ademais, estes trabalhos 
também divergiram com relação ao desempenho na inserção de objetos espaciais. No 
trabalho de Guttman, o algoritmo linear obteve o melhor desempenho, ao passo que no 
trabalho de Beckmann et al. este algoritmo obteve o pior resultado na terceira etapa. Esta 
última divergência, em particular, pode ser atribuída ao uso de diferentes tipos de dados e 
medidas de desempenho, isto é, retângulos e tempo de utilização da UCP no trabalho de 
Guttman e pontos e número de acessos a disco no trabalho de Beckmann et al.; 

• ao método de acesso R* - tree  com e sem rotina de reinserção de entradas: uma das 
propostas de otimização do método de acesso R* - tree  é a reinserção de entradas como 
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alternativa para o tratamento de overflow na inserção de objetos espaciais. No entanto, 
Cox Júnior [Cox91] concluiu que o método de acesso R* - tree  sem a rotina de reinserção 
de entradas (i.e., R* - tree WR), em algumas situações, obteve um desempenho superior no 
suporte a consultas espaciais, invalidando nestas situações esta proposta de otimização. 
Como exemplo, a R* - tree WR apresentou os melhores resultados intersection range queries 
atuando sobre arquivos de dados formados exclusivamente por pontos, retângulos 
pequenos e pela combinação destes. Resultados semelhantes foram obtidos para 
enclosure range queries, assim como nos testes de desempenho realizados por Carneiro 
[Car98]; 

• à rotina de reinserção de entradas da R* - tree: segundo Beckmann et al. [BKSS90], esta 
rotina não degradou o desempenho do método de acesso R* - tree  na inserção de objetos 
espaciais, tendo este método obtido os melhores resultados, superando inclusive outros 
métodos da família R-tree  (i.e., R-tree Greene  e R-tree). Na única situação que não venceu, a 
R* - tree  obteve o segundo melhor resultado, muito próximo do vencedor, no caso, o 
método de acesso R-tree . Os trabalhos de Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98], no 
entanto, concluíram, de forma oposta, que a rotina de reinserção de entradas degradou o 
desempenho da R* - tree  na inserção de objetos espaciais. Segundo Carneiro, na construção 
da estrutura de indexação, os resultados de desempenho favoreceram claramente os 
métodos de acesso R-tree , R-tree Greene  e R* - tree SR (i.e., ou R* - tree WR, variante que não 
possui a rotina de reinserção de entradas). Já no trabalho de Cox Júnior, a construção da 
estrutura de indexação, a partir de conjuntos de dados contendo somente retângulos 
pequenos, apenas pontos ou ambos retângulos pequenos e pontos, foi efetuada de forma 
mais eficiente pelos métodos de acesso  
R-tree  e R-tree Greene; 

• à técnica utilizada pela R* - tree  na reinserção das pp  entradas escolhidas: nos testes 
realizados por Beckmann et al. [BKSS90], a técnica close reinsert superou a técnica far 
reinsert em todas as configurações de teste. De forma oposta, a técnica far reinsert 
sobressaiu-se nos testes de desempenho realizados por Carneiro [Car98]; 

• à rotina para redução de sobreposição da R* - tree: Carneiro [Car98] destacou a 
importância desta rotina, desde que a R* - tree SR venceu os métodos de acesso R-tree  e  
R-tree Greene  na maioria absoluta das situações. No entanto, nos testes de desempenho 
realizados por Cox Júnior [Cox91], a R* - tree SR foi superada em diversas situações pelos 
métodos R-tree  e R-tree Greene , contrariando os resultados de Carneiro. Tais observações 
são válidas especialmente com relação às consultas espaciais; 

• aos métodos de acesso R-tree  e R-tree Greene: segundo Cox Júnior [Cox91], o método de 
acesso R-tree , como proposto originalmente por Guttman e usando o algoritmo de 
particionamento de nó quadrático, é mais robusto no suporte a consultas espaciais do que 
o método de acesso R-tree Greene . A R-tree Greene , nos testes realizados por Cox Júnior, em 
poucas situações obteve melhor desempenho que a R-tree . Observação similar foi 
efetuada por Carneiro [Car98], especificamente para intersection range queries. 
Beckmann et al. [BKSS90] também verificou que o método R-tree Greene  é muito 
ineficiente no suporte a pontos. Por outro lado, na indexação de retângulos, a R-tree Greene  
obteve um desempenho superior ao da R-tree  em diversas ocasiões, com destaque para a 
manipulação dos arquivos de dados cluster e mixed-uniform. Tais resultados colocam em 
dúvida a superioridade da R-tree  sobre a R-tree Greene  no suporte a consultas; 

• aos métodos de acesso R-tree  e R* - tree: há uma forte tendência em aceitar que o método 
de acesso R* - tree  é superior ao método R-tree  no suporte a point queries e range queries. 
Isto deve-se principalmente aos testes realizados por Beckmann et al. [BKSS90], nos 
quais a R* - tree  sempre produziu um melhor desempenho. Este comportamento também foi 
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verificado por Kamel e Faloutsos [KF94]. O método de acesso R* - tree  também venceu a 
R-tree  em praticamente todas as situações testadas por Carneiro [Car98]. Em 
contrapartida, resultados de desempenho coletados no trabalho de Cox Júnior [Cox91] 
contestam a referida tendência. Por exemplo, o método de acesso R-tree  obteve os 
melhores resultados de desempenho para point queries, intersection range queries e 
enclosure range queries quando estas atuaram sobre arquivos de dados contendo 
retângulos grandes; e 

• ao método de acesso R+- tree  e demais métodos da família R-tree: ambos os trabalhos de 
Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98] concluíram que o método de acesso R+- tree , em 
geral, não produz bons resultados de desempenho. Segundo Cox Júnior, o pequeno 
número de entradas permitido por nó na R+- tree , quando comparado aos métodos de 
acesso R* - tree , R-tree  e R-tree Greene , resultou em uma quantidade de acessos a disco muito 
superior, tendo o método R+- tree  obtido alguns resultados competitivos apenas para 
enclosure range queries. Ademais, Cox Júnior identificou que a R+- tree  não é apropriada 
para distribuições não-uniformes, assim como requer 2,5 vezes mais espaço de 
armazenamento, em média, que outros métodos da família R-tree . Carneiro, por sua vez, 
destacou que a R+- tree  apresentou um desempenho bem inferior ao dos demais MAM, 
com destaque negativo para o número de páginas acessadas, o número de páginas 
alocadas e a taxa média de ocupação dos nós para a maioria das combinações de arquivos 
e dinâmica de dados. Dentre as raras exceções a este comportamento, pode-se citar o bom 
desempenho obtido para point queries executadas sobre o arquivo de dados completo. Por 
outro lado, no trabalho de Hoel e Samet [HS92], o método de acesso R+- tree  superou o 
método R* - tree  em diversas situações, contrariando os resultados obtidos nos trabalhos de 
Cox Júnior e Carneiro. Como exemplo, no suporte a consultas espaciais, o método de 
acesso R+- tree  efetuou tanto um menor número de computações quanto um menor número 
de acessos a disco do que o método R* - tree . Já o trabalho de Greene [Gre89] concluiu que 
os métodos R+- tree  e R-tree Greene  apresentaram um desempenho similar na inserção de 
dados e no suporte a consultas espaciais. Por fim, o trabalho de Günther e Bilmes [GB91] 
confirmou a tendência da R+- tree  em obter um bom desempenho para point queries, 
superando o método R-tree Greene . A R+- tree  também venceu para intersection region 
queries, mostrando-se, no geral, ligeiramente superior a R-tree Greene . 

Por fim, vale destacar que estes resultados e conclusões antagônicas proporcionam uma 
motivação para a realização de novas pesquisas, as quais devem investigar de uma forma mais 
detalhada os fatores envolvidos com o intuito de se tentar resolver as contradições. Assim, é 
interessante, por exemplo, a realização de testes de desempenho adicionais para identificar qual 
técnica de reinserção das p entradas realmente proporciona o melhor desempenho para a R* - tree  
no suporte a consultas espaciais de seleção. Ademais, vale ressaltar os resultados de 
desempenho obtidos pelo método de acesso H i l b e r t  R- tree  no trabalho de Kamel e Faloutsos 
[KF94], o qual superou a R-tree  e a R* - tree  em todas as situações no suporte a consultas 
espaciais. Este fato, apesar de não poder ser considerado como um padrão de desempenho, 
reflete uma forte tendência, a qual deve ser melhor investigada. 

4.6 Parâmetros de Ajuste da Estrutura de Indexação Espacial 
Esta seção identifica os valores comumente associados aos parâmetros m  e p das R-trees  de forma 
a maximizar o desempenho, principalmente no suporte a consultas espaciais. O parâmetro m  
determina o número mínimo de entradas permitido por nó, sendo usado por vários MAM da 
família R-tree  para garantir uma ocupação mínima dos nós e por conseguinte do espaço de 
armazenamento. No entanto, a variação do valor de m  influencia no custo das pesquisas, devido 
aos diferentes agrupamentos formados. Esta variação também exerce uma influência direta nos 
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custos dos algoritmos de inserção e remoção, uma vez que m  afeta o custo, respectivamente, das 
rotinas de particionamento de nó (i.e., split) e do tratamento de underflow (i.e., reinserção de 
entradas). Já o parâmetro p, utilizado especificamente pelo método de acesso R* - tree , determina 
o número de entradas a serem reinseridas no tratamento de overflow. De acordo com Beckmann 
et al. [BKSS90], o valor deste parâmetro quando variado produz alterações no desempenho da 
R* - tree  no suporte a consultas. No trabalho de Beckmann et al. o melhor desempenho foi obtido 
com p=30%*M, ou seja, 30% do número máximo de entradas permitido por nó. 

A Tabela 4.21 ilustra os valores escolhidos para os parâmetros m  e p nos trabalhos correlatos 
que analisaram MAM da família R-tree , em especial os métodos R-tree , R-tree Greene  e R* - tree . 
Com relação ao parâmetro m , Guttman [Gut84] testou valores completamente extremos, isto é, 2 
e 50%*M, concluindo que o desempenho da R-tree  no suporte a consultas foi praticamente 
insensível à variação do valor de m . Já os trabalhos de Kriegel et al. [KSSS89], Greene [Gre89] 
e Beckmann et al. [BKSS90] identificaram alterações significativas no desempenho dos 
métodos de acesso R-tree , R-tree Greene  e R* - tree  em função do valor associado ao parâmetro m . 
Entretanto, estes trabalhos divergem quanto ao valor que proporciona o melhor desempenho, o 
qual variou entre 30%*M e 50%*M. Trabalhos posteriores, ou se basearam no trabalho de 
Beckmann et al. [BKSS90] e portanto usaram m=40%*M, ou simplesmente omitiram o valor 
utilizado para m . Com relação ao parâmetro p quando especificado, este foi fixado em 30%*M, 
conforme originalmente determinado por Beckmann et al. como o valor que conduz ao melhor 
desempenho. Nesta tese, nós também nos baseamos nos valores de m e p determinados no 
trabalho de Beckmann et al. 

trabalhos correlatos voltados 
à análise de desempenho  

de MAM 

parâmetro m das  
R-trees (número mínimo 

de entradas por nó) 

parâmetro p da R*-tree 
(número de entradas a 

serem reinseridas) 
Guttman [Gut84] 2, 33% e 50%*M N/A2 

Kriegel et al. [KSSS89] 30%*M N/A 

Greene [Gre89] 50%*M N/A 

Beckmann et al. [BKSS90]  40%*M 30%*M 

Ooi [Ooi90] não especificado N/A 

Cox Júnior [Cox91] 40%*M 30%*M 

Günther e Bilmes [GB91] não especificado N/A 

Seeger [See91] não especificado não especificado 

Hoel e Samet [HS92] 40%*M 30%*M 

Kamel e Faloutsos [KF94] não especificado não especificado 

Günther e Gaede [GG97a] não especificado não especificado 

Carneiro [Car98, CM98] 40%*M 30%*M 

Tabela 4.21 Valores comumente associados aos parâmetros m e p  
das R-trees de forma a maximizar o desempenho. 

4.7 Considerações Finais 
Neste capítulo, foi efetuada uma análise crítica e comparativa dos trabalhos correlatos descritos 
no capítulo 3, visando identificar problemas e também limitações nas metodologias de avaliação 
de desempenho destes trabalhos. Na análise dos trabalhos, nós consideramos um conjunto de 
características, as quais foram agrupadas com relação: aos dados, à carga de trabalho, ao 

                                                                 
2 N/A significa “não se aplica”. 
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gerenciamento de buffer-pool, às medidas de desempenho, aos resultados de desempenho e aos 
parâmetros de ajuste da estrutura de indexação.  

Por meio da análise realizada neste capítulo, nós constatamos que os trabalhos correlatos 
mostram-se limitados na investigação de alguns fatores determinantes de desempenho. Estas 
limitações impedem que sejam conhecidas relações de desempenho entre MAM para diversos 
ambientes de produção, tornando a escolha de um método de acesso uma questão aleatória e 
muitas vezes incorreta. Dentre estes fatores, nós podemos destacar a distribuição espacial dos 
dados.  

Neste contexto, esta tese tem por objetivo investigar a influência da distribuição espacial 
dos dados no desempenho dos MAM da família R-tree . Para tanto, nós apresentamos no próximo 
capítulo uma metodologia de avaliação de desempenho para a investigação do fator distribuição 
espacial dos dados. No próximo capítulo nós também descrevemos os aspectos relacionados ao 
nosso ambiente de teste. 
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Capítulo 5 

Metodologia de Avaliação de Desempenho e 
Ambiente de Teste 

Este capítulo apresenta a metodologia de avaliação de desempenho proposta para a investigação 
do fator distribuição espacial dos dados (seção 5.1). Esta metodologia permite a geração de um 
conjunto de distribuições de dados com diferentes características, tornando assim possível que a 
influência do fator distribuição espacial dos dados seja analisada sob diferentes perspectivas. 
Neste capítulo nós também descrevemos aspectos relacionados ao ambiente de teste (seção 5.2). 
Dentre estes aspectos, pode-se citar uma descrição sucinta dos MAM analisados, além da 
apresentação dos tipos de distribuição espacial, dos tamanhos e formatos dos retângulos de dados, 
dos volumes de dados, das consultas espaciais e operações que compõem a carga de trabalho e 
das medidas de desempenho coletadas. 

5.1 Metodologia para Avaliação de Desempenho de MAM em 
Função da Distribuição Espacial dos Dados 

Para um conjunto de dados espaciais, uma certa distribuição espacial define como os dados 
ocupam o extent: (a) tanto do ponto de vista individual, através da especificação da localização 
espacial de cada dado; e (b) quanto do ponto de vista coletivo, através da caracterização da 
disposição espacial dos dados. A disposição espacial dos dados define o relacionamento 
existente entre a localização espacial dos diversos dados, a qual indica em quais partes do extent 
os dados estão localizados e como os dados estão organizados coletivamente nestas partes. 
Em especial, a distribuição espacial de objetos de dimensão não-zero, como exemplo 
retângulos, é caracterizada a partir de centróides. Para os retângulos, a coordenada do centróide, 
em cada dimensão, corresponde ao valor médio do intervalo na respectiva dimensão. Seeger 
[See91], além de alguns outros autores, caracteriza a distribuição espacial de objetos de 
dimensão não-zero adicionalmente pela extensão espacial. Esta tese, no entanto, trata a extensão 
espacial dos objetos em separado, por meio do fator determinante de desempenho tamanho (seção 
1.1.1). Vale relembrar que o extent delimita o espaço considerado nos testes de desempenho, tal 
como uma área quadrática. 

5.1.1 A Influência da Distribuição Espacial dos Dados no Desempenho 
de MAM 

O desempenho de MAM, principalmente no suporte a consultas espaciais, idealmente deveria 
ser independente da distribuição espacial dos dados. A distribuição dos dados, no entanto, 
constitui um dos fatores que exercem mais influência no desempenho de MAM. Isto é devido ao 
fato que a distribuição espacial dos dados afeta diretamente o particionamento do espaço 
efetuado pela maioria dos MAM. Mais detalhadamente, este fator determinante de desempenho 
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influencia na formação das regiões que particionam o espaço e por conseguinte interfere no 
agrupamento dos dados, podendo em alguns casos degenerar a organização interna de um 
MAM.  

Assim, diferentes distribuições podem afetar o desempenho de um MAM de maneiras 
distintas. Kriegel et al. [KSSS89] já tinham comprovado este fato a partir dos resultados de 
desempenho coletados na primeira parte de seus testes, a qual foi voltada exclusivamente à 
indexação de pontos no espaço bidimensional. Verificou-se, por exemplo, que para o método de 
acesso BUDDY hash tree, o desempenho no suporte a intersection range queries com janela de 
consulta contendo área quadrática constante em 1% da área total do extent variou 
significativamente quando alterada a distribuição espacial dos dados. Para a distribuição 
diagonal foram necessários em média 34,94 acessos a disco por consulta, enquanto para a 
distribuição cluster em média foram necessários apenas 4,42 acessos a disco por consulta. A 
seguir são apresentados outros exemplos que ilustram como diferentes distribuições podem 
afetar o desempenho de um MAM (ou de uma classe particular de MAM) de maneiras distintas. 

O método R-tree , especificamente, possui um esquema de particionamento do espaço que 
permite a formação de regiões que se sobreponham. A pesquisa da estrutura, a qual é efetuada 
de forma top-down (i.e., da raiz em direção aos nós folhas), pode ser afetada pela ocorrência de 
sobreposição entre regiões, especificamente caso o elemento usado como parâmetro da pesquisa 
esteja completamente ou parcialmente contido dentro de alguma área comum resultante da 
sobreposição entre regiões. Neste caso, é necessário a visita a cada uma das subárvores relativas 
às regiões sobrepostas que deram origem à área comum. Isto conduz a um aumento no número 
de caminhos de pesquisa e por conseguinte ao acesso a um maior (grande) número de nós, sendo 
uma forte restrição para o desempenho. Portanto, a ocorrência de sobreposição entre regiões 
degenera a organização interna do método R-tree . Diferentes distribuições podem proporcionar 
um maior ou menor número de sobreposições entre as regiões que particionam o espaço e, desta 
forma, influenciar de formas distintas o desempenho da R-tree . A distribuição espacial dos dados 
também pode afetar, similarmente, o desempenho de outros MAM baseados na técnica de 
overlapping regions. 

Outro exemplo que ilustra como diferentes distribuições de dados podem afetar o 
desempenho de um MAM de maneiras distintas está relacionado com MAM projetados 
especificamente para indexar um tipo específico de distribuição de dados, em geral uniforme, 
para o qual a estrutura proporciona os melhores resultados. Segundo Cox [Cox91], alguns MAM 
baseados em árvores, tais como K -D Tree  e quadtree , não se comprometem em manter uma 
estrutura balanceada, possibilitando que o percurso da raiz aos nós folhas possua diferentes 
tamanhos. Para uma distribuição uniforme, a diferença entre os tamanhos dos percursos para os 
diversos nós folhas é reduzida, o que demanda tempo médio proporcional a logarítmico (O(log 
N)) para a pesquisa de objetos espaciais. Por outro lado, a concentração dos objetos espaciais em 
certas partes do extent pode aumentar esta diferença e por conseguinte degenerar parte da 
estrutura para uma lista através da formação de um percurso relativamente grande. Isto diminui 
o desempenho na pesquisa de objetos, o qual torna-se linear (O(N)), e portanto altamente 
indesejável para o gerenciamento de grandes volumes de dados em disco.  

Um terceiro e último exemplo está relacionado com a classe de MAP que possuem um 
esquema de particionamento completo do espaço. Em particular, este esquema consiste em um 
esquema no qual a união de todas as regiões que particionam o espaço conduz à formação do 
extent. Nos testes realizados por Kriegel et al. [KSSS89], verificou-se que o método de acesso a 
pontos hB-tree , representante desta classe, com certas distribuições efetuou o particionamento de 
porções de espaço vazio (i.e., regiões que não possuem nenhum dado), desnecessariamente, com 
excessiva granularidade. Isto causou uma sobrecarga no gerenciamento da estrutura e, 
conseqüentemente, uma queda no desempenho. Para a distribuição bit, entretanto, este fato não 
foi verificado, tendo o método de acesso hB-tree  obtido os melhores resultados. 
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Diferentes distribuições de dados também podem proporcionar relações distintas para o 
desempenho relativo de um conjunto de MAM. Como exemplo, para dois métodos de acesso M1 
e M2, uma certa distribuição de dados D1 pode afetar mais o desempenho do método M1, ao passo 
que para uma outra distribuição D2 pode ocorrer o inverso. Para os métodos de acesso 2- leve l  gr id  
f i le e BANG f i le, Kriegel et al. [KSSS89] constataram que as distribuições uniforme, real e senóide 
favoreceram o método de acesso 2- level  gr id  f i le , ao passo que as distribuições diagonal, cluster e 
bit favoreceram o método de acesso BANG f i le. 

5.1.2 Conjunto Mínimo de Distribuições de Dados 
A investigação da variação do desempenho de MAM em função da distribuição espacial dos 
dados torna-se difícil porque é impossível prever todas as possíveis distribuições para um 
conjunto específico de dados espaciais. Entretanto, muitas destas distribuições de dados podem 
conduzir a uma caracterização muito similar com relação à disposição espacial dos dados. Isto 
faz com que um MAM particione o espaço em conjuntos de regiões que ocupem partes 
semelhantes do extent, proporcionando uma variação reduzida no desempenho do MAM no 
suporte a consultas espaciais. Como exemplo, arquivos de dados gerados com base em uma 
mesma estratégia, tal como segundo uma distribuição uniforme independente para cada uma das 
dimensões, em geral apresentam uma distribuição de dados distinta do ponto de vista individual, 
uma vez que a localização espacial dos dados é diferente para cada um dos arquivos, sendo 
pouco freqüente a repetição de uma mesma localização espacial entre pares de arquivos. No 
entanto, do ponto de vista coletivo, a disposição espacial dos dados é muito similar nestes 
arquivos, o que proporciona resultados de desempenho muito parecidos para um MAM. 

Deste modo, ao invés da utilização de um número excessivo de distribuições de dados 
escolhidas ou geradas de forma arbitrária, um ambiente de teste deve utilizar um conjunto 
mínimo de distribuições de dados que englobe: (a) distribuições que difiram significativamente 
do ponto de vista coletivo, isto é, que sejam completamente diferentes entre si quanto à 
disposição espacial dos dados; (b) distribuições com propriedades que em geral degradam o 
desempenho de MAM, tais como a concentração dos dados em certas partes do extent ou a 
formação de grandes porções de espaço vazio; e (c) distribuições formadas com base nas mais 
conhecidas distribuições contínuas de probabilidade, tais como uniforme e normal. Em especial, 
a importância da utilização de distribuições estatísticas deve-se ao fato que estas generalizam o 
comportamento dos dados observado em uma grande variedade de fenômenos da vida real. 
Além disto, a formação de distribuições de dados com base em distribuições contínuas de 
probabilidade deve levar em consideração a dimensionalidade do espaço. 

5.1.3 Descrição da Metodologia de Avaliação 
Com o intuito de se gerar um conjunto de distribuições de dados que possua as características 
anteriormente citadas, esta tese propõe uma metodologia baseada na disposição espacial dos 
dados. Segundo esta metodologia, a geração de uma determinada distribuição de dados é 
efetuada em três passos. Primeiramente, define-se a localização coletiva dos dados, através da 
escolha de uma subclasse de localização  (seção 5.1.3.1.1). Em um segundo passo, determina-se a 
organização dos dados, através da escolha de uma classe de organização (seção 5.1.3.2). Por fim, os 
pontos relativos à distribuição são gerados segundo a classe de organização  escolhida dentro dos 
limites fixados pela subclasse de localização . No total, a metodologia permite a geração de um 
conjunto de 126 tipos de distribuição de dados distintos, resultantes da combinação de subclasses de 
localização e classes de organização . Estes tipos de distribuição, em especial, possuem diferentes 
características, as quais tornam possível que a influência do fator distribuição espacial dos dados 
seja analisada sob diferentes perspectivas, desde uma reduzida até uma acentuada influência no 
desempenho dos MAM. Isto representa um grande avanço com relação às distribuições de dados 
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utilizadas em testes de desempenho anteriores. Tais distribuições, além de constituírem um 
número muito reduzido, não foram geradas levando-se em consideração a disposição espacial 
dos dados. Em particular, essas distribuições consideraram, negativamente, apenas propriedades 
genéricas, tais como uniforme e não-uniforme. 

5.1.3.1 Classes e Subclasses de Localização 
O fato de duas diferentes distribuições D1 e D2 ocuparem regiões do extent que diferem entre si 
quanto à localização absoluta, como exemplo os quadrantes Q1 e Q2 respectivamente (Figura 
5.1), pode visualmente aparentar que as duas distribuições conduzem a uma caracterização 
distinta para a localização coletiva dos dados. No entanto, para o exemplo em questão, a simples 
rotação do extent de uma das distribuições (i.e., D2) pode fazer com que ambos os quadrantes 
passem a ter a mesma localização absoluta. Isto visualmente ilustra que as duas distribuições 
conduzem a uma mesma caracterização para a localização coletiva dos dados. O exemplo 
anterior demonstra que distribuições que ocupam relativamente o extent da mesma forma, isto é, 
que ocupam regiões com mesmo formato, com mesma área e com uma localização relativa 
equivalente com relação ao centro do extent, conduzem a uma caracterização idêntica para a 
localização coletiva dos dados. Portanto, a caracterização da localização coletiva dos dados deve 
ser efetuada a partir da ocupação relativa do extent, em detrimento da ocupação absoluta do 
mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Ocupação relativa do extent e caracterização da localização coletiva dos dados. 

Neste sentido, a definição das diversas classes da metodologia proposta relacionada à 
localização coletiva dos dados, denominadas classes de localização , é efetuada a partir da ocupação 
relativa do extent. Vale ressaltar que duas regiões possuem uma localização relativa equivalente 
com relação ao centro do extent caso a rotação do extent em torno de seu centro ou a inversão 
horizontal (ou vertical) do extent, quando aplicados exclusivamente em apenas uma das regiões, 
faça com que ambas as regiões passem a ter a mesma localização absoluta. A inversão 
horizontal, por exemplo, implica que cada ponto de uma região terá o valor da coordenada da 
dimensão x alterado de forma simétrica com relação à reta perpendicular formada a partir do 
valor médio da dimensão x, a qual age como um “espelho”. Neste sentido, para cada ponto o 
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novo valor da coordenada da dimensão x corresponderá a: 2 * valor médio da dimensão x - antigo valor 
da coordenada da dimensão x. A inversão vertical é análoga. 

A ocupação relativa do extent pode ser diferenciada de acordo com o formato, a área e a 
localização relativa da região ocupada no extent. Neste sentido, cada possível combinação de 
valores para estas três características, tais como (f1, a1, lr1) e (f1, a1, lr2) na Figura 5.2, define um tipo 
de região e por conseguinte representa uma forma singular de ocupação relativa do extent. Em 
especial, cada forma de ocupação relativa do extent proporciona uma caracterização específica 
para a localização coletiva dos dados. A identificação de todas as possíveis alternativas de 
caracterização da localização coletiva dos dados envolve, portanto, a determinação de todas as 
formas de ocupação relativa do extent. Idealmente, uma metodologia relacionada à localização 
coletiva dos dados deve diferenciar cada uma das possíveis alternativas de caracterização da 
localização coletiva dos dados. Isto implica que a metodologia deve representar separadamente 
cada uma das formas de ocupação relativa do extent. Na metodologia proposta nesta tese, isto é 
alcançado através da associação de uma classe de localização  distinta para cada uma das formas de 
ocupação relativa do extent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Combinações de valores para as características formato, área e localização relativa de 
uma região, tipos de região e respectivas formas de ocupação relativa do extent. 

Visando uma identificação controlada de partes distintas do extent, a ocupação relativa do 
extent, no contexto da metodologia proposta, é definida com base em quadrantes, formados a 
partir do particionamento do extent segundo o modelo quadtree [Sam84, Sam90, Cif95] (Figura 
5.3). Neste sentido, os vários tipos de região que tanto são formados a partir de um único 
quadrante ou a partir da junção de dois ou mais quadrantes, quanto ocupem relativamente o 
extent distintamente de acordo com o formato, a área e a localização relativa, correspondem às 
diferentes formas de ocupação relativa do extent. Como resultado, verifica-se a formação de 
cinco tipos de região, os quais correspondem respectivamente à ocupação: de apenas um 
quadrante, de dois quadrantes vizinhos, de dois quadrantes opostos, de três quadrantes e de 
quatro quadrantes. Deste modo, cada um destes cinco tipos de região, os quais representam 
formas específicas de ocupação relativa do extent, conduz à definição de uma classe de localização  
(Figura 5.4). 

Com o intuito de proporcionar uma diferenciação entre a ocupação relativa da parte central 
do extent e a ocupação relativa da parte periférica do extent, cada classe de localização é 
especializada em subclasses em função destes dois tipos de ocupação. A definição destes tipos de 
ocupação é efetuada de acordo com o conceito de célula. Uma célula corresponde a uma região 
retangular com área igual a 1/16 da área total do extent, obtida a partir da subdivisão de cada um 
dos quadrantes segundo o modelo quadtree. Cada quadrante, portanto, é formado por quatro 
células. A escolha da célula mais próxima do centro do extent de cada um dos quadrantes e a 
posterior junção destas células conduz à formação do quadrante central (QC), o qual determina a 
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ocupação relativa da parte central do extent. Assim, para um determinado quadrante Q, verifica-se 
a ocupação relativa da parte central do extent quando ocorre a ocupação da célula mais próxima 
do centro do extent, representada por Q ∩ QC, ao passo que verifica-se a ocupação relativa da 
parte periférica do extent quando ocorre a ocupação de pelo menos uma das outras três células, 
representadas por Q – QC (Figura 5.5). 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Ocupação relativa do extent com base em quadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Classes de localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Ocupação relativa das partes central e periférica do extent. 

Neste sentido, para uma dada classe de localização , a especialização em subclasses envolve a 
diferenciação, para cada um de seus quadrantes, entre as opções: (a) apenas a ocupação relativa 
da parte central do extent; (b) somente a ocupação relativa da parte periférica do extent; e (c) a 
ocupação relativa de ambas as partes central e periférica do extent. Isto pode resultar em um 
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número relativamente grande de combinações de opções para o conjunto de quadrantes da classe 
de localização, e por conseguinte de subclasses de localização . Por exemplo, para classes de localização  
que representam a ocupação de três e quatro quadrantes são geradas 27 e 81 subclasses de 
localização, respectivamente. Objetivando evitar a formação de muitas subclasses de localização  sem 
prejudicar demasiadamente a diferenciação, em nível de quadrantes, entre a ocupação relativa da 
parte central do extent e a ocupação relativa da parte periférica do extent, nós optamos por fundir 
as opções (b) e (c) em uma única opção, a qual passa a indicar a “ocupação relativa ao menos da 
parte periférica do extent”.  

Deste modo, para uma determinada classe de localização , a especialização em subclasses de 
localização envolve a diferenciação, para cada um de seus quadrantes, entre as opções:  

• apenas a ocupação relativa da parte central do extent (opção 1); e  

• a ocupação relativa ao menos da parte periférica do extent (opção 2).  

Cada subclasse de localização  representa, portanto, uma das possíveis combinações das opções 
1 e 2 para o conjunto de quadrantes da classe de localização . Tais combinações conduzem à 
formação de regiões de células, ou seja, regiões formadas a partir da união de duas, três ou mais 
células. Regiões de células contendo apenas uma única célula, por sua vez, restringem-se a um caso 
específico para a classe de localização  CL1. Em especial, subclasses que representam combinações de 
opções que conduzem à formação de regiões de células com localização relativa equivalente são 
transformadas em uma única subclasse de localização . 

Como exemplo (Figura 5.6), para a classe de localização  que representa a ocupação de dois 
quadrantes vizinhos, denominados Q e Q’, verifica-se quatro possíveis combinações de opções 
para os quadrantes desta classe de localização , as quais geram respectivamente as seguintes 
subclasses: 

• s u b c l a s s e  1s u b c l a s s e  1: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre apenas a ocupação relativa da parte 
central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  2s u b c l a s s e  2: para o quadrante Q ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent 
(opção 1), enquanto para o quadrante Q’ ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2); 

• s u b c l a s s e  3s u b c l a s s e  3: para o quadrante Q ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica do 
extent (opção 2), enquanto para o quadrante Q’ ocorre apenas a ocupação relativa da parte 
central do extent (opção 1); e 

• s u b c l a s s e  4s u b c l a s s e  4: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2). 

No entanto, as subclasses 2 e 3 representam combinações de opções que conduzem à 
formação de regiões de células com localização relativa equivalentes. Estas subclasses de localização  
são, portanto, transformadas em uma única subclasse de localização, denominada subclasse 2_3, a 
saber: 

• s u b c l a s s e  2 _ 3s u b c l a s s e  2 _ 3 : para o quadrante Q ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do 
extent (opção 1), enquanto para o quadrante Q’ ocorre a ocupação relativa ao menos da 
parte periférica do extent (opção 2) ou vice-versa. 

Assim, verifica-se através deste exemplo que a especialização em subclasses para a classe de 
localização que representa a ocupação de dois quadrantes vizinhos proporciona a geração de 3 
subclasses distintas (subclasse 1, subclasse 2_3 e subclasse 4).  
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Figura 5.6 Exemplo de especialização em subclasses. 

A seção 5.1.3.1.1 especifica o conjunto final de subclasses de localização de cada uma das 
classes de localização (Figuras 5.7 e 5.8). Vale ressaltar que o número das subclasses da Figura 5.6 
(i.e., subclasses 1, 2_3 e 4) sofreram um ajuste de numeração (i.e., subclasses 3, 4 e 5), em função 
do seqüenciamento das subclasses e também das subclasses anteriores da classe de localização CL1. Em 
especial, algumas subclasses conduzem à formação de distribuições com propriedades que em 
geral degradam o desempenho de MAM, tais como a concentração dos dados no quadrante 
central para a subclasse de localização 15 ou a formação de grandes porções de espaço vazio para a 
subclasse de localização 11.  

5.1.3.1.1 Caracterização das Subclasses de Localização 

C l a s s e  d e  L o cC l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C La l i z a ç ã o  C L 11 : representa a ocupação de apenas um quadrante, denominado Q. 

• s u b c l a s s e  1s u b c l a s s e  1: para o quadrante Q ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent 
(opção 1); e 

• s u b c l a s s e  2s u b c l a s s e  2: para o quadrante Q ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica do 
extent (opção 2). 

C l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C LC l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C L 22 : representa a ocupação de dois quadrantes vizinhos, denominados Q e Q’. 

• s u b c l a s s e  3s u b c l a s s e  3: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre apenas a ocupação relativa da parte 
central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s ss u b c l a s s e  4e  4: para um dos quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2), enquanto para o outro quadrante ocorre apenas a ocupação 
relativa da parte central do extent (opção 1); e 
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• s u b c l a s s e  5s u b c l a s s e  5: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2). 

C l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C LC l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C L 33 : representa a ocupação de dois quadrantes opostos, denominados Q e Q’. 

• s u b c l a s s e  6s u b c l a s s e  6: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre apenas a ocupação relativa da parte 
central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  7s u b c l a s s e  7: para um dos quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2), enquanto para o outro quadrante ocorre apenas a ocupação 
relativa da parte central do extent (opção 1); e 

• s us u b c l a s s e  8b c l a s s e  8: para ambos os quadrantes Q e Q’ ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2). 

C l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C LC l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C L 44 : representa a ocupação de três quadrantes, denominados Q, Q’ e Q’’. 

• s u b c l a s s e  9s u b c l a s s e  9: para os três quadrantes Q, Q’ e Q’’ ocorre apenas a ocupação relativa da parte 
central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  1 0s u b c l a s s e  1 0 : para um dos quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2), enquanto para os outros dois quadrantes ocorre apenas a 
ocupação relativa da parte central do extent  (opção 1), sendo estes dois últimos 
quadrantes vizinhos; 

• s u b c l a s s e  1 1s u b c l a s s e  1 1 : para um dos quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2), enquanto para os outros dois quadrantes ocorre apenas a 
ocupação relativa da parte central do extent (opção 1), sendo estes dois últimos 
quadrantes opostos; 

• s u b c l a s s e  1 2s u b c l a s s e  1 2 : para dois quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica 
do extent (opção 2), sendo estes dois quadrantes vizinhos, enquanto para o quadrante 
remanescente ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  1 3s u b c l a s s e  1 3 : para dois quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica 
do extent (opção 2), sendo estes dois quadrantes opostos, enquanto para o quadrante 
remanescente ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent (opção 1); e 

• s u b c l a s s e  1 4s u b c l a s s e  1 4 : para os três quadrantes Q, Q’ e Q’’ ocorre a ocupação relativa ao menos da 
parte periférica do extent (opção 2). 

C l a s s e  C l a s s e  d e  L o c a l i z a ç ã o  C Ld e  L o c a l i z a ç ã o  C L 55 : representa a ocupação de quatro quadrantes, denominados Q, Q’, Q’’ e Q’’’. 

• s u b c l a s s e  1 5s u b c l a s s e  1 5 : para os quatro quadrantes Q, Q’, Q’’ e Q’’’ ocorre apenas a ocupação relativa da 
parte central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  1 6s u b c l a s s e  1 6 : para um dos quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte 
periférica do extent (opção 2), enquanto para os outros três quadrantes ocorre apenas a 
ocupação relativa da parte central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  1 7s u b c l a s s e  1 7 : para dois quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica 
do extent (opção 2), sendo estes dois quadrantes vizinhos, enquanto para os outros dois 
quadrantes remanescente ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent 
(opção 1); 

• s u b c l a s s e  1 8s u b c l a s s e  1 8 : para dois quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica 
do extent (opção 2), sendo estes dois quadrantes opostos, enquanto para os outros dois 
quadrantes remanescente ocorre apenas a ocupação relativa da parte central do extent 
(opção 1); 
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• s u b c l a s s e  1 9s u b c l a s s e  1 9 : para três quadrantes ocorre a ocupação relativa ao menos da parte periférica 
do extent (opção 2), enquanto para o quadrante remanescente ocorre apenas a ocupação 
relativa da parte central do extent (opção 1); 

• s u b c l a s s e  2 0s u b c l a s s e  2 0 : para os quatro quadrantes Q, Q’, Q’’ e Q’’’ ocorre a ocupação relativa ao menos 
da parte periférica do extent (opção 2), sendo que não ocorre a ocupação de pelo menos 
uma célula de um dos quadrantes; e 

• s u b c l a s s e  2 1s u b c l a s s e  2 1 : para os quatro quadrantes Q, Q’, Q’’ e Q’’’ ocorre a ocupação de todas as 
células, ou seja, a ocupação completa do extent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.7 Subclasses de localização – parte 1. 

subclasse 4  subclasse 5  subclasse 6  

subclasse 1  subclasse 3  subclasse 2  

subclasse 7  subclasse 8  subclasse 9  

subclasse 14 

subclasse 10 subclasse 11 

subclasse 12  subclasse 13 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Subclasses de localização – parte 2. 
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5.1.3.2 Classes de Organização 
A caracterização da organização dos dados tem por objetivo distinguir as diversas formas 
segundo as quais os dados (i.e., pontos ou centróides) podem se agrupar coletivamente em uma 
certa subclasse de localização . Neste sentido, a definição das diversas classes relacionadas à 
organização dos dados, chamadas de classes de organização , é efetuada em função do agrupamento 
dos dados. Cada classe de organização  representa, portanto, uma forma distinta de agrupamento, a 
qual indica a ausência ou a ocorrência de agrupamentos, além da ausência ou ocorrência de 
pontos individuais. Um agrupamento consiste de um conjunto de pontos cuja união conduz à 
formação de alguma forma geométrica, tal como uma reta, uma curva, um círculo ou até mesmo 
uma elipse, a qual visualmente é contínua. As seções 5.1.3.2.1 a 5.1.3.2.3 apresentam as classes 
de organização.  

5.1.3.2.1 Classes de Organização sem Agrupamentos 

Para tais classes de organização , não há formação de agrupamentos, ou seja, nenhum dos pontos da 
distribuição espacial dos dados participa de qualquer agrupamento. A utilização de distribuições 
estatísticas é fortemente recomendada para estas classes de organização , uma vez que tais 
distribuições podem refletir um espalhamento homogêneo ou heterogêneo dos dados. 

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  1c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  1: para quaisquer duas regiões com mesmo formato e tamanho, mas 
posicionadas de formas distintas dentro das células que contêm dados, a densidade 
espacial para ambas as regiões é similar, isto é, não apresenta uma grande diferença. Esta 
classe, portanto, reflete um espalhamento homogêneo dos dados nas referidas células 
(Figura 5.9). Para se gerar tal organização, pode-se utilizar uma distribuição estatística 
uniforme independente para cada uma das dimensões, respeitando-se, claro, os limites 
fixados pela subclasse de localização; e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Exemplos para a classe de organização 1. 

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  2c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  2: para quaisquer duas regiões com mesmo formato e tamanho, mas 
posicionadas de formas distintas dentro das células que contêm dados, a densidade 
espacial para ambas as regiões difere significativamente. Em contraste com a classe 
anterior, esta classe reflete um espalhamento desigual dos dados nas referidas células 
(Figura 5.10). Para se gerar tal organização, pode-se utilizar uma distribuição estatística 
normal independente para cada uma das dimensões, respeitando-se, claro, os limites 
fixados pela subclasse de localização . 
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Figura 5.10 Exemplos para a classe de organização 2. 

5.1.3.2.2 Classes de Organização com Agrupamentos 

Para estas classes de organização , todos os pontos da distribuição de dados participam de algum 
agrupamento. Estas classes referem-se às distribuições comumente denominadas como 
"altamente correlacionadas".  

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  3c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  3: ocorre a formação de um único agrupamento (Figura 5.11); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Exemplos para a classe de organização 3. 

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  4c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  4: ocorre a formação de dois ou mais agrupamentos (Figura 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Exemplos para a classe de organização 4. 
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5.1.3.2.3 Classes de Organização Mistas  

Para estas classes de organização , alguns pontos da distribuição de dados participam de algum 
agrupamento, enquanto os demais pontos não participam de qualquer agrupamento. 

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  5c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  5: ocorre a formação de um único agrupamento (Figura 5.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Exemplos para a classe de organização 5. 

• c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  6c l a s s e  d e  o r g a n i z a ç ã o  6: ocorre a formação de dois ou mais agrupamentos (Figura 5.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Exemplos para a classe de organização 6. 

5.2 Ambiente de Teste 
Os testes de desempenho foram executados em um computador stand-alone Pentium II 400 
MHz rodando o sistema operacional Windows 98. Ademais, esta máquina foi composta por 384 
Mbytes de memória principal e 60 Gbytes de disco. Com o intuito de comparar nosso trabalho 
com os resultados de desempenho reportados por outros pesquisadores, particularmente aqueles 
reportados por Kriegel et al. [KSSS89], Cox Júnior [Cox91] e Carneiro [Car98, CM98], nossos 
resultados de desempenho foram medidos principalmente segundo o número de acessos a disco. 
Vale ressaltar que esta medida de desempenho permitiu a determinação dos custos de E/S. Em 
especial, os custos de E/S constituem a principal parcela dos custos envolvida na execução de 
consultas espaciais de seleção. 

5.2.1 Principais Características dos MAM Investigados 
Nós comparamos o desempenho de MAM da família R-tree , a saber: R-tree  [Gut84], R-tree Greene  
[Gre89], R+- tree  [SRF87], SR-tree  [KS97], H i l b e r t  R- tree  [KF94] e três variantes da R* - tree  
[BKSS90], nomeadas R* - tree CR, R* - tree FR e R* - tree WR. A implementação dos MAM foi realizada 
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na linguagem C, tendo sido otimizada para acessos a memória secundária. Em particular, a 
implementação da R-tree , da R-tree Greene , da R+- tree  e da R* - tree , incluindo as suas três variantes, 
foi realizada originalmente pelo grupo de pesquisa em banco de dados do Instituto de 
Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) [Cox91, Car98]. Em nosso 
ambiente de teste, no entanto, a implementação destes MAM foi ligeiramente adaptada para 
atender às nossas necessidades particulares de execução. Por outro lado, a implementação dos 
métodos SR-tree  e H i l bert  R- tree  foi efetuada a partir do código original fornecido pelos projetistas 
destes MAM. Em particular, foram necessárias diversas extensões no código original para a 
adaptação destes MAM ao nosso ambiente de teste. Com relação à SR-tree , esta foi estendida 
para indexar retângulos ao invés de pontos. Ademais, nós implementamos algoritmos de pesquisa 
adicionais para point queries, intersection range queries, containment range queries e enclosure 
range queries. Para tanto, foram incorporados algoritmos de geometria computacional relativos 
ao relacionamento entre pontos, retângulos e círculos. A H i l bert  R- tree , por sua vez, foi adaptada 
tanto para usar coordenadas reais (i.e., double) na descrição dos retângulos quanto para usar 
números reais (i.e., float) para o valor da curva de Hilbert. É importante destacar que a 
implementação original da H i l b e r t  R- tree  utiliza coordenadas inteiras na descrição dos retângulos 
e números inteiros para o valor da curva de Hilbert, tornando-a limitada para a maioria das 
aplicações espaciais. 

Uma descrição detalhada dos MAM investigados nesta tese pode ser encontrada nos artigos 
que propuseram estas estruturas de indexação, assim como na revisão bibliográfica realizada por 
Gaede e Günther [GG98]. Nesta seção, nós apenas realizamos uma descrição sucinta destes 
MAM, baseada nas suas principais características. Nós também destacamos os valores usados 
para os parâmetros de ajuste, os quais afetam diretamente o desempenho dos MAM. Nós 
usamos m=40%*M como o número mínimo de entradas por nó para os métodos R-tree , R-tree 
Greene , SR-tree , H i l bert  R- tree  e para as três variantes da R* - tree . Em particular, o parâmetro M é 
determinado pelo tamanho da página de disco. Além disto, nós usamos p=30%*M como o 
número de entradas a serem reinseridas no índice durante o tratamento de overflow. O parâmetro 
p foi aplicado aos métodos R* - tree CR, R* - tree FR e SR-tree . Em especial, enquanto as variantes da 
R* - tree  efetuam o particionamento de um nó somente quando a reinserção ocorre no mesmo 
nível da árvore, a SR-tree  efetua o particionamento de um nó somente quando a reinserção ocorre 
no mesmo nó (folha ou não-folha). Segundo Beckmann et al. [BKSS90], estes valores para os 
parâmetros m  e p proporcionam os melhores resultados de desempenho no suporte a consultas 
espaciais de seleção para os MAM da família R-tree . Estes valores também foram utilizados em 
outras investigações de desempenho, tais como nas investigações de Cox Júnior [Cox91], Hoel e 
Samet [HS92], Katayama e Satoh [KS97] e Carneiro [Car98]. 

5.2.1.1 R-tree (Guttman 1984) 
Para a R-tree  nós usamos o algoritmo de particionamento de nó quadrático em nossos testes de 
desempenho. Este algoritmo oferece o melhor compromisso entre o custo de particionamento de 
nó (i.e., split) e o desempenho no suporte a consultas espaciais. Basicamente, a R-tree  tem como 
objetivo minimizar a coverage (i.e., área total) dos retângulos associados aos nós de um mesmo 
nível da árvore. Este critério é aplicado tanto no particionamento de um nó quanto na escolha da 
subárvore durante o percurso de descida da árvore na inserção de dados. Na primeira situação, 
este critério visa minimizar a área total dos retângulos que representam os dois nós após o 
particionamento do nó. Já na segunda situação, em cada nível da árvore, a subárvore escolhida é 
aquela cujo retângulo associado sofrerá o menor aumento de área. De acordo com Guttman, 
desde que a decisão de se visitar um nó depende do fato que o retângulo associado ao nó 
intersecte a janela de consulta, a coverage dos retângulos associados às entradas dos nós não-
folha deve ser minimizada.   
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5.2.1.2 R-tree Greene (Greene 1989) 
A R-tree Greene  é similar à R-tree , porém possui um algoritmo de particionamento de nó distinto. 
O principal critério geométrico deste algoritmo consiste da escolha do eixo de partição. 
Primeiramente, o algoritmo determina os dois retângulos mais distantes entre si contidos no nó 
que sofreu overflow. Para este nó, são considerados tanto os M retângulos já existentes no nó 
quanto o retângulo que causou o overflow, totalizando M+1 retângulos. Os dois retângulos 
escolhidos são considerados as sementes do particionamento. Após este passo, o 
particionamento é realizado ao longo do eixo perpendicular ao eixo que possui a maior 
separação normalizada das duas sementes. Em particular, esta separação normalizada é 
calculada dividindo-se a separação das duas sementes em um dado eixo (i.e., dimensão) pelo 
comprimento dos M+1 retângulos ao longo do eixo em questão. Uma vez escolhido o eixo de 
partição, os retângulos são ordenados pela menor coordenada ao longo do eixo que possui a 
maior separação normalizada. Os primeiros [(M+1)/2] retângulos são associados ao primeiro nó, 
enquanto os últimos [(M+1)/2] retângulos são associados ao segundo nó. Caso o valor de M+1 
seja ímpar, o ([(M+1)/2]+1)-ésimo retângulo é associado ao nó cujo MBB sofrer o menor aumento 
de área devido a sua adição. Vale destacar que de acordo com este algoritmo, não ocorre a 
associação de entradas aos dois nós resultantes do split sem que sejam considerados critérios 
geométricos. De forma contrária, nos algoritmos de particionamento de nó linear e quadrático da 
R-tree , tal fato ocorre quando um dos nós resultantes do split necessita que as entradas 
remanescentes sendo distribuídas sejam associadas ao nó para satisfazer o requisito do número 
mínimo de entradas. 

5.2.1.3 As Variantes da R*-tree (Beckmann et al. 1990) 
A R* - tree  diferencia-se da R-tree  com relação à operação de inserção. Este MAM objetiva 
melhorar o desempenho da R-tree  através da modificação tanto do algoritmo de inserção quanto 
da rotina de particionamento de nó. Além disto, este MAM introduz a técnica de reinserção de 
entradas na operação de inserção (i.e., forced reinsert technique). Os algoritmos da R* - tree , além 
de minimizarem a coverage como a R-tree , também procuram minimizar a sobreposição entre 
regiões de um mesmo nível da árvore e o perímetro destas regiões.  

A primeira variante da R* - tree  segue integralmente as especificações originais de  Beckmann 
et al. [BKSS90]. Estas especificações requerem a chamada de uma rotina de reinserção de 
entradas durante a operação de inserção de dados. Isto ocorre no primeiro tratamento de 
overflow em um certo nível hierárquico da árvore. A reinserção de entradas, segundo as 
especificações originais, segue a técnica close reinsert. Em especial, esta técnica considera que, 
dentre as p entradas escolhidas (i.e., entradas cujos MBB possuem os centros mais distantes do 
centro do MBB do nó), a reinserção seja efetuada da entrada menos distante para a mais 
distante. Nesta tese, nós chamamos esta primeira variante de R* - tree CR (i.e., R* - tree  with Close 
Reinsert). A segunda variante, por sua vez, nomeada nesta tese como R* - tree FR (i.e., R* - tree  with 
Far Reinsert), efetua a reinserção de entradas segundo a técnica far reinsert, ou seja, da entrada 
mais distante para a menos distante. Por fim, a terceira variante da R* - tree  não possui a rotina de 
reinserção de entradas implementada no algoritmo de inserção de dados. Esta variante é 
nomeada nesta tese como R* - tree WR (i.e., R* - tree  Without Reinsertion). Em especial, o uso desta 
terceira variante visa analisar a eficiência da técnica de reinserção forçada da R* - tree .  

5.2.1.4 R+-tree (Sellis, Roussopoulos e Faloutsos 1987) 
A R+- tree  é um caso especial de MAM devido ao fato de ser baseada na técnica de clipping, em 
oposição ao uso da técnica de overlapping regions pelos demais MAM investigados nesta tese. 
A técnica de clipping assume que o particionamento do extent é feito em regiões disjuntas em 
cada nível da árvore. Durante a inserção de um novo retângulo R, caso este retângulo intersecte 
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mais do que uma região disjunta, este retângulo é particionado em um conjunto mínimo de sub-
retângulos S={R1, …, Rk}, onde R = ∪Ri, i = 1, ... ,k e k > 1. Vale destacar que cada sub-retângulo Ri 
intersecta somente uma região disjunta no nível corrente da árvore, e que a união do conjunto de 
sub-retângulos S reconstrói o retângulo original R.  

Mais detalhadamente, a R+- tree  objetiva alcançar a condição ideal de zero overlap e, portanto, 
não permite sobreposição entre entradas em um certo nó não-folha. Por outro lado, retângulos de 
dados podem se intersectar em nós folhas. Desta forma, na inserção de dados, do nó raiz para os 
nós folhas, todas as entradas cujos respectivos MBB intersectam o retângulo R devem ser 
percorridas. Como conseqüência, o retângulo R passa a ser representado por um conjunto finito 
de sub-retângulos mutuamente disjuntos. Estes sub-retângulos podem ser decompostos 
recursivamente à medida que ocorre o percurso de descida da árvore. Finalmente, os sub-
retângulos resultantes (i.e., conjunto S) são inseridos em diferentes nós folhas. Os sub-retângulos 
do conjunto S referem-se a um mesmo retângulo e portanto nós podemos ressaltar que na R+- tree  
ocorre replicação de dados (ou redundância de dados). 

A replicação de dados requer a alocação de uma quantidade muito maior de espaço em 
disco para o armazenamento dos sub-retângulos. Como conseqüência, a R+- tree  freqüentemente 
possui um maior número de níveis quando comparada aos demais MAM da família R-tree . Por 
outro lado, a técnica de clipping favorece o desempenho da R+- tree  no suporte a point queries, 
desde que somente um caminho do nó raiz para os nós folhas deve ser percorrido. Para range 
queries isto necessariamente não é verdadeiro, porém o número de caminhos de pesquisa é 
freqüentemente menor do que o dos MAM baseados na técnica de overlapping regions. A 
análise de desempenho da R+- tree  visa determinar se a redução do número de caminhos de 
pesquisa compensa os custos proporcionados com o aumento da altura da árvore. Finalmente, o 
algoritmo de particionamento de nó da R+- tree  é mais complexo, devido ao fato que o 
particionamento pode propagar-se não somente em direção à raiz, mas também em direção aos 
nós folhas. Isto pode causar a criação de nós vazios ou praticamente vazios. Portanto, a R+- tree  
não pode garantir uma utilização mínima do espaço de armazenamento.  

5.2.1.5 Hilbert R-tree (Kamel e Faloutsos 1994) 
A H i l bert  R- tree  é uma variante da R-tree  que se comporta como este MAM na pesquisa, porém 
possui um comportamento diferente e específico para as operações de inserção e remoção. A 
principal característica da Hi lbert  R- tree  consiste em estabelecer uma ordenação linear dos 
retângulos. Neste sentido, este MAM utiliza space-filling curves, especificamente a curva de 
Hilbert. Do ponto de vista da estrutura de dados, a principal diferença entre a R-tree  e a Hi lbert   
R- tree  refere-se ao fato que, neste último MAM, entradas em nós não-folhas também armazenam 
informação sobre o valor de Hilbert. Esta informação refere-se ao LHV (i.e., maior valor de 
Hilbert) dos retângulos que pertencem a subárvore abaixo da referida entrada. Com relação à 
inserção de dados na estrutura de indexação, primeiramente calcula-se o valor de Hilbert para o 
novo retângulo sendo inserido, o qual é definido com base no valor de Hilbert do centróide deste 
retângulo. Em cada nível da árvore, escolhe-se a entrada que possui o menor valor de LHV que 
seja maior do que o valor de Hilbert do novo retângulo. Caso este valor de Hilbert seja maior do 
que o LHV de todas as entradas, escolhe-se a entrada com o máximo LHV. Quando um nó-folha 
é alcançado, o novo retângulo é inserido em sua ordem correta, de acordo com o seu valor de 
Hilbert. Caso o nó-folha não apresente espaço vazio, o tratamento de overflow é realizado. Após 
a inserção do novo retângulo, são efetuados ajustes na estrutura em direção ao nó raiz.  

Outra importante característica da H i l bert  R- tree  é que este MAM faz uso da ordenação linear 
dos retângulos para adiar o particionamento de nó nas operações de inserção, esperando até que 
s nós tornem-se (s+1) nós, com s>1. Isto é chamado de política de particionamento de nó s-to-
(s+1). Esta política estende a estratégia de particionamento de nó da R-tree , a qual sempre 
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particiona um nó em dois outros nós. O parâmetro s é conhecido como “a ordem da política de 
particionamento de nó”. Para implementar uma política de ordem s, o nó que sofreu overflow 
tenta mover algumas de suas entradas para seus (s-1) nós irmãos. Se todos estes nós irmãos 
estiverem cheios, então ocorre um particionamento de nó s-to-(s+1). Os (s-1) nós irmãos são 
chamados de cooperating siblings. Eles consistem de um subconjunto dos nós que têm o mesmo 
nó pai que o nó que sofreu overflow e cujas entradas no nó pai criam um bloco para a esquerda 
ou para a direita (ou para a esquerda e outro para a direita) da entrada que sofreu overflow. Este 
bloco, em particular, deve ser tanto adjacente quanto contínuo à entrada que sofreu overflow. 
Segundo Kamel e Faloutsos, a política de particionamento de nó 2-to-3 proporciona o melhor 
compromisso entre os custos de inserção e o desempenho no suporte a consultas espaciais. Vale 
destacar que nesta tese nós utilizamos esta política na implementação da Hi lbert R- tree . 

5.2.1.6 SR-tree (Katayama e Satoh 1997) 
A SR-tree  (i.e., Sphere/Rectangle-tree) é um MAM que foi projetado para ser muito eficiente no 
suporte a nearest neighbor queries em um espaço com alta dimensionalidade. Este MAM é 
baseado na  SS-tree . No entanto, a SR-tree  elimina a principal desvantagem da SS-tree: o fato das 
regiões da SS-tree ocuparem grandes áreas e conseqüentemente tenderem a produzir muita 
sobreposição. Tal fato reduz a eficiência de pesquisa para point queries, range queries, e nearest 
neighbor queries. Portanto, a SR-tree  pode ser considerada uma extensão melhorada da SS-tree . 
Por outro lado, visando eliminar a desvantagem acima mencionada, a SR-tree  também possui 
algumas características da R* - tree , as quais a SS-tree  havia desconsiderado anteriormente. De 
fato, a SR-tree  pode ser definida como um MAM híbrido que combina ambas as propriedades da 
SS-tree  e da R* - tree . Como destacado por Katayama e Satoh, a estrutura de dados da SR-tree  é 
baseada na estrutura da R-tree , possui algumas características da R* - tree  e da SS-tree  e finalmente 
corresponde a uma hierarquia aninhada de regiões.     

A característica que distingue a SR-tree  é a utilização combinada de MBC e MBB. Uma vez 
que as propriedades de MBC e MBB são complementares, a SR-tree  divide pontos em regiões 
com ambos áreas e diâmetros pequenos. Em particular, o uso de MBC permite dividir pontos em 
regiões de diâmetros pequenos, enquanto o uso de MBB permite dividir pontos em regiões de 
áreas pequenas. A SR-tree  especifica uma região por meio da interseção entre o MBC e o MBB. 
Isto refina a sua estrutura e melhora o seu desempenho no suporte a nearest neighbor queries. É 
importante salientar que esta região de interseção não é armazenada na estrutura da SR-tree . A 
região de interseção é calculada indiretamente de forma dinâmica durante a execução das rotinas 
de inserção e de pesquisa. Isto é realizado usando ambos o MBC e o MBB das entradas, sem a 
reconstrução da referida região de interseção.  

Vale destacar que o armazenamento conjunto de um MBC e de um MBB em cada entrada 
de nós não-folha diminui o fan-out da SR-tree , o qual é � do fan-out da SS-tree  e � do fan-out da 
R* - tree . A redução do fan-out pode implicar em mais acessos a disco na pesquisa da estrutura, e 
possivelmente causar uma redução no desempenho da SR-tree . Apesar da SR-tree  sofrer do 
problema de fan-out, Katayama e Satoh mostraram que este MAM produziu um melhor 
desempenho do que ambas a SS-tree  e a R* - tree  no suporte a nearest neighbor queries. Isto 
ocorreu devido ao fato que a estratégia da SR-tree  consiste em um tipo particular de refinamento 
do formato da região, o qual permite obter uma melhor seletividade na pesquisa. Deste modo, a 
interseção entre um MBC e um MBB produz uma região mais otimizada (i.e., com menor área e 
diâmetro). Esta região permite a eliminação de um grande número de subárvores na pesquisa, 
reduzindo de forma significativa o número de acessos a nós folhas. Isto é muito importante, 
desde que os nós folhas correspondem à grande maioria dos nós da árvore. Portanto, o acesso a 
estes nós é muito custoso. 



 119 

Finalmente, o algoritmo de pesquisa da SR-tree  para nearest neighbor queries usa ambos o 
MBC e o MBB para propiciar uma melhor estimativa da distância entre um ponto de pesquisa p 
e o ponto mais próximo em uma região. Este uso conjunto melhora o desempenho no suporte a 
nearest neighbor queries. Em nossa implementação dos algoritmos de point queries, 
intersection, containment e enclosure range queries, ambos o MBC e o MBB também são 
consultados em cada entrada de nós não-folhas durante o percurso de descida da árvore. Isto 
objetiva reduzir o número de caminhos de pesquisa e, conseqüentemente, melhorar o 
desempenho deste MAM no suporte a consultas espaciais de seleção.  

5.2.2 Características Detalhadas do Ambiente de Teste 
Cada MAM investigado nesta tese foi implementado como um MAM virtual. Neste sentido, 
cada MAM possui uma extensão de sua estrutura de dados em memória principal, ou seja, 
possui um buffer-pool dedicado (capítulo 2). Em nossos testes de desempenho, o buffer-pool foi 
formado por um conjunto de 64 páginas de disco de 4 Kbytes cada (i.e., 256 Kbytes no total). 
Portanto, o buffer-pool apenas representou uma fração reduzida das páginas de disco alocadas 
pelos MAM, especialmente quando considerados os maiores volumes de dados. O 
gerenciamento do buffer-pool foi feito de acordo com a política de substituição de páginas de 
disco LRU (seção 4.3). 

Vale destacar que o gerenciamento de páginas de disco entre o buffer-pool e a memória 
secundária foi realizado de uma forma transparente aos MAM. Um MAM apenas usou em sua 
implementação rotinas para a alocação, leitura, escrita e liberação de páginas de disco. A 
implementação de um MAM, em especial, ignorou o fato da página de disco estar ou não na 
memória principal durante o uso da página. O gerenciamento foi feito através de funções de 
biblioteca. Por exemplo, durante o percurso de descida da árvore, um certo MAM pode requerer 
um nó filho através de uma chamada para a função read_block (endereço do nó filho). Caso o nó 
filho já esteja no buffer-pool, ele será lido diretamente da memória principal sem a necessidade 
de acessos a disco. Caso contrário, uma página do buffer-pool será substituída para acomodar a 
nova página de disco que será lida da memória secundária. A Figura 5.15 ilustra a camada de 
abstração de disco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Camada de abstração de disco. 

Nós utilizamos em nossos testes de desempenho dados espaciais do tipo retângulo. Os 
centróides dos retângulos foram gerados de forma a respeitar as propriedades do tipo de 
distribuição espacial corrente. Em outras palavras, os centróides foram gerados de forma que 
estivessem contidos nos limites da subclasse de localização e agrupados segundo a classe de 
organização correspondente ao tipo de distribuição espacial em questão. O extent, por sua vez, foi 
definido como [0,1)2. 
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O formato dos retângulos variou uniformemente entre os formatos linear_x e linear_y. Mais 
detalhadamente, nós geramos aproximadamente a mesma quantidade de retângulos com o 
tamanho na dimensão x maior do que o tamanho na dimensão y e de retângulos com  o tamanho 
na dimensão y maior do que o tamanho na dimensão x. Para o formato linear_x, nós aplicamos 
uma distribuição uniforme entre x=y e x=10y [x=y ... x=2y ... x=10y]. Em particular, nós 
verificamos a geração de um formato médio de 5,5 (i.e., x=5,5*y) para o formato linear_x. De uma 
maneira distinta, o formato linear_y seguiu uma distribuição não-uniforme entre y=x e y=10x [y=x 
... y=2x ... y=10x]. Esta distribuição gerou uma maior quantidade de formatos próximos a y=x, em 
detrimento de formatos próximos a y=10x. O formato médio para o formato linear_y foi de 
aproximadamente 2,5 (i.e., y=2,5*x).  

Visando oferecer uma melhor compreensão da distribuição dos formatos, nós apresentamos 
nas Tabelas 5.1 e 5.2 algumas estatísticas para dois arquivos de dados.  

Arquivo de Dados: D_SL21_Corg2_25k_rectangles_01.txtdat 

número de retângulos com formato próximo a [y = 10x]  = 76     = 0,304% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 9x]   = 169    = 0,676% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 8x]   = 207    = 0,828% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 7x]   = 280    = 1,12% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 6x]   = 368    = 1,472% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 5x]   = 577    = 2,308% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 4x]   = 842    = 3,368% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 3x]   = 1608  = 6,432% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 2x]   = 3651  = 14,604% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = y]     = 5323  = 21,292% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 2y]   = 1434  = 5,736% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 3y]   = 1377  = 5,508% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 4y]   = 1357  = 5,428% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 5y]   = 1386  = 5,544% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 6y]   = 1391  = 5,564% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 7y]   = 1420  = 5,68% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 8y]   = 1410  = 5,64% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 9y]   = 1412  = 5,648% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 10y] = 712    = 2,848% do total 
número de retângulos com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x]        = 12430  = 49,72% do total 
número de retângulos com tamanho em x = tamanho em y [quadrático]    = 0           = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y]         = 12570  = 50,28% do total 
número de retângulos com formato linear_y longo e fino                   = 1100  = 4,4% do total 
número de retângulos com formato linear_y                                    = 6678  = 26,712% do total 
número de retângulos com formato próximo ao quadrático           = 5323 = 21,292% do total 
número de retângulos com formato linear_x                                    = 5554  = 22,216% do total 
número de retângulos com formato linear_x longo e fino                    = 6345  = 25,38% do total 
MENOR formato (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x] = 1,0001633102939211 
MENOR formato (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y] = 1,0012674230065988 
MAIOR formato (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x]  = 9,997669714316107 
MAIOR formato (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y]  = 9,999508712907446 
Formato MÉDIO (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x] = 2,5501313716743033 
Formato MÉDIO (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y] = 5,52585302829996 

Tabela 5.1  Estatísticas sobre a distribuição dos formatos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg2_25k_rectangles_01.txtdat. 

Nestas estatísticas, nós diferenciamos um formato linear genérico (i.e., não quadrático) 
entre linear e linear longo e fino. Valores oscilando entre 1,5<F≤ 5,5, para x=F*y, foram considerados 
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como formato linear_x, enquanto valores entre 5,5<F≤10, para x=F*y, foram considerados como 
formato linear_x longo e fino. Estes mesmos critérios foram aplicados, de forma análoga, ao 
formato linear_y. Além disto, nós destacamos nas Tabelas 5.1 e 5.2 retângulos com o formato 
próximo ao quadrático: 1,0≤F≤1,5, para x=F*y ou y=F*x. Vale destacar que nenhum retângulo foi 
gerado com o formato exatamente quadrático em nossos testes de desempenho, similarmente ao 
que ocorre na maioria dos conjuntos de dados de aplicações geográficas. Devido ao uso de 
diferentes estratégias de geração de formato para os formatos linear_x e linear_y (i.e., distribuição 
uniforme versus não uniforme), nós verificamos a geração de um menor número de retângulos 
com o formato linear_y longo e fino do que com o formato linear_x longo e fino. 

Arquivo de Dados: D_SL21_Corg2_100k_rectangles_01.txtdat 
número de retângulos com formato próximo a [y = 10x]  = 309       = 0,309% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 9x]    = 697       = 0,697% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 8x]    = 868       = 0,868% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 7x]    = 1141     = 1,141% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 6x]    = 1549     = 1,549% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 5x]    = 2277     = 2,277% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 4x]    = 3525     = 3,525% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 3x]    = 6295     = 6,295% do total 
número de retângulos com formato próximo a [y = 2x]    = 14775   = 14,775% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = y]      = 20912   = 20,912% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 2y]    = 5702     = 5,702% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 3y]    = 5560     = 5,56% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 4y]    = 5528     = 5,528% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 5y]    = 5577     = 5,577% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 6y]    = 5657     = 5,657% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 7y]    = 5584     = 5,584% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 8y]    = 5529     = 5,529% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 9y]    = 5694     = 5,694% do total 
número de retângulos com formato próximo a [x = 10y]  = 2821     = 2,821% do total 
número de retângulos com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x]   = 49638  = 49,638% do total 
número de retângulos com tamanho em x = tamanho em y [quadrático]   = 0         = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y]   = 50362  = 50,362% do total 
número de retângulos com formato linear_y longo e fino                   = 4564      = 4,564% do total 
número de retângulos com formato linear_y                                    = 26872  = 26,872% do total 
número de retângulos com formato próximo ao quadrático           = 20912  = 20,912% do total 
número de retângulos com formato linear_x                                    = 22367  = 22,367% do total 
número de retângulos com formato linear_x longo e fino                    = 25285   = 25,285% do total 

MENOR formato (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x] = 1,0000223074233627 
MENOR formato (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y] = 1,0001729101475572 
MAIOR formato (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x]  = 9,994428921922747 
MAIOR formato (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y]  = 9,999534607099728 
Formato MÉDIO (fator F) com tamanho em x < tamanho em y [y = F * x] = 2,5710307298697748 
Formato MÉDIO (fator F) com tamanho em x > tamanho em y [x = F * y] = 5,510442375835974 

Tabela 5.2 Estatísticas sobre a distribuição dos formatos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg2_100k_rectangles_01.txtdat. 

Já o tamanho dos retângulos foi gerado visando-se reproduzir um comportamento muito 
próximo ao encontrado em conjuntos de dados reais de aplicações geográficas de gerenciamento 
de serviços de utilidade pública. Em particular, os retângulos foram gerados com o objetivo de 
refletir as características de tamanho do arquivo de dados da cidade de Valinhos, tal como 
definido no projeto SAGRE. Estas aplicações são caracterizadas por geralmente manipularem 
arquivos de dados contendo um grande número de objetos espaciais pequenos e um reduzido 
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número de objetos espaciais grandes. Para reproduzir este fato, nós usamos quatro distribuições 
estatísticas distintas. Mais precisamente, nós combinamos quatro distribuições exponenciais, 
que foram ponderadas da seguinte maneira: 38% dos dados espaciais na Exp1(0,0001%), 52% dos 
dados na Exp2(0,001%), 9,7% dos dados na Exp3(0,05%) e 0,3% dos dados na Exp4(2%). Estas 
distribuições exponenciais não foram usadas em seqüência, mas escolhidas alternadamente de 
forma aleatória, à medida que foi sendo efetuada a geração sintética dos dados espaciais. De 
acordo com as freqüências relativas destas distribuições, foram gerados números inteiros entre 1 
e 10.000. Números entre 1 e 3.800 corresponderam à Exp1, entre 3.801 e 9.000 à Exp2, entre 9.001 
e 9.970 à Exp3 e entre 9.971 e 10.000 à Exp4. Portanto, conforme o número gerado, foi escolhida a 
distribuição exponencial. Um caso particular refere-se à geração de um número correspondente 
a uma distribuição exponencial que já atingiu o seu percentual máximo (por exemplo, 38% para 
Exp1). Neste caso, nenhum dado espacial foi gerado segundo a distribuição escolhida. Esta 
estratégia garantiu uma grande mistura de tamanhos nos conjuntos de dados. 

As Tabelas 5.3 a 5.6 ilustram a distribuição do tamanho dos retângulos para quatro arquivos 
de dados. Por meio destas tabelas, nós podemos verificar que a maioria dos retângulos foi 
gerada com tamanho próximo a 0,0001% do tamanho do extent (i.e., @ 42,5% dos dados) e 
menores do que 0,01% do tamanho do extent (i.e., @ 90,8% dos dados). Tamanhos superiores a 
1% do extent ocorreram, porém raramente. O maior tamanho para um certo conjunto de dados 
variou entre 6% e 10% do tamanho do extent.  

Arquivo de Dados: D_SL21_Corg1_10k_rectangles_01.txtdat 
número de retângulos com tamanho zero                              = 0        = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0%             = 1766   = 17,66% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,0001%    = 4307   = 43,07% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,001%      = 3004   = 30,04% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,01%        = 590     = 5,9% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,1%          = 313     = 3,13% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 1%             = 15       = 0,15% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 5%             = 5         = 0,05% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 10%           = 0         = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho maior do que 12,5%   = 0         = 0,0% do total 
menor tamanho  = 1,495819637756718E-8% 
maior tamanho    = 6,490661919482481% 
tamanho médio = 0,009547178774186624% 

Tabela 5.3 Estatísticas sobre a distribuição dos tamanhos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg1_10k_rectangles_01.txtdat. 

A distribuição espacial dos retângulos, baseada em seus respectivos centróides, foi realizada 
aplicando-se a metodologia proposta na seção 5.1.3. Entretanto, nós consideramos somente um 
subconjunto dos possíveis tipos de distribuição espacial que podem ser gerados por meio desta 
metodologia. Estes tipos são mostrados na Tabela 5.7. No total, 24 tipos de distribuição espacial 
relacionados às subclasses de localização 2, 3, 5, 8, 14, 15, 20 e 21, e relacionados à primeira, à 
segunda e à quarta classes de organização  foram considerados em nossos experimentos. No 
processo de escolha das subclasses de localização , nós selecionamos pelo menos uma subclasse de 
cada classe de localização . Além disto, nós procuramos reproduzir tipos de distribuição utilizados em 
investigações anteriores (seção 4.1.6). A seção 5.2.2.1 apresenta diversas figuras ilustrativas de 
alguns dos tipos de distribuição acima destacados (Figuras 5.16 a 5.21).  
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Arquivo de Dados: D_SL21_Corg1_25k_rectangles_01.txtdat 
número de retângulos com tamanho zero                            = 0          = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0%            = 4372    = 7,48% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,0001%   = 10649  = 42,59% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,001%     = 7723    = 30,89% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,01%       = 1400    = 5,6% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,1%         = 806      = 3,22% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 1%            = 38        = 0,15% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 5%            = 12        = 0,04% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 10%          = 0          = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho maior do que 12,5%  = 0          = 0,0% do total 
menor tamanho  = 5,11021739754052E-9% 
maior tamanho    = 6,4643891300994225% 
tamanho médio = 0,00990477809648471% 

Tabela 5.4 Estatísticas sobre a distribuição dos tamanhos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg1_25k_rectangles_01.txtdat. 

Arquivo de Dados: D_SL21_Corg1_50k_rectangles_01.txtdat 
número de retângulos com tamanho zero                         = 0           = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0%          = 17428  = 17,42% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,0001% = 42821  = 42,82% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,001%   = 30576  = 30,57% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,01%     = 5787    = 5,78% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,1%       = 3178    = 3,17% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 1%          = 152      = 0,15% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 5%          = 54        = 0,054% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 10%         = 4         = 0,004% do total 
número de retângulos com tamanho maior do que 12,5% = 0         = 0,0% do total 
menor tamanho  = 3,4385502005569113E-9% 
maior tamanho    = 8,31448629766793% 
tamanho médio = 0,010353640185584866% 

Tabela 5.5 Estatísticas sobre a distribuição dos tamanhos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg1_50k_rectangles_01.txtdat. 

Data file: D_SL21_Corg1_100k_rectangles_01.txtdat 
número de retângulos com tamanho zero                           = 0         = 0,0% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0%           = 8875    = 17,75% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,0001%  = 21132  = 42,26% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,001%    = 15426  = 30,85% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,01%      = 2882   = 5,764% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 0,1%        = 1580   = 3,16% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 1%           = 80       = 0,16% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 5%           = 23       = 0,046% do total 
número de retângulos com tamanho próximo a 10%         = 2         = 0,0040% do total 
número de retângulos com tamanho maior do que 12,5% = 0         = 0,0% do total 

menor tamanho  = 2,8282587136417116E-9% 
maior tamanho    = 9,762295507853711% 
tamanho médio = 0,009989386786583709% 

Tabela 5.6 Estatísticas sobre a distribuição dos tamanhos para o 
arquivo de dados D_SL21_Corg1_100k_retângulos_01.txtdat. 
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tipos de distribuição tipos de distribuição identificação 
dos tipos de 
distribuição 

subclasses de 
localização 

classes de 
organização 

identificação 
dos tipos de 
distribuição 

subclasses de 
localização 

classes de 
organização 

T01 02 1 T13 14 1 

T02 02 2 T14 14 2 

T03 02 4 T15 14 4 

T04 03 1 T16 15 1 

T05 03 2 T17 15 2 

T06 03 4 T18 15 4 

T07 05 1 T19 20 1 

T08 05 2 T20 20 2 

T09 05 4 T21 20 4 

T10 08 1 T22 21 1 

T11 08 2 T23 21 2 

T12 08 4 T24 21 4 

Tabela 5.7 Tipos de distribuição espacial dos dados. 

Para cada um dos 24 tipos de distribuição espacial dos dados, nós geramos 10 amostras de dados 
distintas, baseadas em diferentes sementes de geração aleatória de dados. O uso de diferentes 
amostras de dados para um mesmo tipo de distribuição teve por propósito diminuir tanto quanto 
possível as casualidades e, por conseguinte, garantir uma análise estatística mais robusta do 
desempenho dos MAM. Além disto, nós consideramos 4 volumes de dados: 10.000 (i.e., 10k), 
25.000 (i.e., 25k), 50.000 (i.e., 50k) e 100.000 (i.e., 100k). Enquanto os volumes 10k e 25k 
representam requisitos básicos de volume, os volumes 50k e 100k representam requisitos mais 
sofisticados de volume. No total, cada MAM indexou 960 arquivos de dados, resultantes da 
combinação de 24 tipos de distribuição espacial, 4 volumes de dados e 10 amostras. Durante a 
construção da estrutura de indexação relacionada a cada um dos 960 arquivos de dados, nós 
medimos o custo das sucessivas operações de inserção (i.e., número de acessos a disco e espaço 
alocado). A seção 5.2.2.1 apresenta diversas figuras ilustrativas dos retângulos contidos em 
alguns arquivos de dados, para os mesmos tipos de distribuição ilustrados na seção 5.2.2.1 (Figuras 
5.22 a 5.27). Vale ressaltar que nestas figuras somente os primeiros 1.000 retângulos foram 
mostrados para os tipos de distribuição baseados nas classes de organização 1 e 2, visando uma melhor 
identificação das propriedades de tamanho e formato dos retângulos. 

Para cada arquivo de dados indexado por um MAM, nós executamos as seguintes consultas 
espaciais de seleção: point queries, intersection range queries, enclosure range queries e 
containment range queries. Estas quatro consultas espaciais de seleção foram controladas em 
nossos testes de desempenho por meio de quatro arquivos de consulta específicos. Cada arquivo 
de consulta foi composto por 1.000 consultas. A distribuição espacial dos pontos-base de point 
queries e das janelas de consulta seguiu uma distribuição uniforme independente para cada uma 
das dimensões. Neste sentido, nós consideramos que as regiões do extent possuem a mesma 
probabilidade de serem pesquisadas, independentemente se as regiões possuem ou não dados. 
Esta abordagem é diferente da utilizada por Carneiro [Car98], porém amplamente usada por 
outros pesquisadores [KSSS89, BKSS90, Cox91, KF94]. Para range queries, somente o 
tamanho das janelas de consulta diferiu nos arquivos de consulta, sendo definido como: (a) 
0,001% do tamanho do extent para intersection range queries; (b) 0,00001% do tamanho do 
extent para enclosure range queries; e (c) 0,1% do tamanho do extent para containment range 
queries. O formato das janelas de consulta foi similar ao formato utilizado para os retângulos de 
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dados. A seção 5.2.2.1 apresenta figuras ilustrativas do conteúdo dos arquivos de consulta 
(Figuras 5.28 a 5.31). 

Finalmente, ao longo desta tese, cada combinação de operação e medida de desempenho 
analisada, tais como inserção e número de páginas de disco alocadas, inserção e número de 
acessos a disco ou intersection range queries e número de acessos a disco, é denominada de tipo 
de análise. Os tipos de análise considerados em nossos testes de desempenho estão relacionados 
com a operação de inserção (medidas: alocação de espaço e número de acessos a disco) e com 
consultas espaciais de seleção (i.e., PQ, ERQ, IRQ e CRQ com a medida número de acessos a 
disco).  

5.2.2.1 Visualização Gráfica dos Arquivos de Dados e de Consultas 

 

Figura 5.16 Tipo de distribuição espacial dos dados T03. 
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Figura 5.17 Tipo de distribuição espacial dos dados T05. 

 

 

Figura 5.18 Tipo de distribuição espacial dos dados T11. 
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Figura 5.19 Tipo de distribuição espacial dos dados T22. 

 

 

Figura 5.20 Tipo de distribuição espacial dos dados T23. 
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Figura 5.21 Tipo de distribuição espacial dos dados T24. 

 

 

Figura 5.22 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T03. 
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Figura 5.23 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T05. 

 

 

Figura 5.24 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T11. 
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Figura 5.25 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T22. 

 

 

Figura 5.26 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T23. 
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Figura 5.27 Retângulos contidos em um arquivo de dados do tipo de distribuição T24. 

 

 

Figura 5.28 Arquivo de consulta para point queries. 
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Figura 5.29 Janelas de consulta para intersection range queries. 

 

 

Figura 5.30 Janelas de consulta para enclosure range queries. 



 133 

 

Figura 5.31 Janelas de consulta para containment range queries. 
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Capítulo 6 

Análise Comparativa Qualitativa do 
Desempenho dos MAM 

Neste capítulo, nós analisamos e comparamos os resultados de desempenho que foram obtidos 
nos diversos testes relacionados com a investigação do fator distribuição espacial dos dados 
(capítulo 5). No total, 46.080 resultados de desempenho foram coletados, os quais foram 
resultantes da combinação de 24 tipos de distribuição espacial, 4 volumes de dados, 10 amostras para 
cada configuração de dados, 6 tipos de análise e 8 MAM. Em particular, para cada MAM foram 
coletados 5.760 resultados de desempenho, sendo esta quantidade muito superior à usada por 
trabalhos correlatos anteriores (capítulo 3). Além destes 46.080 resultados de desempenho, 
chamados de resultados de desempenho primitivos, também foram produzidos, a partir dos resultados 
primitivos, outros 18.432 resultados derivados. Resultados derivados incluem o desempenho absoluto 
médio e o desempenho relativo médio para cada conjunto de 10 amostras de dados (isto é, para 
cada configuração de dados), assim como englobam a determinação de resultados extremos (ou seja, o 
número de vezes que cada MAM obteve o pior e o melhor desempenho em cada configuração de 
dados). O total de resultados derivados é uma conseqüência da combinação de 24 tipos de distribuição 
espacial, 4 volumes de dados, 4 tipos de resultados derivados (isto é, desempenho absoluto médio, 
desempenho relativo médio, última colocação e melhor desempenho), 6 tipos de análise e 8 MAM. 
Uma completa descrição de todos os resultados de desempenho, incluindo ambos os resultados de 
desempenho primitivos e derivados, pode ser obtida por meio da URL http://www.din.uem.br/~rrc/. 
Os resultados estão disponibilizados nos seguintes formatos: planilha eletrônica Microsoft Excel 
2000 e sistema Microsoft Access 2000.  

A análise comparativa do desempenho dos MAM foi realizada com base nos resultados de 
desempenho derivados. Dentre os resultados derivados, nós utilizamos especificamente o desempenho 
relativo médio. Esta escolha é muito importante, uma vez que o desempenho relativo (de forma 
contrária ao desempenho absoluto) permite a manipulação de resultados de desempenho obtidos 
em diferentes tipos de distribuição espacial (por exemplo, no cálculo do desempenho médio), sem 
que ocorra qualquer perda de informação devido a um resultado de desempenho com valor 
muito grande (ou ainda muito pequeno) em um determinado tipo de distribuição espacial. Kriegel et. 
al. [KSSS89] destaca que o uso de valores percentuais (i.e., desempenho relativo), em 
detrimento de valores absolutos, evita que tipos de distribuição espacial que gerem um grande 
número de acessos a disco tenham um maior peso (ou mais influência) na análise. Como 
exemplo, um certo método de acesso M1 pode ter gerado um melhor desempenho que um método 
de acesso M2 para os tipos de distribuição T1 e T2 (isto é, T1: M1=500, M2=600 acessos a disco e T2: 
M1=400, M2=450 acessos a disco). Por outro lado, M2 pode ter sido superior a M1 especificamente 
com o t ipo de distr ibuição T3 (isto é, T3: M1=11.000, M2=10.000 acessos a disco). Caso os métodos 
de acesso M1 e M2 sejam comparados por meio do desempenho absoluto médio, M2 será o MAM 
vencedor (isto é, Média: M1=3.966,67, M2=3.683,33 acessos a disco). No entanto, o desempenho 
absoluto médio foi muito influenciado pela enorme quantidade de acessos a disco verificada, 
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para os dois MAM, com o t ipo de distr ibuição espacia l  T3. Por sua vez, através do desempenho 
relativo médio é possível verificar que M1  foi mais robusto que M2 (i.e., T1: M1=100%, M2=120%; 
T2: M1=100%, M2=112,50% e T3: M1=100%, M2=90,91%; Média: M1=100%, M2=107,80% ou Média: 
M1=94,07%, M2=100% com M2=100%).  

O desempenho relativo dos MAM foi normalizado em função do desempenho absoluto da 
R* - tree CR (i.e., R* - tree CR = 100%). A escolha da R* - tree CR justifica-se pelo fato que este MAM 
atingiu o melhor resultado de desempenho em todos os testes de desempenho realizados por 
Beckmann et. al. [BKSS90] no suporte a consultas espaciais. Em particular, a primeira etapa dos 
testes de Beckmann et. al. possui algumas características idênticas a de nossos testes de 
desempenho, tendo sido voltada à análise do desempenho de MAM da família R-tree  no suporte 
a consultas espaciais de seleção com a indexação de retângulos de dados. Esta similaridade 
reforça a escolha do método R* - tree CR como measuring stick (i.e., base da normalização). 

Nós também destacamos o fato que para a R+- tree  alguns testes de desempenho não foram 
completados com êxito e os referidos resultados de desempenho, apesar de coletados, não foram 
considerados na análise. Em particular, a R+- tree  (regularmente) não completou um teste de 
desempenho quando: (a) manipulou um maior volume de dados (i.e., 50k e 100k). Para estes 
volumes, a R+- tree , em geral, alocou uma enorme quantidade de páginas de disco que o ambiente 
de teste não pôde gerenciar; e (b) o número de retângulos que se intersectaram em um ponto do 
espaço foi maior do que a capacidade da página de disco (ou seja, o parâmetro M). A presença de 
M+1 retângulos com interseção em um mesmo ponto, após a n-ésima inserção de dados, não 
permite a obtenção de um particionamento de nó (ou split) satisfatório, no qual são atingidas 
ambas as condições de que os nós resultantes sejam disjuntos (i.e., zero overlap) e que nenhum 
dos nós resultantes fique com um número de retângulos maior do que a capacidade da página de 
disco. Uma possível solução para esta restrição, segundo a nossa perspectiva, seria o adiamento 
do particionamento do nó em questão em favor da utilização de uma cadeia de overflow para as 
entradas (ou retângulos) do nó. Uma vez que a implementação da R+- tree  utilizada em nossos 
testes de desempenho, baseada na proposta original da R+- tree , não proveu suporte a cadeias de 
overflow para as entradas dos nós, com freqüência não foi possível a construção do índice 
espacial para amostras de dados com maior volume de dados ou que foram baseadas na quarta 
classe de organização  (ou seja, em clusters). Em particular, quanto maior a proximidade dos 
retângulos de dados, o volume de dados e o tamanho dos retângulos, maior a probabilidade de 
interseção entre os retângulos e por conseguinte maior a probabilidade do número de retângulos 
que se intersectam em um certo ponto do espaço superar a capacidade da página de disco. No 
total, nós constatamos que somente para 40% das 960 amostras de dados (i.e., 384 amostras) os 
testes de desempenho foram completados com sucesso para a R+- tree .  

Este capítulo é organizado da seguinte forma. A seção 6.1 apresenta as perspectivas de 
comparação do desempenho. A seção 6.2 descreve os limites dos subintervalos que caracterizam a 
qualidade do desempenho, a qualidade do MAM e a qualidade da competitividade. A seção 6.3, 
por sua vez, efetua observações adicionais sobre a análise comparativa que são necessárias para 
o entendimento do texto. As seções 6.4 a 6.7 realizam uma análise comparativa qualitativa do 
desempenho dos MAM no suporte a consultas espaciais de seleção, respectivamente, PQ, ERQ, 
IRQ e CRQ. As seções 6.8 e 6.9 também realizam uma análise comparativa qualitativa do 
desempenho dos MAM, porém considerando o custo de inserção de dados (i.e., acessos a disco 
na inserção de dados e espaço alocado em disco na inserção de dados, respectivamente). A seção 
6.10 apresenta algumas observações adicionais sobre o desempenho dos métodos H i l bert  R- tree  e 
SR-tree . Por fim, a seção 6.11 conclui a análise comparativa realizada nas seções 6.4 a 6.9. 



 137 

6.1 Perspectivas de Comparação do Desempenho 
Com o objetivo de realizar uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM, foram 
definidas duas diferentes perspectivas de comparação do desempenho, ambas baseadas no 
desempenho relativo médio. A primeira perspectiva é voltada para a classificação da eficiência 
dos MAM, enquanto a segunda perspectiva é voltada para a classificação da competitividade dos 
MAM. Vale destacar que, na análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM, os termos 
eficiência e competitividade possuem significados distintos.  

A eficiência de um MAM corresponde à média da qualidade do desempenho do MAM obtida em 
cada uma das configurações de dados. Neste sentido, a classificação da eficiência dos MAM permite 
identificar qual MAM produziu, na média, o melhor desempenho qualitativo  (denominado de MAM 
mais eficiente). No cálculo da eficiência de um MAM, todos os resultados de desempenho do MAM 
são considerados, independente se em uma certa configuração de dados a qualidade do desempenho foi 
muito reduzida. A qualidade do desempenho representa o mapeamento do intervalo possível para o 
desempenho relativo médio (i.e, 0% a ∞%) em um conjunto finito de subintervalos de baixa 
granularidade. A cada subintervalo foi associado um adjetivo que qualifica o desempenho. No 
total, a qualidade do desempenho foi representada por sete subintervalos, a saber: ótimo, muito bom , 
bom , mediano, ruim , muito ruim  e péssimo. De forma análoga à qualidade do desempenho, a qualidade do 
MAM foi igualmente representada por sete subintervalos: eficientíssimo, muito eficiente, eficiente, regular, 
ineficiente, muito ineficiente e ineficientíssimo. As qualidades do desempenho e do MAM são equivalentes, 
existindo um relacionamento 1:1 entre os subintervalos (por exemplo, ótimo = eficientíssimo e bom  
= eficiente). Contudo, enquanto a qualidade do desempenho é utilizada para caracterizar os resultados 
de desempenho, a qualidade do MAM é utilizada para caracterizar os MAM. Deste modo, um MAM 
eficiente é aquele que produz um desempenho bom . A definição dos limites dos subintervalos que 
representam as qualidades do desempenho e do MAM é efetuada na próxima seção. 

A eficiência de um MAM é reportada por meio de um número real que oscila entre 1,0 e 7,0. 
Quanto maior este número, maior a eficiência do MAM. Para se calcular a média da qualidade do 
desempenho de um MAM obtida em cada uma das configurações de dados (i.e., a eficiência do MAM), 
utiliza-se os seguintes passos: (a) em primeiro lugar, contabiliza-se o total de resultados ótimos, 
muito bons, bons, medianos, ruins, muito ruins e péssimos obtidos pelo MAM nas diversas configurações 
de dados, assim como contabiliza-se o total geral de resultados que corresponde à soma do total 
destes resultados; (b) em segundo lugar, normaliza-se o total de resultados em cada subintervalo 
da qualidade do desempenho em função do total geral de resultados. Assim, obtém-se o percentual 
de resultados em cada um dos subintervalos; (c) em terceiro lugar, atribui-se pesos distintos aos 
subintervalos em função da qualidade do subintervalo. Os pesos escolhidos são: ótimo = 7, muito 
bom = 6, bom  = 5, mediano = 4, ruim  = 3, muito ruim  = 2 e péssimo = 1; e (d) em último lugar, calcula-
se o valor da eficiência por meio da Equação 6.1. Vale destacar que a referida seqüência de passos, 
se aplicada a um MAM que produziu a mesma quantidade de resultados de desempenho em 
cada um dos subintervalos, produz um valor 4,0 que corresponde a um desempenho mediano. De 
uma forma geral, associa-se o valor da eficiência a um peso para se determinar a média da qualidade 
do desempenho. Assim, por exemplo, os valores 6,0 e 2,0 correspondem a um desempenho muito 
bom  e muito ruim , ao passo que um valor 4,3 indica que a média da qualidade do desempenho está 
entre um desempenho mediano e um desempenho bom . Na classificação da eficiência dos MAM, 
usa-se os respectivos valores da eficiência de cada MAM para se obter uma ordenação decrescente 
da eficiência. Caso dois ou mais MAM obtenham o mesmo valor de eficiência, o desempate é feito 
com base no percentual de resultados que cada MAM obteve no subintervalo de mais alta 
qualidade (isto é, resultados ótimos). Um novo empate é resolvido pelo percentual de resultados 
que cada MAM obteve no subintervalo relativo aos resultados muito bons e assim sucessivamente 
até os resultados muito ruins. Dois MAM são igualmente eficientes se, além de possuírem o mesmo 
valor de eficiência, tiverem o mesmo percentual de resultados em cada um dos subintervalos da 
qualidade do desempenho.  
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Em contrapartida, a competitividade de um MAM corresponde à soma do total percentual de 
resultados ótimos, muito bons e bons obtidos pelo MAM nas diversas configurações de dados. Assim, 
no cálculo da competitividade de um MAM, somente uma parcela dos resultados de desempenho 
do MAM é considerada (i.e., resultados ótimos, muito bons e bons), sendo desprezadas configurações 
de dados que proporcionam uma qualidade do desempenho mediana ou reduzida (isto é, resultados 
de desempenho medianos, ruins, muito ruins e péssimos). A classificação da competitividade dos MAM 
permite identificar qual MAM produziu o maior percentual de resultados competitivos (isto é, de 
resultados ótimos, muito bons e bons). Um resultado competitivo indica que a perda de desempenho, com 
relação ao melhor resultado de desempenho em uma determinada configuração de dados, não foi 
significativa e, portanto, o MAM proporcionou um desempenho aceitável que consistiu de um 
desempenho próximo ou até mesmo igual ao do melhor MAM. Desta forma, a classificação da 
competitividade dos MAM permite identificar qual MAM gerou o maior percentual de resultados 
próximos ou iguais ao desempenho do melhor MAM, ou seja, permite identificar o MAM que, 
proporcionalmente à quantidade de configurações de dados testadas, mais venceu ou conseguiu um 
desempenho próximo ao desempenho do MAM vencedor. Este MAM é denominado de MAM mais 
competitivo. Além dos resultados competitivos, enfoque de nossa análise, para cada MAM foi 
reportado o total percentual de resultados medianos (ou resultados pouco-competitivos) e também a 
soma do total percentual de resultados ruins, muito ruins e péssimos, denominados de resultados não-
competitivos. De modo análogo à qualidade do desempenho, a qualidade da competitividade representa o 
mapeamento do intervalo possível para o desempenho relativo médio (isto é, 0% a ∞%) em um 
conjunto finito de subintervalos, porém de alta granularidade (ou seja, subintervalos mais 
amplos e em menor quantidade). A qualidade da competitividade, portanto, foi representada por 
somente três subintervalos, a saber: competitivo, pouco-competitivo e não-competitivo. A definição dos 
limites destes subintervalos é feita na próxima seção. 

A competitividade de um MAM é reportada por meio de um número real que varia entre 0,0 e 
1,0. Quanto maior este número, maior a competitividade do MAM. Para se calcular a competitividade 
de um MAM, usa-se a seguinte seqüência de passos: (a) em primeiro lugar, contabiliza-se o total 
de resultados de desempenho competitivos, pouco-competitivos e não-competitivos obtidos pelo MAM 
nas diversas configurações de dados, assim como também contabiliza-se o total geral de resultados 
que corresponde à soma do total destes resultados; (b) em segundo lugar, normaliza-se o total de 
resultados em cada um dos subintervalos da qualidade da competitividade em função do total geral de 
resultados. Desta forma, obtém-se o percentual de resultados em cada um dos subintervalos; e 
(c) por fim, associa-se o percentual de resultados competitivos ao valor da competitividade do MAM 
(Equação 6.2). Na classificação da competitividade dos MAM, utiliza-se os respectivos valores da 
competitividade de cada MAM para se obter uma ordenação decrescente da competitividade. Caso 
dois ou mais MAM obtenham o mesmo valor de competitividade, o desempate é feito com base no 
percentual de resultados de desempenho pouco-competitivos. Caso o empate persista, os MAM são 
considerados igualmente competitivos. Portanto, dois MAM são declarados igualmente competitivos se, 
além de possuírem o mesmo valor de competitividade, tiverem o mesmo percentual de resultados 
em cada um dos subintervalos da qualidade da competitividade. 

competitividade = percentual de resultados competitivos . (6.2) 
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O uso de ambas as medidas eficiência de um MAM e competitividade de um MAM justifica-se 
pelo fato que, além de corresponderem a diferentes perspectivas de comparação do desempenho, 
estas medidas são complementares. Enquanto a eficiência enfoca o desempenho médio dos MAM 
nas diversas configurações de dados, a competitividade enfoca a obtenção do desempenho máximo (ou 
de um desempenho próximo a este) nas várias configurações de dados. Assim, a condição ideal para 
um MAM é ser considerado tanto o MAM mais eficiente quanto o MAM mais competitivo . Contudo, 
existem casos em que a condição ideal não é alcançada, uma vez que o MAM mais eficiente não 
necessariamente corresponde ao MAM mais competitivo e vice-versa.  

As Tabelas 6.1 e 6.2 ilustram um exemplo no qual a condição ideal não é atingida. Neste 
exemplo, o MAM mais eficiente é M 1 , ao passo que o MAM mais competitivo  é M3. Em particular, a 
escolha do MAM mais eficiente não é tão interessante, pois este MAM não produziu, em nenhuma 
configuração de dados, um alto desempenho (isto é, resultados ótimos, muito bons e bons). De fato, o 
MAM mais eficiente somente não propiciou resultados de desempenho baixos, gerando ao invés 
destes um desempenho mediano. Por outro lado, a escolha do MAM mais competitivo  penaliza o 
desempenho médio devido à obtenção de um grande percentual de resultados de desempenho 
não-competitivos (isto é, um baixo desempenho). Uma opção mais interessante é a escolha de dois 
MAM que gerem conjuntamente um grande percentual de resultados competitivos e que também 
apresentem um alto desempenho em diferentes configurações de dados. Assumindo que os métodos 
de acesso M2 e M3 possuam estas características, a utilização conjunta destes MAM permite que 
se alcance um alto desempenho em 70% das configurações de dados, contra 0% com a utilização do 
MAM mais eficiente e 40% com a utilização do MAM mais competitivo . Ademais, a eficiência conjunta de 
M2 e M3 torna-se maior do que a do MAM mais eficiente.  

qualidade do desempenho dos MAM 
classificação  
da eficiência ótimo muito 

bom 
bom mediano ruim muito 

ruim 
péssimo eficiência 

1° M 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 4,00 

2° M 3  20% 5% 15% 0% 20% 10% 30% 3,55 

3° M 2  30% 0% 0% 0% 25% 20% 25% 3,50 

4° M 4 10% 0% 0% 40% 10% 10% 30% 3,10 

5° M 6  25% 0% 0% 15% 0% 5% 55% 3,00 

6° M 5  15% 0% 5% 15% 0% 15% 50% 2,70 

 M 2  e M 3  50% 5% 15% 0% 5% 5% 20% 5,00 

Tabela 6.1 Exemplo: eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a consultas espaciais de seleção. 

qualidade da competitividade  
classificação da 
competitividade  competitivo pouco-

competitivo 
não- 

competitivo 

tendência de 
competitividade  competitividade  

1° M 3  40% 0% 60% não-competitivo 0,40 

2° M 2  30% 0% 70% não-competitivo 0,30 

3° M 6  25% 15% 60% não-competitivo 0,25 

4° M 5  20% 15% 65% não-competitivo 0,20 

5° M 4 10% 40% 50% indefinido 0,10 

6° M 1 0% 100% 0% pouco-competitivo 0,00 

 M 2  e M 3  70% 0% 30% competitivo 0,70 

Tabela 6.2 Exemplo: competitividade e qualidade da competitividade dos MAM  
no suporte a consultas espaciais de seleção. 
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Em especial, a tendência de competitividade de um MAM, reportada na Tabela 6.2, reflete o 
subintervalo no qual o MAM obteve a maioria absoluta dos resultados (i.e., percentual igual ou 
superior a 50% e mais uma fração qualquer). Já as células relacionadas à qualidade do desempenho 
e à qualidade da competitividade, respectivamente nas Tabelas 6.1 e 6.2, ilustram o percentual de 
configurações de dados nas quais um MAM obteve uma determinada qualidade (do desempenho ou da 
competitividade). Como exemplo, o método de acesso M3 obteve um desempenho muito bom  em 5% 
das configurações de dados, um desempenho ruim em 20% das configurações e um desempenho 
competitivo em 40% das configurações de dados. 

6.2 Limites dos Subintervalos da Qualidade do Desempenho, da 
Qualidade do MAM e da Qualidade da Competitividade 

A modificação do núcleo de um SGBD espacial, visando a troca do MAM corrente por um novo 
MAM ou visando unicamente o acréscimo de um novo MAM, somente é plausível se o ganho de 
desempenho (i.e., do novo MAM com relação ao MAM corrente) realmente justificar os custos de 
implementação gerados para incorporar a nova estrutura de indexação espacial. Estes custos em 
geral não são desprezíveis, uma vez que podem englobar alterações em diversas partes de um 
SGBD, como exemplo nas estratégias de otimização de consultas e nos mecanismos de controle 
de concorrência. Para ajudar nesta importante decisão de modificação, um critério apropriado, 
segundo a nossa perspectiva, consiste em estabelecer que o ganho de desempenho estimado com o 
novo MAM deve ser muito maior do que o ganho de desempenho estimado com a próxima geração 
de processadores em alguns meses, caso contrário é mais factível a simples troca do computador 
do que uma modificação interna do SGBD espacial. 

De acordo com a lei de Moore [Moo65, INT01], duplica-se o poder de processamento de 
um chip de computador a cada dezoito meses. Desta forma, nós podemos estimar que o ganho de 
desempenho com a próxima geração de processadores em seis meses (isto é, um tempo hábil para 
que se realize a referida modificação do núcleo de um SGBD) será de aproximadamente 33%. 
Assim, um ganho de desempenho de até 33%, devido ao uso de um novo MAM, definitivamente 
não justifica a incorporação do novo MAM no SGBD espacial. Segundo a nossa perspectiva, a 
modificação do núcleo de um SGBD espacial deve ser feita prioritariamente para um ganho de 
desempenho maior do que 50%, sendo que para um ganho de desempenho entre 33% < ∆ % ≤ 50% 
deve-se também levar em consideração fatores adicionais, como exemplo técnicos, operacionais 
e financeiros. 

A análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM baseia-se nos percentuais acima 
citados, que sugerem quando é (ou não é) viável a modificação do núcleo de um SGBD espacial, 
para definir os limites dos subintervalos que representam a qualidade da competitividade, a qualidade 
do desempenho e a qualidade do MAM. Estes limites, no entanto, são definidos com base na medida 
simétrica perda de desempenho, em oposição ao uso da medida ganho de desempenho. As Equações 
6.3 e 6.4 ilustram o relacionamento entre o ganho e a perda de desempenho. A perda de desempenho 
indica qual o percentual de desempenho que um certo MAM é inferior a um outro MAM. Em 
particular, o outro MAM corresponde ao MAM que obteve o melhor desempenho nos testes 
experimentais e que por conseguinte deve ser o novo MAM escolhido para ser (possivelmente) 
incorporado ao núcleo do SGBD espacial. Os demais MAM, por sua vez, podem ser 
interpretados como o MAM corrente em uma implementação particular de um SGBD espacial. 
Vale destacar que para cada configuração de dados foi escolhido o outro MAM de acordo com o melhor 
resultado de desempenho em questão. Nós consideramos que um MAM é competitivo se não é 
recomendável a sua troca pelo MAM que conseguiu o melhor resultado de desempenho na 
configuração de dados, ou seja, quando a perda de desempenho do MAM com relação ao MAM 
vencedor for no máximo 24,81%. Por outro lado, quando a perda de desempenho for maior do que 
33,33%, o MAM é considerado não-competitivo. O subintervalo de perda de desempenho entre 
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24,81% < ∆% ≤ 33,33%, por sua vez, é definido como um subintervalo de transição entre MAM 
competitivos e não-competitivos. Um MAM com perda de desempenho neste subintervalo é pouco-
competitivo. Estes três subintervalos, que definem um MAM (ou resultado) competitivo, pouco-
competitivo e não-competitivo, representam a qualidade da competitividade. 

Com o intuito de diferenciar MAM que produzem um desempenho ruim  de MAM que geram 
um desempenho ainda pior, os subintervalos que representam a qualidade da competitividade foram 
subdivididos visando representar a qualidade do desempenho. Como resultado, foram definidos sete 
subintervalos. Tanto os subintervalos relativos aos resultados de desempenho competitivos quanto 
os subintervalos relativos aos resultados de desempenho não-competitivos foram subdivididos em 
três subintervalos, respectivamente compostos pelos resultados de desempenho ótimos, muito bons 
e bons e pelos resultados de desempenho ruins, muito ruins e péssimos. O subintervalo relativo aos 
resultados de desempenho pouco-competitivos, por sua vez, foi usado para designar os resultados 
medianos. Os limites dos subintervalos da qualidade do desempenho, e conseqüentemente da qualidade 
do MAM, foram definidos empiricamente. A única restrição aplicada refere-se à escolha de valores 
inteiros para os limites quando os subintervalos são representados pelo ganho de desempenho. A 
Tabela 6.3 ilustra os limites dos subintervalos que representam a qualidade do desempenho, a 
qualidade do MAM e a qualidade da competitividade [CS01]. A Tabela 6.4 apresenta a correspondência, 
para cada subintervalo, entre o ganho de desempenho e a perda de desempenho. Vale relembrar que o 
ganho de desempenho refere-se ao ganho produzido pelo novo MAM com relação ao MAM 
corrente, ao passo que a medida perda de desempenho refere-se à perda sofrida pelo MAM 
corrente com relação ao novo MAM. As Equações 6.5 e 6.6 definem, respectivamente, o cálculo 
do ganho de desempenho e o cálculo da perda de desempenho em função dos desempenhos do MAM 
corrente e do novo MAM (i.e., do melhor MAM).  
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A clara definição, por exemplo, de um desempenho competitivo ou de um desempenho mediano, 
assim como a associação de adjetivos aos subintervalos, evita qualquer ambigüidade na 
comparação do desempenho dos MAM. Para ajudar na compreensão dos diversos conceitos que 
foram descritos nesta seção e na seção anterior, nós apresentamos duas figuras. A Figura 6.1 
ilustra o relacionamento existente entre o desempenho relativo médio, a perda de desempenho e 
os subintervalos que representam as qualidades da competitividade e do desempenho, por meio de um 
exemplo válido para uma certa configuração de dados. Já a Figura 6.2 ilustra o processo de 
obtenção da qualidade do desempenho e da qualidade da competitividade a partir de um conjunto de 
amostras em uma determinada configuração de dados, assim como ilustra o cálculo da eficiência e 
da competitividade de um MAM a partir, respectivamente, da qualidade do desempenho e da qualidade 
da competitividade do MAM obtida em cada uma das configurações de dados. 
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subintervalos para a 
perda de desempenho  

desempenho de um 
MAM com relação ao 

do melhor MAM 

qualidade do 
desempenho 

qualidade do 
MAM 

qualidade da 
competitividade  

0% ≤ ∆% ≤ 4,76% quase ou o mesmo ótimo eficientíssimo 

4,76% < ∆% ≤ 16,67% ligeiramente inferior muito bom muito eficiente 

16,67% < ∆% ≤ 24,81% moderadamente inferior bom eficiente 

 

competitivo 

24,81% < ∆% ≤ 33,33% inferior mediano regular 
pouco-

competitivo 

33,33% < ∆% ≤ 50% muito inferior ruim ineficiente 

50% < ∆% ≤ 80% extremamente inferior muito ruim muito ineficiente 

80% < ∆% ≤ 100% absurdamente inferior péssimo ineficientíssimo 

 

não-competitivo 

Tabela 6.3 Limites dos subintervalos que representam a qualidade do desempenho,  
a qualidade do MAM e a qualidade da competitividade. 

subintervalos para o 
ganho de desempenho  

subintervalos para a 
perda de desempenho qualidade 

0% ≤ ∆% ≤ 5% 0% ≤ ∆% ≤ 4,76% ótimo eficientíssimo 

5% < ∆% ≤ 20% 4,76% < ∆% ≤ 16,67% muito bom muito eficiente 

20% < ∆% ≤ 33% 16,67% < ∆% ≤ 24,81% bom eficiente 

33% < ∆% ≤ 50% 24,81% < ∆% ≤ 33,33% mediano regular 

50% < ∆% ≤ 100% 33,33% < ∆% ≤ 50% ruim ineficiente 

100% < ∆% ≤ 400% 50% < ∆% ≤ 80% muito ruim muito ineficiente 

400% < ∆% ≤ +∞% 80% < ∆% ≤ 100% péssimo ineficientíssimo 

Tabela 6.4 Relacionamento entre o ganho de desempenho e a perda de desempenho para os 
subintervalos que representam as qualidades do desempenho e do MAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Relacionamento entre o desempenho relativo médio, a perda de desempenho e os 
subintervalos que representam as qualidades da competitividade e do desempenho. 

(d) 

16,6%

Perda de Desempenho 
0% 40%  70%  100% 

Desempenho 
Relativo Médio 

0% 60% 100% 200% +∞∞%

melhor desempenho 
(ex.: R*-tree FR) 

measuring stick  
(R*-tree CR) 

pior desempenho 
(ex.: SR-tree) 

... ... 

Qualidade da 
Competitividade 

0% 100% 33,3%24,8% 

competitivo 

não-competitivo 

Qualidade do  
Desempenho 

0%  

4,7% 

24,8% 

33,3% 50%  80%  100% 

(a) (b) (c) (e) (f) (g) 

(a) ótimo  
(b) muito bom 
(c) bom 
(d) mediano 
(e) ruim 
(f) muito ruim 
(g) péssimo  

percentual do 
número de 

acessos a disco 
da R*-tree CR 
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Figura 6.2 Cálculo da eficiência e da competitividade de um MAM  
a partir da qualidade do desempenho e da qualidade da competitividade. 

6.3 Observações Adicionais sobre a Análise Comparativa 
A análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM, apresentada nas próximas seções para 
os vários tipos de análise, deve ser interpretada levando-se em consideração as características de 
nosso ambiente de teste. Para ambientes diferentes, os resultados podem variar, uma vez que 
vários fatores influenciam o desempenho dos MAM, conforme ilustrado na Tabela 1.1 (seção 
1.1.1). A comparação de desempenho realizada nesta tese pode ser diretamente aplicada a SIG 
ou aplicações espaciais que tenham características muito similares às de nosso ambiente de teste 
(seção 5.2), principalmente considerando: (a) as características dos dados (por exemplo, tipos de 
dados, volumes de dados, distribuição espacial dos dados, além de tamanho e formato dos 
retângulos de dados); (b) as características da carga de trabalho (como exemplo, tipos de 
consulta espacial e propriedades das janelas de consulta); (c) as características do buffer-pool 
(isto é, tamanho da página de disco e do buffer-pool e política de substituição de páginas de 
disco); e (d) as características dos parâmetros de ajuste da estrutura de indexação espacial (por 
exemplo, os parâmetros m  e p para a R* - tree  CR  e  R* - tree FR). Em especial, as características de 
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nosso ambiente de teste refletem as características tipicamente encontradas em aplicações 
geográficas de telecomunicações, com ênfase no sistema SAGRE.  

Apesar do enfoque de nossos testes de desempenho ter sido voltado à investigação da 
influência do fator distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM, o fato de termos 
utilizado quatro diferentes volumes de dados  (i.e., 10k, 25k, 50k e 100k) também permitiu uma 
investigação secundária da influência do fator volume de dados. Assim, para as consultas 
espaciais de seleção (i.e., PQ, ERQ, IRQ, CRQ) nós realizamos a análise comparativa qualitativa 
do desempenho dos MAM em termos de: (a) uma análise geral, válida para todas as configurações 
de dados; (b) uma análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial dos dados; 
e (c) uma análise fragmentada por volume de dados. Em cada um dos tipos de análise, 
exclusivamente para o item (a) são ilustradas em tabelas a eficiência e a competitividade dos MAM, 
sendo que nós apresentamos integralmente no apêndice A (obs.: em 96 tabelas) os três itens para 
cada uma das perspectivas de comparação do desempenho em cada um dos tipos de análise.  

Ao longo da análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM, apresentada na seções 
6.4 a 6.9, nós classificamos a eficiência e a competitividade dos MAM em: (a) alta; (b) média; e  
(c) baixa. Esta classificação objetiva identificar quais MAM e em quais situações estes MAM (ou 
seja, para quais classes de organização e para quais volumes de dados) conseguiram produzir um 
desempenho não muito distante do desempenho máximo (isto é, eficiência = 7,0 e competitividade = 
1,0), sendo este desempenho representado pelo item (a). Por outro lado, nós também utilizamos 
esta classificação visando identificar quais MAM e em quais situações estes MAM conduziram  
a uma degradação significativa no desempenho (i.e., com relação ao desempenho máximo), sendo 
esta degradação representada pelo item (c). Nós consideramos que a eficiência de um MAM é alta 
se a média da qualidade do desempenho do MAM for igual ou superior a bom  (i.e., eficiência ³ 5,0), 
ao passo que a eficiência de um MAM é baixa se e somente se a média da qualidade do desempenho do 
MAM for inferior a mediano (i.e., eficiência < 4,0). Analogamente, baseado na mesma proporção 
aplicada no intervalo dos valores de eficiência, a competitividade de um MAM é alta se a mesma for 
igual ou superior a � (i.e., competitividade ³ 66,66%), enquanto a competitividade de um MAM é 
baixa se a mesma for inferior a ½ (i.e., competitividade < 50%). A eficiência de um MAM, assim com 
a competitividade de um MAM, é média se a mesma estiver entre os intervalos definidos para um 
alto e um baixo desempenho.  

Além de classificar os desempenhos dos MAM (i.e., a eficiência e a competitividade dos MAM) 
em alto, médio e baixo, nós também classificamos a diferença entre dois desempenhos, no entanto 
em: (a) muito pequena; (b) pequena; (c) média; (d) grande; e (e) muito grande. Esta classificação visa 
identificar o grau de proximidade entre dois desempenhos, o qual pode indicar desde dois 
desempenhos praticamente equivalentes (isto é, diferença muito pequena), até dois desempenhos 
muito distintos (ou seja, diferença grande ou muito grande). Em particular, a diferença entre dois 
desempenhos pode ser tanto relativa a dois MAM distintos quanto relativa aos desempenhos 
obtidos por um mesmo MAM em diferentes classes de organização  ou volumes de dados. Nós 
usamos ao longo do texto o termo variação (da eficiência ou da competitividade) como sinônimo para 
indicar esta diferença entre dois desempenhos. Desta forma, as Tabelas 6.5 e 6.6 apresentam, 
respectivamente, a classificação da variação da eficiência dos MAM e a classificação da variação 
da competitividade dos MAM. Estas classificações foram efetuadas a partir do reagrupamento dos 
subintervalos que representam a qualidade do desempenho (ver seção 6.2) em cinco subintervalos. 
Os limites percentuais destes novos subintervalos foram aplicados tanto no intervalo dos valores 
de eficiência (7,0 – 1,0 = 6,0) quanto no intervalo dos valores de competitividade (1,0 – 0,0 = 1,0) 
para determinar os subintervalos de variação absoluta que representam uma variação desde muito 
pequena até muito grande.  
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variação percentual  
no intervalo dos  

valores de eficiência  
(7,0 – 1,0 = 6,0) 

variação absoluta  
no intervalo dos  

valores de eficiência  
(7,0 – 1,0 = 6,0) 

classificação  
da variação da 

eficiência  
(e2 – e1) 

0% ≤ ∆% ≤ 4,76% 0,0000 ≤ ∆ ≤ 0,2856 muito pequena 

4,76% < ∆% ≤ 16,67% 0,2856 < ∆ ≤ 1,0000 pequena 

16,67% < ∆% ≤ 24,81% 
24,81% < ∆% ≤ 33,33% 1,0000 < ∆ ≤ 2,0000 média 

33,33% < ∆% ≤ 50% 

50% < ∆% ≤ 80% 
2,0000< ∆ ≤ 4,8000 grande 

80% < ∆% ≤ 100% 4,8000 < ∆ ≤ 6,0000 muito grande 

Tabela 6.5 Classificação da variação da eficiência dos MAM.  

variação percentual  
no intervalo dos  

valores de competitividade 
(1,0 – 0,0 = 1,0) 

variação absoluta  
no intervalo dos  

valores de competitividade  
 (1,0 – 0,0 = 1,0) 

classificação  
da variação da 

competitividade  
(c2 – c1) 

0% ≤ ∆% ≤ 4,76% 0,0000 ≤ ∆ ≤ 0,0476 muito pequena 

4,76% < ∆% ≤ 16,67% 0,0476 < ∆ ≤ 0,1667 pequena 

16,67% < ∆% ≤ 24,81% 
24,81% < ∆% ≤ 33,33% 0,1667 < ∆ ≤ 0,3333 média 

33,33% < ∆% ≤ 50% 
50% < ∆% ≤ 80% 0,3333 < ∆ ≤ 0,8000 grande 

80% < ∆% ≤ 100% 0,8000 < ∆ ≤ 1,0000 muito grande 

Tabela 6.6 Classificação da variação da competitividade dos MAM. 

Com o objetivo de evitar qualquer ambigüidade na interpretação das tabelas apresentadas 
nas seções 6.4 a 6.9, nós descrevemos a seguir os aspectos particulares destas tabelas. Em 
primeiro lugar, nas tabelas de influência, a influência da utilização de diferentes classes de 
organização (ou de diferentes volumes de dados) no desempenho dos MAM é caracterizada por 
cinco tipos de influência. Os termos usados nas respectivas tabelas para estes tipos de influência 
são:  

• não verificada:  indica a ausência de influência no desempenho de um MAM. Isto ocorre 
quando a variação do desempenho do MAM foi muito pequena. Por exemplo, a 
competitividade da R-tree  não sofreu qualquer influência do crescimento do volume de 
dados no suporte a point queries (Tabela 6.12); 

• aumentou:  indica um aumento do desempenho de um MAM. Como exemplo, o 
crescimento da proximidade entre os centróides conduziu a um aumento da eficiência e da 
competitividade da R* - tree CR (Tabela 6.10); 

• benefi ciou:  indica um benefício ao desempenho de um MAM. Isto significa um aumento 
pontual no desempenho do MAM, verificado por meio de um “pico” no desempenho em 
uma determinada classe de organização  (ou em certos volumes de dados). Nas demais classes 
de organização (ou volumes de dados), os respectivos desempenhos do MAM são menores 
e similares entre si. Como exemplo, a classe 4 beneficiou a eficiência e a competitividade da  
R-tree  (Tabela 6.10). O desempenho da R-tree  foi muito menor nas outras classes de 
organização. Neste exemplo, a eficiência da R-tree  foi de 6,34375 com a classe 4, contra uma 
eficiência de 2,43750 e de 2,90625, respectivamente, com as classes de organização  1 e 2; 
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• diminuiu: indica uma diminuição do desempenho de um MAM. Por exemplo, o 
crescimento da proximidade entre os centróides conduziu a uma diminuição da eficiência e 
da competitividade da R+- tree  (Tabela 6.10); e 

• degradou:  indica uma degradação do desempenho de um MAM. Isto corresponde a uma 
diminuição pontual no desempenho do MAM, verificado por meio de uma “baixa” no 
desempenho em uma determinada classe de organização  (ou em certos volumes de dados). 
Nas demais classes de organização  (ou volumes de dados), os respectivos desempenhos do 
MAM são maiores e similares entre si. Como exemplo, o volume 10k degradou o 
desempenho da R+- tree  (Tabela 6.12). O desempenho da R+- tree  foi muito maior nos 
volumes 25k e 50k. Neste exemplo, a eficiência da R+- tree  foi 7,0 com os volumes 25k e 
50k, ao passo que com o volume 10k foi de apenas 5,3750.  

A Tabela 6.7 ilustra um exemplo adicional dos tipos de influência.  

eficiência de um MAM   
classe 1 classe 2 classe 4 tipo de influência observação 

3,20 4,30 5,60 aumentou N/A 

3,20 3,10 6,70 beneficiou classe 4 

5,40 4,20 3,00 diminuiu N/A 

2,40 5,60 5,45 degradou classe 1 

Tabela 6.7 Caracterização do tipo de influência da  
variação da organização dos dados na eficiência de um MAM. 

Em segundo lugar, nós destacamos a diferença de significado entre os termos crescimento 
e classe na coluna proximidade entre os centróides e entre os termos crescimento e volume na 
coluna volume de dados das tabelas de influência. Com relação à diferença entre crescimento e 
classe: (a) células com o termo crescimento indicam que o crescimento da proximidade entre os 
centróides conduziu a um determinando tipo de influência no desempenho dos MAM; e (b) 
células com o termo classe indicam que a classe em questão conduziu a um determinado tipo de 
influência no desempenho dos MAM. Por exemplo, na Tabela 6.10 o crescimento da 
proximidade entre os centróides diminuiu o desempenho da R+-tree, enquanto que a proximidade 
entre os centróides da classe 4 beneficiou o desempenho da R-tree. A diferença entre crescimento 
e volume é caracterizada de forma similar. Na Tabela 6.12, o crescimento do volume de dados 
(i.e., 10k até 50k) diminuiu a eficiência da R-tree Greene, enquanto que o volume 100k beneficiou a 
eficiência deste MAM.  

Finalmente, nós diferenciamos a tendência do desempenho dos MAM (i.e., coluna tendência) 
nas tabelas de classificação. A tendência do desempenho foi classificada em alta, média, baixa ou 
mista (tal como, baixa / alta). Para a análise por classe de organização: (a) uma tendência alta reflete 
que o MAM obteve uma classificação alta na maioria das classes de organização , sendo que o 
MAM não obteve uma classificação baixa em qualquer uma das classes; (b) uma tendência baixa 
reflete que o MAM obteve uma classificação baixa na maioria das classes de organização , sendo que 
o MAM não obteve uma classificação alta em qualquer uma das classes; (c) uma tendência média 
reflete que o MAM obteve uma classificação média na maioria das classes de organização; e (d) 
uma tendência mista corresponde a uma tendência alternativa às verificadas em (a), (b) e (c). Por 
exemplo, quando o MAM obteve uma classificação alta e outra baixa em pelo menos uma classe 
de organização. Para a análise por volume de dados, a definição das tendências é semelhante.  
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6.4 Acessos a Disco no Suporte a Point Queries 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM no 
suporte a point queries. Esta análise é efetuada em termos de: (a) uma análise geral, válida para 
todas as configurações de dados (seção 6.4.1); (b) uma análise por classe de organização  (seção 6.4.2); 
e (c) uma análise por volume de dados (seção 6.4.3). As Tabelas A.1 a A.16 do apêndice A 
oferecem subsídios adicionais para a compreensão da análise feita nesta seção. 

6.4.1 Análise Comparativa Geral 
As Tabelas 6.8 e 6.9 ilustram, respectivamente, a eficiência e a competitividade dos MAM no suporte 
a point queries. Os MAM mantiveram praticamente a mesma ordem de classificação nas duas 
perspectivas de comparação do desempenho. Assim, a competitividade de um MAM acompanhou a 
respectiva eficiência do MAM. A única exceção foi a inversão da ordem de classificação da Hi lbert  
R- tree  e da SR-tree . A inversão desta ordem, porém, não foi relevante, desde que a variação tanto 
na eficiência quanto na competitividade destes MAM foi muito pequena, o que por conseguinte indica 
que os desempenhos destes MAM podem ser considerados equivalentes. Além disto, os métodos 
Hi lbert  R- tree  e SR-tree  obtiveram os piores valores de eficiência e de competitividade, ambos os quais 
corresponderam a um baixo desempenho. Como exemplo, a média da qualidade do desempenho foi 
muito ruim  para estes MAM. Os motivos para os baixos desempenhos da SR-tree  e da Hi lbert R- tree  
são apresentados na seção 6.10. A R+- tree , por sua vez, atingiu o melhor desempenho, tendo sido 
o MAM mais eficiente e o MAM mais competitivo . A eficiência e a competitividade da R+- tree  foram altas, com 
a média da qualidade do desempenho superior a muito bom  e a competitividade superior a 90%. O forte 
desempenho da R+- tree  nas duas perspectivas de comparação do desempenho ilustra que a R+- tree  
foi robusta no suporte a point queries. Este desempenho rico foi obtido devido ao fato que uma 
pesquisa na estrutura de dados da R+- tree , para point queries, produz um único caminho do nó 
raiz aos nós folhas, minimizando-se desta forma o número de acessos a disco. Esta propriedade 
é inerente a MAM baseados na técnica de clipping, dentre os quais inclui-se a R+- tree . Contudo, 
a liderança da R+- tree  foi alcançada, de forma negativa, em virtude da alocação de uma enorme 
quantidade de páginas de disco (ver seção 6.9). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R+-tree 63,41% 19,51% 7,32% 9,76% 0,00% 0,00% 0,00% 6,36585 

2° R*-tree CR 71,88% 5,21% 2,08% 6,25% 9,38% 5,21% 0,00% 6,08333 

3° R*-tree FR 71,88% 5,21% 2,08% 5,21% 10,42% 5,21% 0,00% 6,07292 

4° R*-tree WR 46,88% 30,21% 2,08% 4,17% 10,42% 6,25% 0,00% 5,80208 

5° R-tree 15,63% 13,54% 4,17% 3,13% 39,58% 22,92% 1,04% 3,89583 

6° R-tree Greene 0,00% 3,13% 20,83% 26,04% 36,46% 13,54% 0,00% 3,63542 

7° SR-tree 0,00% 5,21% 1,04% 6,25% 6,25% 47,92% 33,33% 2,09375 

8° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 3,13% 3,13% 9,38% 41,67% 38,54% 2,03125 

Tabela 6.8 Eficiência e qualidade  do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries. 

Para ambas as perspectivas de comparação do desempenho, os MAM podem ser separados 
em dois grupos. O primeiro grupo é composto pelos MAM que alcançaram um alto desempenho 
tanto na eficiência quanto na competitividade (i.e., a R+- tree  e as três variantes da R* - tree). A média da 
qualidade do desempenho destes MAM foi próxima ou superior a muito bom . Já a competitividade destes 
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MAM foi superior a 79%. Em especial, a variação da eficiência e da competitividade destes MAM 
foi pequena. Assim, a escolha de qualquer um destes quatro MAM garante que o desempenho, no 
suporte a point queries, não seja degradado de forma significativa. Em particular, a variação da 
eficiência das três variantes da R* - tree  foi muito pequena, ao passo que não houve qualquer variação 
da competitividade destas variantes. A R+- tree  possui como diferencial, além de uma maior eficiência 
e uma maior competitividade do que as R* - trees , o fato de não ter obtido resultados de desempenho 
não-competitivos. As variantes da R* - tree , por sua vez, apesar de terem produzido um desempenho 
não-competitivo em algumas configurações de dados (i.e., em @ 15%), alocaram muito menos espaço 
em disco do que o método R+- tree . Neste sentido, as variantes da R* - tree  tornam-se uma opção 
interessante no suporte a point queries. 

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de 
competitividade   

  
1° R+-tree 90,24% 9,76% 0,00% competitivo 0,90244 

2° R*-tree CR 79,17% 6,25% 14,58% competitivo 0,79167 

3° R*-tree FR 79,17% 5,21% 15,63% competitivo 0,79167 

4° R*-tree WR 79,17% 4,17% 16,67% competitivo 0,79167 

5° R-tree 33,33% 3,13% 63,54% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 23,96% 26,04% 50,00% indefinido 0,23958 

7° Hilbert R-tree 7,29% 3,13% 89,58% não-competitivo 0,07292 

8° SR-tree 6,25% 6,25% 87,50% não-competitivo 0,06250 

Tabela 6.9 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM  
no suporte a point queries. 

O segundo grupo é formado pelos MAM que proporcionaram um baixo desempenho tanto na 
eficiência quanto na competitividade (isto é, a R-tree , a R-tree Greene , a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree). 
Enquanto a média da qualidade do desempenho dos métodos R-tree  e R-tree Greene  ficou entre um 
desempenho ruim  e mediano, a média da qualidade do desempenho dos métodos SR-tree  e Hi lbert R- tree  
foi menor e correspondeu a um desempenho pouco superior a muito ruim . Uma relação similar foi 
observada para a competitividade destes quatro MAM. A competitividade da R-tree  e da R-tree Greene  
foi superior à competitividade da SR-tree  e da H i l bert  R- tree , sendo a competitividade de todos estes 
MAM inferior a 35%. A diferença entre a eficiência do quarto pior MAM (i.e., a R-tree) e a 
eficiência do pior MAM (i.e., a Hi lbert  R- tree) não pode ser desprezada, uma vez que corresponde a 
uma variação média. A mesma observação é válida para a variação da competitividade destes MAM. 
Assim, uma escolha aleatória de um dos quatro piores MAM pode degradar razoavelmente o 
desempenho no suporte a point queries, com relação ao desempenho da R-tree .  

A diferença entre a eficiência da R+- tree  (i.e., MAM mais eficiente) e a eficiência da Hi lbert  R- tree  (i.e., 
MAM menos eficiente) foi grande e aproximadamente 4,3346. Já a diferença entre a competitividade da  
R+- tree  (i.e., MAM mais competitivo) e a competitividade da SR-tree  (i.e., MAM menos competitivo) foi ainda 
maior, ou seja, ocorreu uma variação muito grande, de aproximadamente 0,83994. Tais variações 
na eficiência e na competitividade dos MAM indicam a necessidade de uma escolha criteriosa de qual  
MAM será utilizado no suporte a point queries, objetivando evitar uma degradação excessiva no 
desempenho de um SGBD espacial. 

6.4.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 
Por meio de uma análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial dos dados, 
nós constatamos que a variação da organização dos dados afetou os valores de eficiência e de 
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competitividade de quase todos os MAM. A Tabela 6.10 apresenta a influência sofrida por cada um 
dos MAM, assim como classifica a variação do desempenho nas três classes de organização  (i.e., 
tanto para a eficiência quanto para a competitividade). Em particular, o desempenho da R-tree  foi 
beneficiado com a utilização de clusters (i.e., aumento significativo do desempenho com a classe 
de organização 4), produzindo um alto desempenho. Como exemplo, a variação da competitividade da 
R-tree  foi a máxima. Portanto, a R-tree  pode ser uma opção viável no suporte a point queries 
quando os retângulos de dados estão organizados em clusters. A R-tree Greene , por sua vez, foi o 
único MAM que apresentou uma variação muito pequena na eficiência devido ao uso das três classes 
de organização, enquanto que a competitividade da R-tree Greene  foi beneficiada com a utilização da 
classe de organização  1, por meio de uma variação pequena.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
proximidade  

entre os 
centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 

proximidade  
entre os 

centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 
R*-tree CR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R*-tree FR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R*-tree WR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R+-tree crescimento diminuiu pequena crescimento diminuiu média 

R-tree classe 4 beneficiou grande classe 4 beneficiou muito grande 

R-tree Greene crescimento não verificada muito pequena classe 1 beneficiou pequena 

SR-tree crescimento diminuiu média crescimento diminuiu pequena 

Hilbert R-tree crescimento diminuiu média crescimento diminuiu pequena 

Tabela 6.10 Influência da variação da organização dos dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a point queries. 

Nós também verificamos que, ao passo que alguns MAM geraram uma tendência de alto 
desempenho nas classes de organização , outros MAM sempre produziram um baixo desempenho. A 
Tabela 6.11 classifica ambas a eficiência e a competitividade dos MAM em alta, média e baixa nas 
classes de organização  e também apresenta a tendência do desempenho dos MAM. Em especial, a 
eficiência e a competitividade da R-tree  variou entre um baixo desempenho e um alto desempenho de 
acordo com a classe de organização . Com relação à competitividade dos MAM, é importante destacar 
a queda da competitividade das variantes da R* - tree  com a classe de organização  1. Para esta classe, a 
competitividade foi apenas média (i.e., 56,25%), em oposição a alta competitividade das variantes da  
R* - tree  com as demais classes. Além disto, quanto à competitividade máxima (i.e., 1,0) e mínima 
(i.e., 0,0), nós constatamos que: (a) a R+- tree  obteve unicamente resultados competitivos com a 
classe de organização  1, enquanto que a R-tree  e as variantes da R* - tree  produziram somente 
resultados competitivos com a classe 4; e (b) o método R-tree  não gerou nenhum resultado 
competitivo com as classes 1 e 2, ao passo que a SR-tree  e a Hi lbert R- tree  não propiciaram qualquer 
resultado competitivo com clusters.  

Ainda com relação à análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial 
dos dados, nós analisamos a diferença entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do 
pior MAM (i.e., tanto para a eficiência quanto para a competitividade) em cada classe de organização . 
Esta análise objetivou identificar: (a) se os desempenhos dos MAM foram próximos entre si nas 
classes de organização  ou se ocorreu uma degradação excessiva no desempenho em decorrência da 
escolha do pior MAM em detrimento do melhor MAM; e (b) se aconteceu uma alteração no 
comportamento desta diferença com a variação da organização dos dados. Com relação à eficiência, 
a diferença foi grande com as classes 1 e 2 e aumentou com a classe de organização  4, tornando-se 
muito grande e próxima da variação máxima (ou seja, 5,90625 versus a máxima de 6,0). Já com 
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relação à competitividade, a diferença foi muito grande nas três classes de organização , tendo alcançado 
a diferença máxima (i.e., 1,0) com as classes de organização  1 e 4.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso classe 1 classe 2 classe 4 tendência  classe 1 classe 2 classe 4 tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta média alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta média alta alta alta 

R*-tree WR média alta alta alta média alta alta alta 

R+-tree alta alta -  alta alta alta - alta 

R-tree baixa baixa alta baixa / alta baixa baixa alta baixa / alta 

R-tree Greene baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.11 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nas três classes de organização no suporte a point queries. 

6.4.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 
Por meio de uma análise fragmentada por volume de dados, nós constatamos que a variação do 
volume de dados afetou os valores de eficiência e de competitividade de quase todos os MAM. A 
Tabela 6.12 apresenta a influência sofrida por cada MAM, assim como classifica a variação do 
desempenho nos quatro volumes de dados (i.e., tanto para a eficiência quanto para a 
competitividade). Para a grande maioria dos MAM, em ambas as perspectivas de comparação do 
desempenho, o volume 10k beneficiou o desempenho (isto é, aumentou a eficiência e também a 
competitividade de um MAM quando comparado ao desempenho do MAM nos demais volumes de 
dados). Por sua vez, a ausência de resultados para a R+- tree  com o volume 100k, desde que este 
MAM não completou com êxito nenhum teste de desempenho com este volume, eliminou o 
único forte concorrente das variantes da R* - tree . Tal eliminação fez com que o volume 100k 
beneficiasse o desempenho das variantes da R* - tree . A competitividade da R-tree  não sofreu 
qualquer influência do crescimento do volume de dados, tendo este MAM obtido a mesma 
competitividade nos quatro volumes de dados. Em particular, a competitividade da R-tree  foi de 
33,33% e reflete a influência da classe de organização  4. Dentre os MAM, a R-tree  foi o MAM cuja 
eficiência menos sofreu influência com o crescimento do volume de dados (i.e., a R-tree  sofreu 
uma variação pequena).  

Nós também verificamos que alguns MAM proporcionaram um alto desempenho nos quatro 
volumes de dados ou então produziram uma tendência de alto desempenho com o crescimento do 
volume, enquanto que outros MAM sempre produziram um baixo desempenho. Na Tabela 6.13, 
ambas a eficiência e a competitividade dos MAM são classificadas em alta, média e baixa em cada um 
dos volumes de dados. Esta tabela também apresenta a tendência do desempenho dos MAM ao 
longo dos volumes. Em particular, a competitividade da R-tree Greene  foi predominantemente baixa, 
porém este MAM alcançou uma alta competitividade com o volume 10k. Diferentemente ao que foi 
verificado para a eficiência, a competitividade da R* - tree CR e da R* - tree FR foi somente média com os 
volumes 25k e 50k, ilustrando assim uma deficiência destes MAM no suporte a point queries. 
Com relação à obtenção da competitividade máxima (i.e., 1,0), nós constatamos que as variantes da 
R* - tree  atingiram-na com os volumes 10k e 100k, ao passo que o método R+- tree  alcançou a 
competitividade máxima com os demais volumes de dados. Por outro lado, negativamente, a SR-tree  
e a Hi lbert  R- tree  proporcionaram uma competitividade mínima (i.e., 0,0) com os volumes 25k, 50k e 
100k. 
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Ainda com relação à análise fragmentada por volume de dados, nós analisamos a diferença 
entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do pior MAM (i.e., tanto para a eficiência 
quanto para a competitividade) em cada um dos volumes de dados. Com relação à eficiência, a 
diferença foi grande com o volume 10k e aumentou com o crescimento do volume de dados, 
tornando-se muito grande e estável em aproximadamente 5,3. Com relação à competitividade, nós 
observamos o mesmo comportamento da eficiência, sendo que a diferença foi grande com o 
volume 10k e aumentou para muito grande com os demais volumes. Em especial, a diferença com 
os volumes 25k, 50k e 100k alcançou o valor máximo (i.e., 1,0). Tais diferenças ilustram que os 
desempenhos dos MAM não foram próximos entre si nos diversos volumes de dados e que a 
diferença aumentou de 10k para os demais volumes de dados.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso volume  
de dados 

tipo de 
influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

volume  
de dados 

tipo de 
influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

R*-tree CR 10k e 100k beneficiou média 10k e 100k beneficiou grande 

R*-tree FR 10k e 100k beneficiou média 10k e 100k beneficiou grande 

R*-tree WR 10k e 100k beneficiou média 10k e 100k beneficiou grande 

R+-tree 10k degradou média 10k degradou média 

R-tree 10k beneficiou pequena crescimento não verificada ausente 

R-tree Greene crescimento 
100k 

diminuiu 
beneficiou 

média 
pequena (p/ 50k) 

10k beneficiou grande 

SR-tree 10k beneficiou média 10k beneficiou média 

Hilbert R-tree 10k beneficiou média 10k beneficiou média 

Tabela 6.12 Influência da variação do volume de dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a point queries. 

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso 10k 25k 50k 100k tendência  10k 25k 50k 100k tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta média média alta média / alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta média média  alta  média / alta 

R*-tree WR alta média alta alta alta alta média média alta média / alta 

R+-tree alta alta alta - alta alta alta alta - alta 

R-tree média baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

R-tree Greene média baixa baixa baixa baixa alta baixa baixa baixa baixa / alta 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.13 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nos quatro volumes de dados no suporte a point queries. 

6.5 Acessos a Disco no Suporte a Enclosure Range Queries 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM no 
suporte a enclosure range queries. Esta análise é efetuada em termos de: (a) uma análise geral, 
válida para todas as configurações de dados (seção 6.5.1); (b) uma análise por classe de organização  
(seção 6.5.2); e (c) uma análise por volume de dados (seção 6.5.3). As Tabelas A.17 a A.32 do 
apêndice A oferecem subsídios adicionais para a compreensão da análise feita nesta seção. 
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6.5.1 Análise Comparativa Geral 
As Tabelas 6.14 e 6.15 ilustram, respectivamente, a eficiência e a competitividade dos MAM no 
suporte a enclosure range queries. A ordem de classificação dos MAM foi muito semelhante 
nas duas perspectivas de comparação do desempenho. Dentre as poucas diferenças, pode-se 
citar: (a) a R* - tree FR foi o terceiro MAM mais eficiente, porém alcançou a R* - tree CR como o segundo 
MAM mais competitivo . Em particular, a variação da eficiência da R* - tree CR e da R* - tree FR foi muito 
pequena e portanto estes MAM produziram desempenhos equivalentes; e (b) a Hi lbert  R- tree  foi o 
MAM menos eficiente, ao passo que ambas a Hi lbert  R- tree  e a SR-tree  foram os MAM menos competitivos. 
Ademais, a variação da eficiência destes MAM foi muito pequena, o que nos permite concluir que 
seus desempenhos foram equivalentes. Em outras palavras, a H i l bert  R- tree  e a SR-tree produziram 
os piores desempenhos no suporte a enclosure range queries, os quais corresponderam a um 
baixo desempenho. A competitividade destes MAM foi de apenas 0,0625, enquanto a média da 
qualidade do desempenho destes MAM foi muito ruim . Por outro lado, a R+- tree  foi o MAM mais eficiente 
e o MAM mais competitivo . Ambas a eficiência e a competitividade da R+- tree  foram altas, sendo que a 
média da qualidade do desempenho deste MAM foi ligeiramente superior a muito bom  e a sua 
competitividade foi superior a 87%. Além disto, a R+- tree  não apresentou resultados não-competitivos. 
O forte desempenho da R+- tree  ilustra que este MAM foi robusto no suporte a enclosure range 
queries.  

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R+-tree 56,10% 29,27% 2,44% 12,20% 0,00% 0,00% 0,00% 6,29268 

2° R*-tree CR 69,79% 7,29% 1,04% 7,29% 10,42% 4,17% 0,00% 6,06250 

3° R*-tree FR 67,71% 10,42% 0,00% 7,29% 10,42% 4,17% 0,00% 6,05208 

4° R*-tree WR 53,13% 23,96% 1,04% 5,21% 12,50% 4,17% 0,00% 5,87500 

5° R-tree 18,75% 12,50% 2,08% 2,08% 40,63% 22,92% 1,04% 3,93750 

6° R-tree Greene 0,00% 4,17% 20,83% 18,75% 40,63% 15,63% 0,00% 3,57292 

7° SR-tree 0,00% 4,17% 2,08% 3,13% 11,46% 44,79% 34,38% 2,06250 

8° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 2,08% 3,13% 12,50% 40,63% 37,50% 2,04167 

Tabela 6.14 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries. 

Por meio de uma análise criteriosa das Tabelas 6.14 e 6.15, nós verificamos que os MAM 
podem ser classificados em dois grupos: (a) MAM que produziram um alto desempenho: R+- tree , 
R* - tree CR, R* - tree FR e R* - tree WR; e (b) MAM que geraram um baixo desempenho: R-tree , R-tree 
Greene , SR-tree  e Hi lbert  R- tree . Os MAM do último grupo apresentaram um comportamento quase 
idêntico para a eficiência e a competitividade. Em primeiro lugar, a variação do desempenho entre a 
R-tree  e o piores MAM foi média. Assim, a escolha dos piores MAM pode degradar razoavelmente 
o desempenho no suporte a enclosure range queries, com relação ao desempenho da R-tree . Em 
segundo lugar, a variação do desempenho da R-tree  e da R-tree Greene  foi pequena. Por fim, com 
relação à eficiência da SR-tree  e da Hi lbert  R- tree , pode-se destacar negativamente que os resultados 
obtidos foram predominantemente muito ruins e péssimos. Já com relação à competitividade, pode-se 
destacar que estes dois MAM apresentaram, de forma negativa, resultados predominantemente 
não-competitivos com o mesmo percentual.  

Para o grupo de MAM com alto desempenho, ou seja MAM do grupo (a), nós verificamos 
que a variação entre a R+- tree  e a R* - tree WR,  tanto para a eficiência quanto para a competitividade, foi 
pequena. Entretanto, o comportamento dos demais MAM deste grupo foi diferente para cada uma 
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das perspectivas de comparação do desempenho. Por um lado, a variação da eficiência entre os 
três MAM mais eficientes (i.e., R+- tree , R* - tree CR e R* - tree FR) foi muito pequena, podendo-se concluir 
que as eficiências destes MAM foram praticamente equivalentes. Além disto, a R* - tree WR 
proporcionou uma ligeira degradação na eficiência com relação à R+- tree . Por outro lado, as 
variantes da R* - tree  obtiveram a mesma competitividade, diferindo com relação ao percentual de 
resultados não-competitivos. Já a R+- tree  apresentou uma ligeira vantagem de competitividade com 
relação à R* - tree CR, à R* - tree FR e à R* - tree WR.  

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de 
competitividade  

  
1° R+-tree 87,80% 12,20% 0,00% competitivo 0,87805 

2° R*-tree CR 78,13% 7,29% 14,58% competitivo 0,78125 

2° R*-tree FR 78,13% 7,29% 14,58% competitivo 0,78125 

4° R*-tree WR 78,13% 5,21% 16,67% competitivo 0,78125 

5° R-tree 33,33% 2,08% 64,58% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 25,00% 18,75% 56,25% não-competitivo 0,25000 

7° SR-tree 6,25% 3,13% 90,63% não-competitivo 0,06250 

7° Hilbert R-tree 6,25% 3,13% 90,63% não-competitivo 0,06250 

Tabela 6.15 Competitividade  e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries. 

A diferença entre a eficiência da R+- tree  (i.e., MAM mais eficiente) e a eficiência da Hi lbert R- tree  (i.e., 
MAM menos eficiente) foi grande e aproximadamente 4,25. Já a diferença entre a competitividade da  
R+- tree  (i.e., MAM mais competitivo) e a competitividade da SR-tree  e da Hi lbert R- tree  (i.e., MAM menos 
competitivos) foi ainda maior, ou seja, ocorreu uma variação muito grande, de aproximadamente 
0,82. Tais variações na eficiência e na competitividade dos MAM indicam a necessidade de uma 
escolha criteriosa de qual MAM será usado no suporte a enclosure range queries, objetivando 
evitar uma degradação excessiva no desempenho de um SGBD espacial. 

6.5.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 
Por meio de uma análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial dos dados, 
nós constatamos que a variação da organização dos dados afetou os valores de competitividade de 
todos os MAM e também afetou os valores de eficiência de quase todos os MAM, com exceção da 
R-tree Greene . A Tabela 6.16 apresenta a influência sofrida por cada um dos MAM, assim como 
classifica a variação do desempenho nas três classes de organização  (i.e., tanto para a eficiência 
quanto para a competitividade). Enquanto a eficiência dos MAM foi predominantemente afetada pelo 
crescimento da proximidade entre os centróides, a competitividade dos MAM foi não somente 
afetada por este crescimento, mas também fortemente afetada por uma classe de organização  
particular. Além disto, conforme constatado na seção 6.4.2, o desempenho da R-tree  foi 
novamente beneficiado com a utilização de clusters, produzindo um alto desempenho. Portanto, 
a R-tree  pode ser uma opção viável no suporte a enclosure range queries quando os retângulos 
de dados estão organizados segundo a classe de organização  4. Já para a R-tree Greene , o 
crescimento da proximidade entre os centróides não influenciou a eficiência deste MAM, 
enquanto a competitividade da R-tree Greene  sofreu uma variação média por meio de um benefício da 
classe de organização  1. A mesma influência foi verificada na competitividade da SR-tree  e da Hi lbert   
R- tree . Para estes MAM, a competitividade obtida com a classe de organização  1 foi ligeiramente 
superior à competitividade obtida nas demais classes de organização .  
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eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
proximidade  

entre os 
centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 

proximidade  
entre os 

centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 
R*-tree CR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R*-tree FR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R*-tree WR crescimento aumentou média crescimento aumentou grande 

R+-tree crescimento diminuiu pequena crescimento diminuiu média 

R-tree classe 4 beneficiou grande classe 4 beneficiou muito grande 

R-tree Greene crescimento não verificada muito pequena classe 1 beneficiou média 

SR-tree crescimento diminuiu média classe 1 beneficiou pequena 

Hilbert R-tree crescimento diminuiu média classe 1 beneficiou pequena 

Tabela 6.16 Influência da variação da organização dos dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a enclosure range queries. 

Nós também constatamos que a variação da organização dos dados afetou a tendência de 
desempenho dos MAM, a qual variou entre um baixo desempenho e um alto desempenho de 
acordo com o MAM. A Tabela 6.17 classifica ambas a eficiência e a competitividade dos MAM em 
alta, média e baixa nas classes de organização  e também apresenta a tendência do desempenho dos 
MAM. Analisando-se esta tabela, nós podemos destacar que somente a R+- tree  apresentou uma 
alta competitividade para a classe de organização  1. Em particular, esta competitividade foi a máxima. 
Ademais, o desempenho da R* - tree WR sofreu uma degradação com a classe de organização  1, para 
o qual foi apenas médio, em contraste com o alto desempenho obtido nas demais classes de 
organização. Este comportamento também foi observado para a competitividade da R* - tree CR e da  
R* - tree FR, sendo a competitividade destes MAM de somente 0,53125 com a classe de organização 1. 
Com relação à competitividade máxima (i.e., 1,0), nenhum MAM obteve 100% de resultados 
competitivos com a classe de organização  2. Para a classe de organização  1, somente a R+- tree  atingiu 
esta competitividade, ao passo que as variantes da R* - tree  juntamente com a R-tree  alcançaram esta 
competitividade com a classe de organização  4. Por outro lado, a R-tree  negativamente produziu uma 
competitividade mínima (i.e, 0,0) com as classes de organização  1 e 2. Vale destacar, portanto, que a 
competitividade da R-tree  variou de mínima para máxima de acordo com a classe de organização . Com 
relação à competitividade mínima, nós também observamos que a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree  geraram 
esta competitividade com a classe de organização  4.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso classe 1 classe 2 classe 4 tendência  classe 1 classe 2 classe 4 tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta média alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta média alta alta alta 

R*-tree WR média alta alta alta média alta alta alta 

R+-tree alta alta - alta alta alta - alta 

R-tree baixa baixa alta baixa / alta baixa baixa alta baixa /alta 

R-tree Greene baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.17 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nas três classes de organização no suporte a enclosure range queries. 
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Ainda com relação à análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial 
dos dados, nós analisamos a diferença entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do 
pior MAM (i.e., tanto para a eficiência quanto para a competitividade) em cada classe de organização . 
Com relação à eficiência, a diferença foi grande com as classes 1 e 2 e aumentou com a classe de 
organização 4, tornando-se muito grande. Já com relação à competitividade, a diferença foi muito grande 
nas três classes de organização , tendo alcançado a diferença máxima com as classes 1 e 4.  

6.5.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 
Por meio de uma análise fragmentada por volume de dados, nós constatamos que tanto a eficiência 
quanto a competitividade dos MAM foram predominantemente afetadas pelo volume 10k (Tabela 
6.18). Este volume beneficiou o desempenho da maioria dos MAM, ao passo que degradou o 
desempenho da R+- tree . Porém, a eficiência da R+- tree  foi a máxima com o volume 50k e muito 
próxima à máxima com o volume 25k. Por sua vez, a ausência de resultados para a R+- tree  com o 
volume 100k, desde que este MAM não completou com êxito nenhum teste de desempenho com 
este volume, eliminou o único forte concorrente das variantes da R* - tree . Tal eliminação fez com 
que o volume 100k beneficiasse o desempenho das variantes da R* - tree . Em particular, para a  
R* - tree CR e a R* - tree FR, a eficiência com o volume 100k foi a máxima, ao passo que com o volume 
de 10k a eficiência foi muito próxima à máxima. Além disto, a competitividade da R-tree  não sofreu 
qualquer influência do crescimento do volume de dados, tendo este MAM obtido a mesma 
competitividade nos quatro volumes de dados. Em particular, a competitividade da R-tree  foi de 
33,33% e refletiu a influência da classe de organização  4. Dentre os MAM, a R-tree  foi o MAM 
cuja eficiência menos sofreu influência com o crescimento do volume de dados. Já com relação à 
R-tree Greene , a sua eficiência apresentou uma diminuição com o crescimento do volume de dados, 
porém com um ligeiro aumento da eficiência do volume 50k para o volume 100k. Por outro lado, a 
competitividade da R-tree Greene foi beneficiada pelo volume 10k. A maioria das observações acima 
citadas é similar às observações efetuadas para point queries.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
volume  

de dados 
tipo de 

influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

volume  
de dados 

tipo de 
influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

R*-tree CR 10k e 100k beneficiou média 10k e 100k beneficiou grande 

R*-tree FR 10k e 100k beneficiou média 10k e 100k beneficiou grande 

R*-tree WR 10k e 100k beneficiou grande 10k e 100k beneficiou grande 

R+-tree 10k degradou média 10k degradou média 

R-tree 10k beneficiou pequena crescimento não verificada ausente 

R-tree Greene crescimento 
100k 

diminuiu 
beneficiou 

grande 
pequena (p/ 50k) 

10k beneficiou grande 

SR-tree 10k beneficiou média 10k beneficiou média 

Hilbert R-tree 10k beneficiou média 10k beneficiou média 

Tabela 6.18 Influência da variação do volume de dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a enclosure range queries. 

Nós também classificamos ambas a eficiência e a competitividade dos MAM em alta, média e baixa 
em cada um dos volumes de dados (Tabela 6.19). Ademais, nós destacamos abaixo a ocorrência 
da competitividade máxima (i.e., 1,0) e da competitividade mínima (i.e., 0,0) nos vários volumes de 
dados. As principais observações são:  
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• a competitividade da R-tree Greene  foi predominantemente baixa. Porém este MAM alcançou 
uma alta competitividade com o volume 10k, superando inclusive a R+- tree  com este volume 
de dados; 

• a R+- tree  foi o único MAM que produziu uma alta competitividade com os volumes 25k e 
50k. Mais detalhadamente, este MAM melhorou a sua competitividade, a qual oscilou entre 
uma competitividade de 0,68 com 10k para uma competitividade máxima com os volumes 25k 
e 50k; 

• as variantes da R* - tree , de forma inversa à R+- tree , tiveram a sua competitividade diminuída 
de alta e máxima com o volume 10k para média com os volumes 25k (i.e., 0,5) e 50k (i.e., 
0,62). Estes MAM produziram novamente uma competitividade alta e máxima com o volume 
100k; 

• as variantes da R* - tree  sempre obtiveram uma eficiência alta para todos os volumes de 
dados, com exceção da R* - tree WR com o volume 25k; e 

• nenhum MAM gerou uma competitividade mínima com o volume 10k. Por outro lado, a  
SR-tree  e a Hi lbert R- tree  produziram esta competitividade com os demais volumes de dados. 
Em particular, estes MAM obtiveram, negativamente, 100% de resultados não-competitivos 
com os volumes 25k, 50k e 100k. Já com o volume 25k, a R-tree Greene  também produziu 
uma competitividade mínima.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso 10k 25k 50k 100k tendência  10k 25k 50k 100k tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta média média alta média / alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta média média alta média / alta 

R*-tree WR alta média alta alta alta alta média média alta média / alta 

R+-tree alta alta alta - alta alta alta alta - alta 

R-tree média baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

R-tree Greene média baixa baixa baixa baixa alta baixa baixa baixa baixa / alta 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.19 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nos quatro volumes de dados no suporte a enclosure range queries. 

Ainda com relação à análise fragmentada por volume de dados, nós analisamos a diferença 
entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do pior MAM (i.e., tanto para a eficiência 
quanto para a competitividade) em cada um dos volumes de dados. Com relação à eficiência, a 
diferença foi grande com o volume 10k e aumentou com o crescimento do volume de dados, 
tornando-se muito grande e estável em aproximadamente 5,3. Com relação à competitividade, a 
diferença também foi grande com o volume 10k e aumentou com o crescimento do volume de 
dados, tornando-se muito grande e máxima. Tais diferenças ilustram que os desempenhos dos 
MAM não foram próximos entre si nos diversos volumes de dados e que a diferença aumentou 
de 10k para os demais volumes de dados.  

6.6 Acessos a Disco no Suporte a Intersection Range Queries 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM no 
suporte a intersection range queries. Esta análise é efetuada em termos de: (a) uma análise geral, 
válida para todas as configurações de dados (seção 6.6.1); (b) uma análise por classe de organização 
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(seção 6.6.2); e (c) uma análise por volume de dados (seção 6.6.3). As Tabelas A.33 a A.48 do 
apêndice A oferecem subsídios adicionais para a compreensão da análise feita nesta seção. 

6.6.1 Análise Comparativa Geral 
As Tabelas 6.20 e 6.21 ilustram, respectivamente, a eficiência e a competitividade dos MAM no suporte 
a intersection range queries. A ordem de classificação dos MAM foi muito semelhante nas duas 
perspectivas de comparação do desempenho. Assim, a competitividade de um MAM acompanhou a 
respectiva eficiência do MAM. Nós verificamos apenas duas exceções. A primeira exceção foi a 
inversão da ordem de classificação da R-tree  e da R-tree Greene . A R-tree  foi mais eficiente do que a 
R-tree Greene , porém menos competitiva  do que a R-tree Greene . A inversão desta ordem, no entanto, 
não foi relevante, desde que a variação tanto na eficiência quanto na competitividade destes MAM foi 
muito pequena. Desta forma, os desempenhos destes MAM podem ser considerados equivalentes. 
A segunda exceção refere-se a melhora da ordem de classificação da R* - tree WR, a qual passou de 
terceiro MAM mais eficiente para o MAM mais competitivo  (i.e., juntamente com as demais variantes da 
R* - tree). Dentre os MAM, a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree  obtiveram os piores valores de eficiência e de 
competitividade, ambos correspondendo a um baixo desempenho. Por exemplo, para os dois MAM 
a média da qualidade do desempenho foi ligeiramente superior a muito ruim . Os motivos para os baixos 
desempenhos da SR-tree  e da Hi lbert  R- tree  são apresentados na seção 6.10. A R* - tree CR e a R* - tree  
FR, por sua vez, foram conjuntamente tanto os MAM mais eficientes quanto os MAM mais competitivos. A 
eficiência e a competitividade destes MAM foram altas, com a média da qualidade do desempenho 
superior a muito bom  e a competitividade superior a 90%. O forte desempenho destas variantes da  
R* - tree  em ambas as perspectivas de comparação do desempenho ilustra que estes MAM foram 
robustos no suporte a intersection range queries. 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 78,13% 11,46% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,56250 

1° R*-tree FR 78,13% 11,46% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,56250 

3° R*-tree WR 62,50% 27,08% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,40625 

4° R+-tree 31,71% 17,07% 17,07% 12,20% 9,76% 12,20% 0,00% 5,12195 

5° R-tree 19,79% 13,54% 0,00% 4,17% 50,00% 12,50% 0,00% 4,11458 

6° R-tree Greene 0,00% 6,25% 30,21% 27,08% 36,46% 0,00% 0,00% 4,06250 

7° Hilbert R-tree 0,00% 5,21% 2,08% 6,25% 21,88% 29,17% 35,42% 2,26042 

8° SR-tree 0,00% 5,21% 1,04% 5,21% 18,75% 39,58% 30,21% 2,22917 

Tabela 6.20 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries. 

Com relação à eficiência (Tabela 6.20), os MAM podem ser classificados em três grupos: 

• MAM que geraram uma alta eficiência: R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree WR e R+- tree . A variação 
da eficiência destes MAM foi média. Já a variação da eficiência das R* - trees  foi muito pequena. 
Tais fatos indicam que a R+- tree  conduziu a uma degradação na eficiência no suporte a 
intersection range queries, com relação às variantes da R* - tree . Tais fatos também 
indicam que a escolha de qualquer uma das variantes da R* - tree  conduz praticamente a 
mesma eficiência; 

• MAM que produziram uma eficiência média: R-tree  e R-tree Greene . A variação da eficiência 
destes MAM foi muito pequena, conforme já destacado no texto; e  
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• MAM que apresentaram uma baixa eficiência: Hi lbert R- tree  e SR-tree . A variação da eficiência 
destes MAM foi muito pequena. Assim, as eficiências destes MAM podem ser consideradas 
baixas e equivalentes. 

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de 
competitividade  

  
1° R*-tree CR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

1° R*-tree FR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

1° R*-tree WR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

4° R+-tree 65,85% 12,20% 21,95% competitivo 0,65854 

5° R-tree Greene 36,46% 27,08% 36,46% indefinido 0,36458 

6° R-tree 33,33% 4,17% 62,50% não-competitivo 0,33333 

7° Hilbert R-tree 7,29% 6,25% 86,46% não-competitivo 0,07292 

8° SR-tree 6,25% 5,21% 88,54% não-competitivo 0,06250 

Tabela 6.21 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries. 

Com relação à competitividade (Tabela 6.21), os MAM podem ser classificados em três grupos:  

• MAM que geraram uma alta competitividade: R* - tree CR, R* - tree FR e R* - tree WR. As 
competitividades destes MAM foram idênticas; 

• MAM que proporcionaram uma competitividade média: apenas a R+- tree; e 

• MAM que apresentaram uma baixa competitividade: R-tree Greene , R-tree , Hi lbert R- tree  e  
SR-tree . A variação da competitividade destes MAM foi média. Por outro lado, a variação da 
competitividade da R-tree  e da R-tree Greene , assim como a variação da competitividade da Hi lbert  
R- tree  e da SR-tree , foi muito pequena. Tais fatos indicam que a Hi lbert R- tree  e a SR-tree  
conduziram a uma degradação na competitividade no suporte a intersection range queries, 
com relação à R-tree  Greene  e à R-tree . 

A diferença entre as eficiências da R* - tree CR e da R* - tree FR (i.e., MAM mais eficientes) e a eficiência 
da SR-tree  (i.e., MAM menos eficiente) foi grande e aproximadamente 4,33. Já a diferença entre a 
competitividade das R* - trees  (i.e., MAM mais competitivos) e a competitividade da SR-tree  (i.e., MAM menos 
competitivo) foi ainda maior, ou seja, ocorreu uma variação muito grande, de aproximadamente 0,86. 
Tais variações na eficiência e na competitividade dos MAM indicam a necessidade de uma escolha 
criteriosa de qual MAM será usado no suporte a intersection range queries, objetivando evitar 
uma degradação excessiva no desempenho de um SGBD espacial.  

6.6.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 
Por meio de uma análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial dos dados, 
nós constatamos que a variação da organização dos dados afetou os valores de eficiência e de 
competitividade de todos os MAM. A Tabela 6.22 apresenta a influência sofrida por cada um dos 
MAM, assim como classifica a variação do desempenho nas três classes de organização  (i.e., tanto 
para a eficiência quanto para a competitividade). O desempenho dos MAM não foi somente afetado 
pelo crescimento da proximidade entre os centróides. Para a maioria dos MAM, a influência foi 
exercida por uma classe de organização  particular. Além disto, conforme constatado na seção 6.4.2, 
o desempenho da R-tree  foi novamente beneficiado com o uso de clusters, produzindo um alto 
desempenho. Portanto, a R-tree  pode ser uma opção viável no suporte a intersection range 
queries quando os retângulos de dados estão organizados segundo a classe de organização 4. Por 
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outro lado, a eficiência da R-tree Greene  foi degradada com a utilização de clusters. Apesar da 
variação da eficiência ter sido pequena, este MAM deixou de produzir uma eficiência média com as 
classes 1 e 2 para produzir uma baixa eficiência com a classe 4.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
proximidade  

entre os 
centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 

proximidade  
entre os 

centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 
R*-tree CR classe 1 degradou pequena classe 1 degradou média 

R*-tree FR classe 1 Degradou pequena classe 1 degradou média 

R*-tree WR classe 1 Degradou pequena classe 1 degradou média 

R+-tree crescimento Diminuiu média crescimento diminuiu grande 

R-tree classe 4 Beneficiou grande classe 4 beneficiou muito grande 

R-tree Greene classe 4 Degradou pequena crescimento diminuiu grande 

SR-tree crescimento Diminuiu média classe 1 beneficiou pequena 

Hilbert R-tree crescimento Diminuiu grande crescimento diminuiu pequena 

Tabela 6.22 Influência da variação da organização dos dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a intersection range queries. 

Nós também verificamos que, ao passo que alguns MAM geraram uma tendência de alto 
desempenho nas classes de organização , outros MAM sempre geraram um baixo desempenho, com 
exceção da R-tree Greene  conforme discutido anteriormente. Além disto, tanto a R+- tree  quanto a 
R-tree  produziram uma tendência mista. Em particular, a R+- tree  produziu um alto desempenho 
somente para a classe 1. A Tabela 6.23 classifica ambas a eficiência e a competitividade dos MAM 
em alta, média e baixa nas classes de organização  e também apresenta a tendência do desempenho dos 
MAM. Com relação à competitividade dos MAM, nós também destacamos a obtenção tanto da 
competitividade máxima (i.e., 1,0) quanto da competitividade mínima (i.e., 0,0). As variantes da  
R* - tree  alcançaram a competitividade máxima com as classes de organização  2 e 4. A R-tree  também 
atingiu a competitividade máxima com as classes de organização  4, porém este MAM negativamente 
produziu a competitividade mínima para as demais classes de organização . Já a SR-tree  e a Hi lbert R- tree  
produziram a competitividade mínima com a classe de organização 4.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso classe 1 classe 2 classe 4 tendência  classe 1 classe 2 classe 4 tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree WR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R+-tree alta média - média / alta alta baixa - baixa / alta 

R-tree baixa baixa alta baixa / alta baixa baixa alta baixa / alta 

R-tree Greene média média baixa média média baixa baixa baixa 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.23 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nas três classes de organização no suporte a intersection range queries. 

Ainda com relação à análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial 
dos dados, nós analisamos a diferença entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do 
pior MAM (i.e., tanto para a eficiência quanto para a competitividade) em cada classe de organização . 
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Com relação à eficiência, a diferença foi grande com as classes 1 e 2 e aumentou com a classe de 
organização 4, tornando-se muito grande. Já com relação à competitividade, a diferença foi muito grande 
nas três classes de organização , tendo alcançado a diferença máxima com as classes 2 e 4.  

6.6.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 
Por meio de uma análise fragmentada por volume de dados, nós constatamos que a variação do 
volume de dados afetou os valores de eficiência e de competitividade de quase todos os MAM. A 
Tabela 6.24 apresenta a influência sofrida por cada MAM, assim como classifica a variação do 
desempenho nos quatro volumes de dados (i.e., para a eficiência e para a competitividade). Para uma 
grande parte dos MAM, em ambas as perspectivas de comparação do desempenho, o volume 
10k beneficiou o desempenho. Por sua vez, a ausência de resultados para a R+- tree  com o volume 
100k, desde que este MAM não completou com êxito nenhum teste de desempenho com este 
volume, eliminou o único forte concorrente das variantes da R* - tree . Tal eliminação fez com que 
o volume 100k beneficiasse o desempenho das variantes da R* - tree . A competitividade da R-tree  não 
sofreu qualquer influência do crescimento do volume de dados, tendo este MAM obtido a 
mesma competitividade nos quatro volumes de dados. Em particular, a competitividade da R-tree  foi 
de 33,33% e reflete a influência da classe de organização 4. 

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
volume  

de dados 
tipo de 

influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

volume  
de dados 

tipo de 
influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

R*-tree CR 10k e 100k beneficiou pequena 10k e 100k beneficiou pequena 

R*-tree FR 10k e 100k beneficiou pequena 10k e 100k beneficiou pequena 

R*-tree WR 10k e 100k beneficiou pequena 10k e 100k beneficiou pequena 

R+-tree crescimento aumentou média 10k degradou grande 

R-tree 10k beneficiou pequena crescimento não verificada ausente 

R-tree Greene crescimento diminuiu média crescimento diminuiu grande 

SR-tree crescimento diminuiu média 10k beneficiou média 

Hilbert R-tree crescimento diminuiu média 10k beneficiou média 

Tabela 6.24 Influência da variação do volume de dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a intersection range queries. 

Na Tabela 6.25, ambas a eficiência e a competitividade dos MAM são classificadas em alta, média 
e baixa em cada um dos volumes de dados. Esta tabela também apresenta a tendência do 
desempenho dos MAM ao longo dos volumes. Com exceção da tendência de desempenho da  
R-tree Greene  e da tendência de competitividade da R+- tree , as quais foram mistas, a tendência de 
desempenho dos demais MAM foi baixa, média ou alta. Em particular, enquanto a tendência de 
eficiência da R-tree  foi  média, a sua tendência de competitividade foi baixa. Já a competitividade da R+- tree  
foi predominantemente alta, porém este MAM alcançou uma baixa competitividade com o volume 
de dados 10k. Situação inversa ocorreu para a R-tree Greene: a competitividade deste MAM foi 
predominantemente baixa, sendo alta apenas com o volume 10k. Por fim, a eficiência da R-tree 
Greene  foi altamente variável, a qual produziu uma alta (i.e., 10k), uma média (i.e., 25k) ou uma 
baixa eficiência (i.e., 50k e 100k). Com relação à obtenção da competitividade máxima (i.e., 1,0), nós 
constatamos que as variantes da R* - tree  atingiram-na com os volumes 10k e 100k. Por outro 
lado, negativamente, a SR-tree  e a H i l bert  R- tree  proporcionaram uma competitividade mínima (i.e., 
0,0) com os volumes 25k, 50k e 100k. 

Ainda com relação à análise fragmentada por volume de dados, nós analisamos a diferença 
entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do pior MAM em cada um dos volumes 
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de dados. Com relação à eficiência, a diferença foi grande com os volumes 10k, 25k e 50k e 
aumentou com o volume 100k, tornando-se muito grande. Com relação à competitividade, a diferença 
foi grande com o volume 10k e aumentou com o crescimento do volume de dados, tornando-se 
muito grande. 

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso 10k 25k 50k 100k tendência  10k 25k 50k 100k tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree WR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R+-tree média alta alta - alta baixa alta alta - baixa / alta 

R-tree média média média média média baixa baixa baixa baixa baixa 

R-tree Greene alta média baixa baixa baixa / 
média / alta 

alta baixa baixa baixa baixa / alta 

SR-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.25 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nos quatro volumes de dados no suporte a intersection range queries. 

6.7 Acessos a Disco no Suporte a Containment Range Queries 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM no 
suporte a containment range queries. Esta análise é efetuada em termos de: (a) uma análise 
geral, válida para todas as configurações de dados (seção 6.7.1); (b) uma análise por classe de 
organização (seção 6.7.2); e (c) uma análise por volume de dados (seção 6.7.3). As Tabelas A.49 a 
A.64 do apêndice A oferecem subsídios adicionais para a compreensão da análise feita nesta 
seção. 

6.7.1 Análise Comparativa Geral 
As Tabelas 6.26 e 6.27 ilustram, respectivamente, a eficiência e a competitividade dos MAM no suporte 
a containment range queries. A ordem de classificação dos MAM foi muito similar nas duas 
perspectivas de comparação do desempenho. A única exceção refere-se ao comportamento da 
R* - tree WR. Este MAM foi o terceiro MAM mais eficiente, porém atingiu a liderança juntamente com 
as demais variantes da R* - tree  na competitividade. Em especial, a  R* - tree CR e a R* - tree FR foram 
conjuntamente tanto os MAM mais eficientes quanto os MAM mais competitivos. Ambas a eficiência e a 
competitividade destes MAM foram altas, sendo que estes MAM atingiram a competitividade máxima 
e apresentaram uma média da qualidade do desempenho praticamente ótima. O forte desempenho 
destas variantes da R* - tree  em ambas as perspectivas de comparação do desempenho ilustra que 
estes MAM foram robustos no suporte a containment range queries. Por outro lado, a R+- tree  
apresentou o pior desempenho. A competitividade deste MAM foi muito próxima da mínima e a 
média da qualidade do desempenho foi ligeiramente superior a muito ruim .  

Com relação à eficiência (Tabela 6.26), os MAM podem ser classificados em três grupos: 

• MAM que geraram uma alta eficiência: R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree WR e R-tree Greene . A 
variação da eficiência destes MAM foi média. Já a variação da eficiência das R* - trees  foi muito 
pequena. Tais fatos indicam que a R-tree Greene  conduziu a uma degradação na eficiência no 
suporte a containment range queries, com relação às variantes da R* - tree . Ademais, a  
R-tree Greene  não produziu resultados ótimos, sendo que as variantes da R* - tree  produziram 
um percentual maior do que 88% para esta qualidade do desempenho. Tais fatos também 
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indicam que a escolha de qualquer uma das variantes da R* - tree  conduz praticamente à 
mesma eficiência; 

• MAM que produziram uma eficiência média: somente a R-tree; e 

• MAM que apresentaram uma baixa eficiência: Hi lbert R- tree , SR-tree  e R+- tree . A variação da 
eficiência destes MAM foi média. Em particular, esta variação foi influenciada pelo fato da  
R+- tree  não ter apresentado resultados ótimos ou muito bons, concentrando a maioria de seus 
resultados como muito ruins. Já a variação da eficiência da Hi lbert R- tree  e da SR-tree  foi 
pequena. Tais fatos indicam que a R+- tree  conduziu a uma degradação na eficiência no 
suporte a containment range queries, com relação à Hi lbert R- tree  e à SR-tree . 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 98,96% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98958 

1° R*-tree FR 98,96% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98958 

3° R*-tree WR 88,54% 11,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,88542 

4° R-tree Greene 0,00% 41,67% 42,71% 15,63% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26042 

5° R-tree 23,96% 9,38% 6,25% 27,08% 33,33% 0,00% 0,00% 4,63542 

6° Hilbert R-tree 5,21% 11,46% 8,33% 9,38% 19,79% 39,58% 6,25% 3,29167 

7° SR-tree 3,13% 5,21% 10,42% 9,38% 20,83% 43,75% 7,29% 3,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 2,44% 9,76% 17,07% 51,22% 19,51% 2,24390 

Tabela 6.26 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries. 

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de 
competitividade   

  
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 84,38% 15,63% 0,00% competitivo 0,84375 

5° R-tree 39,58% 27,08% 33,33% indefinido 0,39583 

6° Hilbert R-tree 25,00% 9,38% 65,63% não-competitivo 0,25000 

7° SR-tree 18,75% 9,38% 71,88% não-competitivo 0,18750 

8° R+-tree 2,44% 9,76% 87,80% não-competitivo 0,02439 

Tabela 6.27 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries. 

Diferentemente da eficiência, que produziu três grupos de classificação, os MAM podem ser 
classificados em dois grupos de acordo com a competitividade (Tabela 6.27):  

• MAM que geraram uma alta competitividade: R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree WR e R- tree Greene . 
A variação da competitividade das variantes da R* - tree  foi nula. Em especial, estes MAM 
alcançaram a competitividade máxima (i.e., 1,0). Já a variação da competitividade entre as 
variantes da R* - tree  e a R-tree Greene  foi pequena, ilustrando uma ligeira degradação na 
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competitividade deste último MAM. Em particular, a R-tree Greene  proporcionou, 
negativamente, 15,63% de resultados pouco-competitivos; e  

• MAM que apresentaram uma baixa competitividade: R-tree , Hi lbert R- tree , SR-tree  e R+- tree .  
Este grupo difere do apresentado para a eficiência pela inclusão da R-tree , a qual obteve 
uma eficiência média, porém uma competitividade baixa. A variação da competitividade destes 
quatro MAM foi grande. Assim, uma escolha aleatória de um dos quatro piores MAM 
pode degradar razoavelmente o desempenho no suporte a containment range queries. 

A diferença entre as eficiências da R* - tree CR e da R* - tree FR (i.e., MAM mais eficientes) e a eficiência 
da R+- tree  (i.e., MAM menos eficiente) foi grande e aproximadamente 4,75. Já a diferença entre a 
competitividade das R* - trees  (i.e., MAM mais competitivos) e a competitividade da R+- tree  (i.e., MAM menos 
competitivo) foi ainda maior, ou seja, ocorreu uma variação muito grande, de aproximadamente 0,98. 
Tais variações na eficiência e na competitividade dos MAM indicam a necessidade de uma escolha 
criteriosa de qual MAM será usado no suporte a containment range queries, objetivando evitar 
uma degradação excessiva no desempenho de um SGBD espacial.  

6.7.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 
Por meio de uma análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial dos dados,  
nós constatamos que a variação da organização dos dados: (a) não afetou o desempenho dos 
métodos R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree WR. Em especial, não ocorreu nenhuma variação na 
competitividade destes MAM, ao passo que ocorreu apenas uma variação muito pequena na eficiência 
destes MAM; (b) afetou de forma acentuada o desempenho dos métodos R-tree , SR-tree  e Hi lbert  
R- tree; e (c) afetou ligeiramente o desempenho da R-tree Greene  e da R+- tree . A R+- tree , em 
particular, apresentou uma variação muito pequena em sua competitividade, obtendo 4,17% de 
resultados competitivos com a classe de organização  1, 0% de resultados competitivos (i.e., com 100% 
de resultados não-competitivos) com a classe de organização  2 e não executando para a classe 4. Além 
disto, a R-tree  novamente produziu um alto desempenho somente com o uso de clusters. 
Portanto, a R-tree  pode ser uma opção viável no suporte a containment range queries quando os 
retângulos de dados estão organizados segundo a classe de organização  4. A Tabela 6.28 apresenta 
a influência sofrida por cada um dos MAM, assim como classifica a variação do desempenho 
nas três classes de organização  (i.e., tanto para a eficiência quanto para a competitividade).  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
proximidade  

entre os 
centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 

proximidade  
entre os 

centróides 

tipo de 
influência 

variação nas 
classes de 

organização 
R*-tree CR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R*-tree FR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R*-tree WR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R+-tree crescimento diminuiu pequena crescimento não verificada muito pequena 

R-tree crescimento aumentou grande crescimento aumentou muito grande 

R-tree Greene crescimento diminuiu pequena crescimento diminuiu pequena 

SR-tree crescimento diminuiu grande crescimento diminuiu grande 

Hilbert R-tree crescimento diminuiu grande crescimento diminuiu grande 

Tabela 6.28 Influência da variação da organização dos dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a containment range queries. 

Nós também verificamos que a variação da organização dos dados afetou diferentemente os 
MAM quanto à tendência de desempenho (Tabela 6.29). Os métodos R* - tree CR, R* - tree FR, R* - tree  
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WR e R-tree Greene  produziram um alto desempenho. Em particular, mesmo com a diminuição do 
desempenho da R-tree Greene  com o crescimento da proximidade entre os centróides, a R-tree 
Greene  manteve um alto desempenho. Por outro lado, os métodos R+- tree , SR-tree  e Hi lbert  R- tree  
geraram um baixo desempenho. A única exceção foi a R-tree  que produziu uma tendência mista, 
variando o seu desempenho de baixo a alto de acordo com a classe de organização . Com relação à 
competitividade dos MAM, nós também destacamos a obtenção tanto da competitividade máxima 
(i.e., 1,0) quanto da competitividade mínima (i.e., 0,0). As variantes da R* - tree  alcançaram a 
competitividade máxima com as três classes de organização . A R-tree  também atingiu a competitividade 
máxima com a classe de organização  4, porém este MAM negativamente produziu a competitividade 
mínima para as demais classes de organização . A SR-tree  e a Hi lbert R- tree , por sua vez, produziram a 
competitividade mínima com a classe de organização  4.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso classe 1 classe 2 classe 4 tendência  classe 1 classe 2 classe 4 tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree WR alta alta alta alta alta alta alta alta 

R+-tree baixa baixa - baixa baixa baixa - baixa 

R-tree baixa média alta baixa / 
média / alta 

baixa  baixa alta baixa / alta 

R-tree Greene alta alta alta alta alta alta alta alta 

SR-tree média baixa baixa baixa baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree média baixa baixa baixa média baixa baixa baixa 

Tabela 6.29 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nas três classes de organização no suporte a containment range queries. 

Ainda com relação à análise fragmentada por classe de organização  da distribuição espacial 
dos dados, nós analisamos a diferença entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do 
pior MAM (i.e., tanto para a eficiência quanto para a competitividade) em cada classe de organização. 
Com relação à eficiência, a diferença foi grande com a classe de organização  1 e aumentou com as 
demais classes, tornando-se muito grande. Já com relação à competitividade, a diferença foi a 
máxima nas três classes de organização . Tais diferenças ilustram que os desempenhos dos MAM 
não foram próximos entre si nas diversas classes de organização .  

6.7.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 
Por meio de uma análise fragmentada por volume de dados (Tabela 6.30), nós constatamos que 
a variação do volume de dados não afetou o desempenho dos métodos R* - tree CR, R* - tree FR e  
R* - tree WR. Enquanto a variação da eficiência destes MAM foi muito pequena, não houve qualquer 
variação da competitividade destes MAM. Assim como para estes MAM, a variação da eficiência da 
R+- tree  e da R-tree  também foi muito pequena. Por outro lado, os volumes 25k e 100k beneficiaram, 
respectivamente, a competitividade da R+- tree  e da R-tree . Ademais, nós constatamos que a variação 
do volume de dados afetou significativamente o desempenho dos métodos SR-tree  e Hi lbert  R- tree . 
Para a R-tree Greene , esta observação é válida apenas para a sua compet i t iv idade . 

Na Tabela 6.31, ambas a eficiência e a competitividade dos MAM são classificadas em alta, média 
e baixa em cada um dos volumes de dados. Esta tabela também apresenta a tendência do 
desempenho dos MAM ao longo dos volumes. Nós constatamos que não houve tendência mista 
para containment range queries, sendo que os MAM produziram uma tendência única (i.e., baixa, 
média ou alta). Em particular, enquanto a tendência de eficiência da R-tree  foi média, a sua tendência 
de competitividade foi baixa. Com relação à obtenção da competitividade máxima (i.e., 1,0), nós 
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constatamos que as variantes da R* - tree  atingiram-na com todos os volumes de dados. A R-tree 
Greene  também alcançou a competitividade máxima com os volumes 10k e 25k. Por outro lado, 
negativamente, a R+- tree  proporcionou uma competitividade mínima (i.e., 0,0) com os volumes 10k, 
e 50k, ao passo que a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree  produziram uma competitividade mínima apenas com 
o volume 100k.  

eficiência dos MAM competitividade dos MAM 
métodos  

de acesso 
volume  

de dados 
tipo de 

influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

volume  
de dados 

tipo de 
influência 

variação nos 
volumes  
de dados 

R*-tree CR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R*-tree FR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R*-tree WR crescimento não verificada muito pequena crescimento não verificada ausente 

R+-tree crescimento não verificada muito pequena 25k beneficiou pequena 

R-tree crescimento não verificada muito pequena 100k beneficiou pequena 

R-tree Greene crescimento diminuiu média crescimento diminuiu grande 

SR-tree crescimento diminuiu grande crescimento diminuiu grande 

Hilbert R-tree crescimento diminuiu grande crescimento diminuiu grande 

Tabela 6.30 Influência da variação do volume de dados nos valores de  
eficiência e de competitividade dos MAM no suporte a containment range queries. 

eficiência dos MAM competitividade dos MAM métodos  
de acesso 10k 25k 50k 100k tendência  10k 25k 50k 100k tendência  

R*-tree CR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree FR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R*-tree WR alta alta alta alta alta alta alta alta alta alta 

R+-tree baixa baixa baixa - baixa baixa baixa baixa - baixa 

R-tree média média média média média baixa baixa baixa média baixa 

R-tree Greene alta alta alta média alta alta alta alta média alta 

SR-tree média baixa baixa baixa baixa média baixa baixa baixa baixa 

Hilbert R-tree média baixa baixa baixa baixa média baixa baixa baixa baixa 

Tabela 6.31 Classificação da eficiência e da competitividade dos MAM  
em alta, média e baixa nos quatro volumes de dados no suporte a containment range queries. 

Ainda com relação à análise fragmentada por volume de dados, nós analisamos a diferença 
entre o desempenho do melhor MAM e o desempenho do pior MAM em cada um dos volumes 
de dados. Com relação à eficiência, a diferença foi muito grande com o volume 10k, diminuiu para 
grande com os volumes 25k e 50k e aumentou novamente com o volume 100k, tornando-se muito 
grande. Com relação à competitividade, a diferença foi muito grande para todos os volumes de dados. 
Esta diferença foi máxima para a maioria dos volumes de dados, com exceção do volume 25k, 
para o qual a diferença foi muito próxima da máxima (i.e., aproximadamente 0,94). Tais 
diferenças ilustram que os desempenhos dos MAM não foram próximos entre si nos diversos 
volumes de dados. 

6.8 Acessos a Disco na Inserção de Dados 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM com 
relação ao número de acessos a disco na inserção dos retângulos de dados. Em particular, esta 
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análise corresponde à análise geral. Porém, no apêndice A nós ilustramos a variação da eficiência 
e da competitividade dos MAM tanto por classe de organização  quanto por volume de dados (tabelas 
A.65 a A.80).  

Por meio de uma análise das Tabelas 6.32 e 6.33, nós constatamos que a ordem de 
classificação dos MAM, tanto para a eficiência quanto para a competitividade, foi a mesma. A R-tree  
foi o MAM mais eficiente e o MAM mais competitivo . Ademais, este MAM obteve um alto desempenho, 
contrastando com os baixos desempenhos obtidos freqüentemente no suporte a consultas 
espaciais de seleção. Em particular, a R-tree  obteve um alto desempenho apenas em raras 
situações para estas consultas (por exemplo, com clusters). A diferença do desempenho da R-tree  
com relação ao segundo melhor MAM não pode ser desprezada. Além da R-tree , os métodos 
Hi lbert  R- tree , R-tree Greene , R* - tree FR também produziram um alto desempenho. Já a R* - tree CR e a 
R* - tree WR propiciaram uma alta competitividade, porém uma eficiência média. Esta eficiência, entretanto, 
foi muito próxima a uma alta eficiência. Em especial, a variação da eficiência e da competitividade das 
variantes da R* - tree  foi muito pequena. Os desempenhos destes MAM podem ser considerados, 
portanto, equivalentes. Outra observação importante a respeito das variantes da R* - tree   refere-se 
ao fato de que, segundo uma análise geral, a rotina de reinserção de entradas da R* - tree  não 
degradou o desempenho na inserção de dados com relação à R* - tree WR. 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R-tree 65,63% 20,83% 13,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,52083 

2° Hilbert R-tree 34,38% 19,79% 31,25% 12,50% 2,08% 0,00% 0,00% 5,71875 

3° R-tree Greene 11,46% 34,38% 38,54% 11,46% 4,17% 0,00% 0,00% 5,37500 

4° R*-tree FR 0,00% 39,58% 29,17% 22,92% 8,33% 0,00% 0,00% 5,00000 

5° R*-tree CR 0,00% 40,63% 26,04% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 4,98958 

6° R*-tree WR 0,00% 30,21% 36,46% 21,88% 11,46% 0,00% 0,00% 4,85417 

7° SR-tree 0,00% 28,13% 14,58% 43,75% 13,54% 0,00% 0,00% 4,57292 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,83% 73,17% 1,26829 

Tabela 6.32 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados. 

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de 
competitividade  

  
1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° Hilbert R-tree 85,42% 12,50% 2,08% competitivo 0,85417 

3° R-tree Greene 84,38% 11,46% 4,17% competitivo 0,84375 

4° R*-tree FR 68,75% 22,92% 8,33% competitivo 0,68750 

5° R*-tree CR 66,67% 25,00% 8,33% competitivo 0,66667 

6° R*-tree WR 66,67% 21,88% 11,46% competitivo 0,66667 

7° SR-tree 42,71% 43,75% 13,54% indefinido 0,42708 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela 6.33 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados. 
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De forma contrária ao constatado para consultas espaciais de seleção, nas quais a SR-tree  e a 
H i l b e r t  R- tree  apresentaram desempenhos equivalentes em muitas situações, na inserção de dados 
a H i l bert  R- tree  obteve um desempenho superior ao da SR-tree . Estes dois MAM propiciaram, na 
grande maioria das situações, um baixo desempenho no suporte a consultas espaciais. A SR-tree  
manteve um comportamento semelhante na inserção de dados, ou seja, uma eficiência média e uma 
baixa competitividade. Por outro lado, a H i l bert  R- tree  produziu um comportamento diferente, isto é, 
um alto desempenho na inserção de dados.  

Por fim, a R+- tree  destacou-se como um MAM à parte dos demais, uma vez que produziu 
uma eficiência e uma competitividade muito menor do que a dos outros MAM. O desempenho da  
R+- tree  foi baixo e a sua competitividade foi mínima. Isto se deve à replicação dos retângulos durante 
a inserção dos dados (i.e., técnica de clipping).  

6.9 Espaço Alocado em Disco na Inserção de Dados 
Nesta seção, nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM com 
relação ao número de páginas de disco alocadas. Em particular, esta análise corresponde à 
análise geral. Porém, no apêndice A nós ilustramos a variação da eficiência e da competitividade dos 
MAM tanto por classe de organização quanto por volume de dados (Tabelas A.81 a A.96).  

Enquanto todos os MAM apresentaram uma diferença no valor de eficiência (Tabela 6.34), os 
MAM geraram os mesmos valores de competitividade, em particular, uma competitividade máxima. A 
única exceção foi a R+- tree , a qual produziu 100% de resultados não-competitivos (Tabela 6.35). Os 
resultados de desempenho da R+- tree , negativamente, foram classificados exclusivamente como 
muito ruins e péssimos. Ademais, a R+- tree , além de ser o MAM menos competitivo , também foi o MAM 
menos eficiente. O desempenho da R+- tree , em especial, foi muito menor do que o desempenho dos 
demais MAM. 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

3° R*-tree FR 0,00% 97,92% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,97917 

4° R*-tree CR 0,00% 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,96875 

5° R-tree Greene 0,00% 79,17% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,79167 

6° R-tree 0,00% 47,92% 52,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,47917 

7° R*-tree WR 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16667 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,34% 53,66% 1,46341 

Tabela 6.34 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco. 

A H i l bert  R- tree  obteve a eficiência máxima e a competitividade máxima, ou seja, foi o MAM mais 
eficiente e o MAM mais competitivo . Ademais, este MAM foi o único que obteve resultados ótimos. A 
SR-tree , por sua vez, produziu um desempenho inferior, correspondendo a 100% de resultados 
muito bons. Vale destacar que ambas a H i l bert  R- tree  e a SR-tree  produziram um alto desempenho, 
em contraste com os baixos desempenhos obtidos, na grande maioria das situações, no suporte a 
consultas espaciais de seleção. Por outro lado, nós verificamos que a diferença de eficiência entre 
a SR-tree , a R* - tree FR e a R* - tree CR foi muito pequena, ao passo que a R* - tree WR produziu uma 
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eficiência inferior às eficiências destes MAM. Em especial, dentre os MAM com alta eficiência, a  
R* - tree WR foi o pior MAM.  

Uma última observação sobre a ordem de classificação dos MAM refere-se ao percentual de 
resultados ótimos, muito bons e bons que foram produzidos pelos MAM. À medida que a ordem de 
classificação diminuiu, os resultados migraram de ótimos para muito bons, e de muito bons para bons. 
A R* - tree WR, sétima colocada, proporcionou resultados predominantemente bons, ao passo que a 
Hi lbert R- tree , primeira colocada, obteve resultados exclusivamente ótimos.  

classificação da qualidade da competitividade    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo 

tendência de  
competitividade  

  
1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela 6.35 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco. 

6.10 Observações Adicionais sobre o Desempenho dos Métodos 
Hilbert R-tree e SR-tree 

Conforme discutido ao longo deste capítulo, os desempenhos dos métodos Hi lbert  R- tree  e SR-tree  
foram muito inferiores aos desempenhos dos demais MAM, especificamente para as consultas 
espaciais de seleção consideradas nesta tese (i.e., PQ, IRQ, ERQ e CRQ). Na seção 6.10.1, nós 
apresentamos os motivos do baixo desempenho da Hi lbert  R- tree  e da SR-tree . Já na seção 6.10.2 
nós destacamos configurações para as quais estes MAM podem obter um melhor desempenho.  

6.10.1 Motivos do Baixo Desempenho da Hilbert R-tree e da SR-tree  
Em especial, para ambas a H i l bert  R- tree  e a SR-tree , centróides muito próximos podem degenerar 
a organização da estrutura de dados e conseqüentemente degradar o desempenho. Este fato é 
discutido a seguir e constitui um dos motivos para o fraco desempenho dos referidos MAM. 

Para a H i l b e r t  R- tree , o valor de Hilbert de um retângulo é definido como o valor de Hilbert 
de seu centro (ou centróide). Assim, retângulos com centróides muito próximos tendem a 
possuir o mesmo valor de Hilbert, independente de qualquer outra propriedade espacial (como 
exemplo, a sua extensão espacial). Tal fato prejudica a obtenção de uma ordenação linear dos 
retângulos que seja satisfatória. Por exemplo, durante o tratamento de overflow, os retângulos de 
dados são distribuídos uniformemente entre s nós (i.e., move-se alguns dos M+1 retângulos 
pertencentes ao nó que sofreu overflow para os s-1 nós cooperating siblings) ou distribuídos 
uniformemente entre s+1 nós (i.e., no particionamento de s nós para s+1 nós). Em ambos os 
casos, a distribuição uniforme é feita de acordo com o valor de Hilbert dos retângulos. Caso os 
retângulos possuam o mesmo valor de Hilbert, a distribuição é feita sem qualquer critério 
geométrico. Conseqüentemente, a organização da estrutura de dados da Hi lbert  R- tree  é 
degenerada.  
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Já a SR-tree  sofre do problema de fan-out, uma vez que realiza o armazenamento conjunto 
de um MBC e de um MBB em cada entrada dos nós não-folhas. O problema do fan-out é 
compensado, em geral, pela eliminação de uma grande quantidade de subárvores durante a 
pesquisa da estrutura de indexação. Esta eliminação é proporcionada pela utilização de uma 
melhor aproximação, ou seja, especificamente pelo uso da interseção de um MBC com um 
MBB. Entretanto, quando os centróides estão muito próximos, a seletividade de uma consulta 
espacial de seleção é inerentemente mais alta, devido ao alto grau de sobreposição entre os 
retângulos de dados. Por exemplo, um mesmo ponto freqüentemente pertence a vários 
retângulos, o que aumenta o número de retângulos recuperados em nós folhas para PQ. Portanto, 
centróides muito próximos degeneram a organização da estrutura de dados da SR-tree  no sentido 
que anulam completamente os benefícios propiciados com o uso conjunto de um MBC e de um 
MBB. Em outras palavras, centróides muito próximos não permitem a eliminação de uma 
quantidade tão grande de subárvores quanto a desejada, tornando realmente necessária a descida 
até vários nós folhas. Isto faz prevalecer o alto custo de armazenamento devido ao problema de 
fan-out. Vale alertar que esta discussão refere-se às consultas realizadas dentro de áreas que 
contém dados.  

No entanto, através de uma investigação complementar, nós verificamos que o desempenho 
da H i l b e r t  R- tree  e da SR-tree , quanto ao suporte a consultas espaciais de seleção, foi também 
fortemente afetado devido às características espaciais de tamanho e formato dos retângulos. O 
agrupamento incorreto, em um mesmo nó folha, de retângulos possuindo características 
antagônicas de tamanho e formato degenera a organização da estrutura de dados destes MAM. 
Como exemplo, um grande número de retângulos pequenos ou muito pequenos com formato 
quase quadrático podem ser associados ao mesmo nó folha que alguns poucos retângulos médios 
ou grandes com o formato linear longo e fino. Isto pode ocorrer porque ambos os MAM baseiam-se 
estritamente em centróides para direcionar a inserção de dados no índice. Como conseqüência 
deste agrupamento inapropriado de retângulos, ocorre a formação de regiões grandes para as 
correspondentes entradas de nós internos superiores (Figura 6.3). Caso ocorra uma mistura de 
retângulos com características antagônicas de tamanho e formato em diversos nós folhas, as entradas 
dos nós internos tenderão a possuir regiões enormes e com isto a organização da estrutura de dados 
destes MAM será significativamente degenerada. Isto é o que aconteceu na indexação dos arquivos 
de dados presentes em nossos testes de desempenho da seção 5.2 para a Hi lbert R- tree  e a SR-tree .  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Representação de uma entrada de um nó interno contendo uma região grande. 

6.10.2 Testes de Desempenho Complementares  
Visando evitar o armazenamento de retângulos pequenos e muito pequenos juntamente com 
retângulos médios e grandes, e conseqüentemente evitar a formação de regiões grandes para as 
entradas de nós não-folhas, nós efetuamos uma seqüência adicional de testes de desempenho 
com diferentes amostras de dados. Para estas amostras, nós modificamos as características de 
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tamanho e formato dos retângulos de dados. O tamanho dos retângulos foi fixado em 0,001% do 
tamanho total do extent. Com isto, evitou-se uma grande variação no tamanho dos retângulos 
associados a qualquer nó-folha e minimizou-se também o tamanho das regiões. Já com relação 
ao formato dos retângulos de dados, nós optamos por uma distribuição uniforme dos formatos. 
Nós consideramos cinco tipos de formato: linear_x, linear_x longo e fino, quadrático, linear_y e linear_y 
longo e fino. Tal distribuição de formatos teve por objetivo induzir a formação de regiões mais 
balanceadas, algumas das quais com um formato próximo ao quadrático. Para isto, nós fixamos 
os formatos em x = y (quadrático), x = 2y (linear_x), y = 2x (linear_y), x = 20y (linear_x longo e fino), 
além de y = 20x (linear_y longo e fino). Para cada um destes formatos foram geradas a mesma  
quantidade de retângulos, isto é, 20% do volume de cada amostra. Nós realizamos dois testes de 
desempenho complementares, os quais são descritos sucintamente nas seções 6.10.2.1 e 
6.10.2.2.  

6.10.2.1 Testes de Desempenho com Distribuição Uniforme 
Nós efetuamos testes de desempenho com amostras de dados que seguiram uma distribuição 
espacial segundo a SL21 e a CO01, isto é, seguiram uma distribuição uniforme ao longo de todo o 
extent. Em especial, o uso deste tipo de distribuição espacial objetivou diminuir a quantidade de 
centróides muito próximos entre si, principalmente quando comparado com tipos de distribuição 
baseados em clusters. No total, foram usadas 8 amostras de dados distintas, sendo 2 amostras 
para cada volume de dados (i.e., 10k, 25k, 50k e 100k). Para este tipo de distribuição espacial, a 
carga de trabalho apresentou características muito semelhantes às características observadas nos 
arquivos de consulta de nossos testes de desempenho anteriores (seção 5.2.2). Em particular: (a) 
as consultas seguiram uma distribuição uniforme por todo o extent; (b) a carga de trabalho foi 
composta de 1.000 consultas para cada tipo (PQ, IRQ, ERQ e CRQ); e (c) o tamanho das janelas 
de consulta foi, respectivamente, de 0,01% do extent para IRQ, de 0,00001% do extent para ERQ 
e de 0,1% do extent para CRQ. Note que somente o tamanho das janelas de consulta para IRQ foi 
diferente do tamanho utilizado em nossos testes de desempenho anteriores, que naquela ocasião 
foram compostos de janelas com 0,001% do tamanho total do extent. O aumento do tamanho das 
janelas de consulta para IRQ foi feito para ajustar-se ao tamanho escolhido para os retângulos de 
dados, uma vez que não existem mais retângulos muito pequenos com tamanhos próximos a 0% 
do extent. 

As Tabelas 6.36 a 6.39 comparam o desempenho absoluto dos métodos H i l b e r t  R- tree  e  
SR-tree  com o desempenho dos demais MAM da família R-tree (isto é, com base no número de 
acessos a disco). Para 10k, a SR-tree  foi o melhor MAM para todas as consultas espaciais de 
seleção com a primeira amostra de dados, e também obteve excelentes resultados de 
desempenho (i.e., segundo melhor desempenho) com a segunda amostra de dados para IRQ e 
CRQ. Para a segunda amostra de dados, a SR-tree  também obteve resultados competitivos para PQ 
e ERQ que foram, respectivamente, somente 3,27% e 8,13% inferiores ao do melhor MAM (i.e., 
a R* - tree CR). Os resultados de desempenho da Hi lbert  R- tree  foram competitivos na primeira 
amostra, tendo sido inferiores ao do método SR-tree  entre 6,12% e 12,76%. Para CRQ, em 
especial, a Hi lbert  R- tree  obteve o segundo melhor resultado de desempenho. Ainda com o 
volume de dados 10k, na segunda amostra a H i l bert  R- tree  manteve o comportamento para PQ e 
ERQ, mas melhorou para IRQ e CRQ, para as quais foi o melhor MAM. Uma análise 
comparativa com a R* - tree CR, nossa measuring stick, indicou que ambas a SR-tree  e a Hi lbert   
R- tree  propiciaram um melhor desempenho do que a R* - tree CR nas duas amostras de dados do 
volume 10k para IRQ e CRQ.  
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 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 580 772 1.143 586 

Hilbert R-tree 654 865 1.213 655 

R-tree 1.346 1.725 2.287 1.362 

R-tree Greene 615 837 1.300 606 

R+-tree 792 1.243 2.334 779 

R*-tree WR 625 815 1.233 621 

R*-tree FR 615 895 1.248 624 

R*-tree CR 646 869 1.279 646 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 632 842 1.225 652 

Hilbert R-tree 669 832 1.219 678 

R-tree 1.227 1.490 2.127 1.198 

R-tree Greene 617 832 1.284 623 

R+-tree 779 1.194 2.277 801 

R*-tree WR 650 868 1.286 608 

R*-tree FR 615 867 1.254 632 

R*-tree CR 612 856 1.248 603 

Tabela 6.36 Comparação do desempenho dos MAM com o volume de dados 10k 
(tipo de distribuição: SL21 e CO01). 

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 1.217 1.846 3.169 1.272 

Hilbert R-tree 1.334 1.841 3.131 1.326 

R-tree 3.356 4.443 6.843 3.306 

R-tree Greene 1.084 1.690 3.023 1.101 

R+-tree 968 2.039 4.767 995 

R*-tree WR 1.329 1.936 3.363 1.315 

R*-tree FR 1.300 1.906 3.303 1.356 

R*-tree CR 1.272 1.884 3.317 1.327 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 1.271 1.947 3.328 1.298 

Hilbert R-tree 1.330 1.846 3.127 1.340 

R-tree 3.627 4.904 7.300 3.711 

R-tree Greene 1.113 1.651 2.891 1.093 

R+-tree 981 2.049 4.670 974 

R*-tree WR 1.290 1.937 3.464 1.303 

R*-tree FR 1.234 1.864 3.334 1.260 

R*-tree CR 1.222 1.876 3.349 1.251 

Tabela 6.37 Comparação do desempenho dos MAM com o volume de dados 25k 
(tipo de distribuição: SL21 e CO01). 
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 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 1.664 2.776 5.528 1.661 

Hilbert R-tree 1.671 2.609 4.993 1.668 

R-tree 5.566 7.255 12.086 5.386 

R-tree Greene 1.622 2.667 5.435 1.637 

R+-tree 1.297 3.119 7.851 1.332 

R*-tree WR 1.729 2.803 5.676 1.740 

R*-tree FR 1.667 2.731 5.469 1.662 

R*-tree CR 1.714 2.783 5.576 1.688 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 1.722 2.894 5.595 1.725 

Hilbert R-tree 1.688 2.598 5.054 1.662 

R-tree 5.513 7.187 11.985 5.390 

R-tree Greene 1.666 2.675 5.583 1.607 

R+-tree 1.328 3.140 7.978 1.371 

R*-tree WR 1.649 2.732 5.529 1.655 

R*-tree FR 1.713 2.735 5.540 1.714 

R*-tree CR 1.664 2.752 5.522 1.689 

Tabela 6.38 Comparação do desempenho dos MAM com o volume de dados 50k 
(tipo de distribuição: SL21 e CO01). 

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 2.514 4.602 9.526 2.461 

Hilbert R-tree 2.233 4.037 8.555 2.189 

R-tree 7.800 10.604 18.966 7.577 

R-tree Greene 2.288 4.308 9.244 2.203 

R+-tree 1.687 4.610 13.522 1.695 

R*-tree WR 2.344 4.281 9.271 2.337 

R*-tree FR 2.288 4.187 9.048 2.238 

R*-tree CR 2.267 4.232 9.060 2.275 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 2.453 4.576 9.249 2.398 

Hilbert R-tree 2.280 4.089 8.504 2.251 

R-tree 8.381 11.592 20.410 8.116 

R-tree Greene 2.189 4.107 9.053 2.175 

R+-tree 1.683 4.487 13.326 1.682 

R*-tree WR 2.318 4.271 9.152 2.292 

R*-tree FR 2.418 4.297 9.129 2.253 

R*-tree CR 2.304 4.217 8.997 2.209 

Tabela 6.39 Comparação do desempenho dos MAM com o volume de dados 100k 
(tipo de distribuição: SL21 e CO01). 
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Para os volumes 25k, 50k e 100k, os métodos SR-tree  e H i l b e r t  R- tree  apresentaram um 
comportamento semelhante nestes volumes de dados, porém diferente do verificado com o 
volume 10k. Em particular, estes MAM predominantemente não foram competitivos no suporte a 
consultas PQ e ERQ. Para estas consultas, o desempenho da SR-tree  e da Hi lbert  R- tree  foi inferior 
ao do melhor desempenho entre, respectivamente, 24,70% e 49,02% e 21,23% e 37,58%. A 
Hi lbert  R- tree , por outro lado, obteve bons resultados de desempenho para IRQ e CRQ, tendo sido 
o MAM vencedor para ambas as amostras de dados com os volumes 50k e 100k e tendo 
alcançado o segundo melhor resultado de desempenho com o volume 25k (inferior entre 3,57% 
e 11,81% ao melhor MAM). Já a SR-tree , com relação às consultas IRQ e CRQ, produziu 
resultados de desempenho competitivos, com um desempenho inferior entre 4,83% e 17,92% ao do 
melhor MAM. Vale destacar que a Hi lbert  R- tree  venceu a R* - tree CR em todas as configurações de 
volume e amostra de dados para IRQ e CRQ, enquanto a SR-tree  obteve com estas consultas 
espaciais um desempenho muito próximo ao da R* - tree CR quando perdeu (entre 1,32% a 8,74% 
inferior) e um melhor desempenho em oito das dezesseis configurações para IRQ e CRQ. 

6.10.2.2 Testes de Desempenho com Distribuição Não-Uniforme 
Nós realizamos testes de desempenho com amostras de dados que seguiram uma distribuição 
espacial baseada na SL21 e na CO02, ou seja, que seguiram uma distribuição não-uniforme ao longo 
de todo o extent sem que fossem formados clusters de dados. Para este tipo de distribuição espacial, 
também foram utilizadas 8 amostras de dados, sendo 2 amostras para cada um dos volumes de 
dados. A carga de trabalho, em particular, diferiu dos arquivos de consulta dos testes de 
desempenho da seção 5.2.2 no sentido que utilizou uma distribuição correlacionada com os 
dados para as quatro consultas espaciais de seleção. Em especial, o uso de uma distribuição 
correlacionada com os dados faz com que a seletividade de uma consulta espacial aumente e 
conseqüentemente o desempenho da SR-tree  tende a piorar. As Tabelas 6.40 a 6.43 ilustram o 
desempenho dos métodos SR-tree , Hi lbert R- tree  e R* - tree CR neste tipo de distribuição espacial.  

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 727 1.064 1.781 699 

Hilbert R-tree 764 1.067 1.769 759 

R*-tree CR 785 1.148 2.014 765 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 774 1.121 1.858 755 

Hilbert R-tree 774 1.044 1.782 791 

R*-tree CR 812 1.082 1.950 722 

Tabela 6.40 Desempenho da SR-tree, da Hilbert R-tree e  da R*-tree CR  
com o volume de dados 10k (tipo de distribuição: SL21 e CO02). 

Para o volume de dados 10k, o desempenho da SR-tree  e da Hi lbert  R- tree  foi superior ao do 
método R* - tree CR na primeira amostra de dados para todas as consultas espaciais e também na 
segunda amostra para PQ e CRQ. Na segunda amostra, adicionalmente, o método H i l bert  R- tree  
foi o melhor MAM entre os três MAM para IRQ, enquanto a SR-tree  também obteve um 
resultado de desempenho competitivo (i.e., 7,38% inferior ao da Hi lbert R- tree). A R* - tree CR conseguiu 
um melhor desempenho que os MAM baseados em centróides apenas para ERQ. No entanto, a 
diferença de desempenho foi pequena (i.e., 4,57% para a SR-tree  e 9,70% para a Hi lbert  R- tree). 
Com o volume 25k, nós verificamos duas relações de desempenho: H i l bert  R- tree  >>d R* - tree CR 
>>d SR-tree  para PQ, IRQ e ERQ e Hi lbert R- tree  >>d SR-tree  >>d R* - tree CR para CRQ. Nestas duas 
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relações de desempenho, verifica-se que a H i l b e r t  R- tree  não foi afetada pela distribuição das 
consultas e obteve o melhor resultado de desempenho em ambas as amostras para todas as 
consultas espaciais de seleção. Já a SR-tree  venceu a R* - tree CR somente para CRQ nas duas 
amostras. Nas demais consultas, a SR-tree  obteve um desempenho próximo ao da R* - tree CR (i.e., 
1,27% a 4,88% inferior). Para os maiores volumes de dados (i.e., 50k e 100k), nós observamos 
somente uma relação de desempenho para os MAM no suporte a consultas espaciais, isto é, 
Hi lbert R- tree  >>d R* - tree CR >>d SR-tree .  

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 1.735 2.795 5.569 1.674 

Hilbert R-tree 1.604 2.532 5.011 1.569 

R*-tree CR 1.681 2.760 5.681 1.610 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 1.771 2.873 5.644 1.697 

Hilbert R-tree 1.687 2.634 5.169 1.598 

R*-tree CR 1.724 2.819 5.740 1.618 

Tabela 6.41 Desempenho da SR-tree, da Hilbert R-tree e da R*-tree CR  
com o volume de dados 25k (tipo de distribuição: SL21 e CO02). 

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 2.560 4.928 10.598 2.461 

Hilbert R-tree 2.345 4.146 9.144 2.262 

R*-tree CR 2.448 4.623 10.243 2.347 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 2.632 4.916 10.758 2.471 

Hilbert R-tree 2.332 4.108 9.054 2.235 

R*-tree CR 2.453 4.492 10.220 2.365 

Tabela 6.42 Desempenho da SR-tree, da Hilbert R-tree e da R*-tree CR  
com o volume de dados 50k (tipo de distribuição: SL21 e CO02). 

 Amostra de Dados 01 
MAM PQ IRQ CRQ ERQ 

SR-tree 4.147 8.458 19.116 3.950 

Hilbert R-tree 3.364 6.931 16.345 3.227 

R*-tree CR 3.633 7.615 18.012 3.454 
 Amostra de Dados 02 

MAM PQ IRQ CRQ ERQ 
SR-tree 3.997 8.315 18.935 3.812 

Hilbert R-tree 3.314 6.746 16.234 3.247 

R*-tree CR 3.506 7.247 17.583 3.310 

Tabela 6.43 Desempenho da SR-tree, da Hilbert R-tree e da R*-tree CR  
com o volume de dados 100k (tipo de distribuição: SL21 e CO02). 
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6.11 Considerações Finais  
Esta seção conclui a análise comparativa qualitativa realizada nas seções 6.4 a 6.9. Enquanto a 
seção 6.11.1 apresenta um panorama geral do desempenho dos MAM, a seção 6.11.2 compara 
os resultados de desempenho obtidos nesta tese com os resultados e as conclusões obtidas em 
trabalhos anteriores. 

6.11.1 Panorama Geral do Desempenho dos MAM 
Com o objetivo de apresentar um panorama geral do desempenho dos MAM nos seis tipos de 
análise dos testes de desempenho definidos na seção 5.2, nós apresentamos nas Tabelas 6.44 e 
6.45, respectivamente, a eficiência média e a competitividade média. Nós usamos o seguinte critério 
de ponderação: peso 2 para o desempenho dos MAM no suporte a consultas espaciais de seleção 
e peso 1 para o desempenho dos MAM na inserção de dados (i.e., acessos a disco na inserção de 
dados e espaço alocado em disco na inserção de dados). Isto reflete a maior importância de um 
forte desempenho no suporte a consultas espaciais do que um forte desempenho na inserção de 
dados, do ponto de vista do usuário final.  

A R* - tree CR foi o MAM mais eficiente. Em especial, a variação na eficiência das variantes da  
R* - tree  foi muito pequena. A R-tree , de forma surpreendente, foi o quarto MAM mais eficiente, tendo 
superado MAM que foram otimizados com base na estrutura e algoritmos da R-tree . Porém, a  
R-tree não produziu uma alta eficiência média. A R+- tree  foi somente o sexto colocado quanto à 
eficiência. Isto ocorreu devido a uma queda na sua eficiência com CRQ e à baixa eficiência deste MAM 
na inserção de dados. A Hi lbert R- tree  e a SR-tree  foram os MAM menos eficientes.  

Com relação à competitividade, a R* - tree FR foi o MAM mais competitivo , seguido pelas demais 
variantes da R* - tree  com uma diferença muito pequena. A R-tree Greene  foi o quarto MAM mais 
competitivo com uma competitividade apenas média. No entanto, a R-tree Greene  superou a R-tree , de 
forma oposta ao que ocorreu com a eficiência. A H i l bert  R- tree  e a SR-tree  foram os MAM menos 
competitivos. 

 
MAM PQ  

 
ERQ  IRQ  

 
CRQ 

 
inserção 
de dados 

espaço 
alocado 

eficiência 
média 

1° R*-tree CR 6,08333 6,06250 6,56250 6,98958 4,98958 5,96875 6,23542 

2° R*-tree FR 6,07292 6,05208 6,56250 6,98958 5,00000 5,97917 6,23333 

3° R*-tree WR 5,80208 5,87500 6,40625 6,88542 4,85417 5,16667 5,99583 

4° R-tree 3,89583 3,93750 4,11458 4,63542 6,52083 5,47917 4,51667 

5° R-tree Greene 3,63542 3,57292 4,06250 5,26042 5,37500 5,79167 4,42292 

6° R+-tree 6,36585 6,29268 5,12195 2,24390 1,26829 1,46341 4,27805 

7° Hilbert R-tree 2,03125 2,04167 2,26042 3,29167 5,71875 7,00000 3,19688 

8° SR-tree 2,09375 2,06250 2,22917 3,00000 4,57292 6,00000 2,93438 

Tabela 6.44 Panorama geral da eficiência dos MAM. 
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MAM PQ ERQ IRQ CRQ inserção 

de dados 
espaço 
alocado 

competitividade 
média 

1° R*-tree FR 0,79167 0,78125 0,92708 1,00000 0,68750 1,00000 0,86875 

2° R*-tree CR 0,79167 0,78125 0,92708 1,00000 0,66667 1,00000 0,86667 

2° R*-tree WR 0,79167 0,78125 0,92708 1,00000 0,66667 1,00000 0,86667 

4° R-tree Greene 0,23958 0,25000 0,36458 0,84375 0,84375 1,00000 0,52396 

5° R+-tree 0,90244 0,87805 0,65854 0,02439 0,00000 0,00000 0,49268 

6° R-tree 0,33333 0,33333 0,33333 0,39583 1,00000 1,00000 0,47916 

7° Hilbert R-tree 0,07292 0,06250 0,07292 0,25000 0,85417 1,00000 0,27709 

8° SR-tree 0,06250 0,06250 0,06250 0,18750 0,42708 1,00000 0,21771 

Tabela 6.45 Panorama geral da competitividade dos MAM. 

6.11.2 Análise Comparativa entre os nossos Resultados de Desempenho 
e os Resultados de Desempenho Coletados em Trabalhos 
Correlatos Anteriores 

Nesta seção, nós comparamos os resultados de desempenho obtidos nesta tese, particularmente 
os resultados dos testes definidos na seção 5.2, com os resultados de desempenho e as conclusões 
obtidas em trabalhos anteriores. A seguir, a comparação é efetuada com relação:  

• à rotina de reinserção de entradas da R* - tree: segundo Beckmann et al. [BKSS90], a 
rotina de reinserção de entradas da R* - tree  não degradou o desempenho da R* - tree  na 
inserção de dados, tendo este MAM obtido os melhores resultados, superando inclusive 
outros MAM da família R-tree  (i.e., R-tree Greene  e R-tree). Os trabalhos de Cox Júnior 
[Cox91] e Carneiro [Car98], no entanto, concluíram, de forma oposta a Beckmann et al., 
que a rotina de reinserção de entradas degradou o desempenho da R* - tree  na inserção de 
dados. Segundo Carneiro, na construção da estrutura de indexação, os resultados de 
desempenho favoreceram claramente os métodos de acesso R-tree , R-tree Greene  e R* - tree  
WR. Em nossos testes de desempenho, segundo a análise comparativa geral (seção 6.8), a 
rotina de reinserção de entradas da R* - tree  não degradou o desempenho da R* - tree  na 
inserção de dados com relação à R* - tree WR. Em especial, a R* - tree CR e a R* - tree FR 
obtiveram um desempenho ligeiramente superior ao da R* - tree WR. Porém, a R-tree Greene  e 
a R-tree  obtiveram um melhor desempenho do que a R* - tree CR e a R* - tree FR; 

• à técnica utilizada pela R* - tree  na reinserção das pp  entradas escolhidas: nos testes 
realizados por Beckmann et al. [BKSS90], a técnica close reinsert superou a técnica far 
reinsert em todas as configurações de teste. De forma oposta, a técnica far reinsert 
sobressaiu-se nos testes de desempenho realizados por Carneiro [Car98]. Em nossos 
testes de desempenho, segundo a análise comparativa geral (seções 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 
6.7.1, 6.8 e 6.9), a técnica close reinsert foi mais eficiente do que a técnica far reinsert no 
suporte a PQ e ERQ e, inversamente, a técnica far reinsert foi mais eficiente do que a 
técnica close reinsert no suporte a operações de inserção. Ademais, estas técnicas foram 
igualmente eficientes no suporte a IRQ e CRQ. As competitividades de ambas as técnicas far 
reinsert e close reinsert foram idênticas, exceto na inserção de dados, para a qual a 
técnica far reinsert foi mais competitiva do que a técnica close reinsert; 

• à rotina para redução de sobreposição da R* - tree: Carneiro [Car98] destacou que a  
R* - tree WR venceu os métodos de acesso R-tree  e R-tree Greene  na maioria absoluta das 
situações. No entanto, nos testes de desempenho realizados por Cox Júnior [Cox91], a  
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R* - tree WR foi superada em diversas situações pelos métodos R-tree  e R-tree Greene , 
contrariando os resultados de Carneiro. Tais observações foram válidas com relação às 
consultas espaciais. Os resultados de desempenho coletados em nossos testes, segundo a 
análise comparativa geral (seções 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1), estão em conformidade com 
as conclusões de Carneiro; 

• aos métodos de acesso R-tree  e R-tree Greene: segundo Cox Júnior [Cox91] e Carneiro 
[Car98], a R-tree é mais robusta no suporte a consultas espaciais do que a R-tree Greene . 
Beckmann et al. [BKSS90], por outro lado, verificou que na indexação de retângulos, a  
R-tree Greene  obteve um desempenho superior ao da R-tree  em diversas ocasiões, com 
destaque para a manipulação dos arquivos de dados cluster e mixed-uniform. Em nossos 
testes de desempenho, segundo a análise comparativa geral (seções 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 
6.7.1), a R-tree  foi mais eficiente do que a R-tree Greene  no suporte a PQ, ERQ e IRQ, 
enquanto a R-tree Greene  foi mais eficiente do que a R-tree  no suporte a CRQ. Quanto à 
competitividade, a R-tree  foi mais competitiva  do que a R-tree Greene  somente no suporte a PQ e 
ERQ, tendo ocorrido o inverso com IRQ e CRQ; 

• aos métodos de acesso R-tree  e R* - tree: nos testes realizados por Beckmann et al. 
[BKSS90] e por Kamel e Faloutsos [KF94], a R* - tree  sempre produziu um melhor 
desempenho que o da R-tree  no suporte a consultas espaciais. O método de acesso R* - tree  
também venceu a R-tree  em praticamente todas as situações testadas por Carneiro 
[Car98]. Em contrapartida, resultados de desempenho coletados no trabalho de Cox 
Júnior [Cox91] contestaram a referida tendência. Em nossos testes de desempenho, 
segundo as análises descritas no apêndice A, as variantes da R* - tree  sempre produziram 
uma eficiência superior à da R-tree  e nunca produziram uma competitividade menor do que a 
da R-tree . A R-tree , apenas com clusters, obteve a mesma competitividade das variantes da 
R* - tree , porém a sua eficiência foi menor; e 

• à construção da estrutura de indexação para MAM baseados na técnica de clipping: 
de forma semelhante ao relatado por Seeger [See91], nós também verificamos problemas 
na construção da estrutura de indexação com o único MAM baseado na técnica de 
clipping investigado nesta tese (i.e., a R+- tree). No total, nós constatamos que somente 
para 40% das 960 amostras de dados (i.e., 384 amostras) os testes de desempenho foram 
completados com sucesso para a R+- tree . Além disto, a R+- tree  em nossos testes de 
desempenho requereu um espaço de armazenamento significativamente maior com 
relação aos demais MAM da família R-tree .  Isto está em conformidade com as 
observações de Cox Júnior [Cox91], Günther e Bilmes [GB91] e Hoel e Samet [HS92].  
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Capítulo 7 

Análise da Influência do Fator Distribuição 
Espacial dos Dados no Desempenho dos MAM 

Neste capítulo, nós analisamos a influência exercida pelo fator distribuição espacial dos dados 
no desempenho dos MAM, segundo os testes de desempenho definidos no capítulo 5. A seção 
7.1 analisa a influência dos vários tipos de distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM. 
Em outras palavras, a seção 7.1 realiza uma análise conjunta da influência das classes de 
organização e das subclasses de localização . Enquanto a seção 7.2 analisa a influência específica da 
organização dos dados, a seção 7.3 analisa a influência específica da localização coletiva dos 
dados no desempenho dos MAM.  

Na análise da influência de diferentes classes de organização  no desempenho dos MAM (seção 
7.2), nós consideramos diferentes grupos de tipos de distribuição. Cada grupo, em especial, foi 
composto por 3 tipos de distribuição baseados na mesma subclasse de localização , mas em diferentes 
classes de organização  (isto é, nas classes 1, 2 e 4). Em especial, a Tabela 5.7 possui a definição dos 
tipos de distribuição espacial T01 a T24 (capítulo 5). Ao todo, foram formados 8 grupos distintos:  

• Gco1 = T01, T02 e T03 para a subclasse de localização 2 (i.e., SL02); 

• Gco2 = T04, T05 e T06 para a subclasse de localização  3 (i.e., SL03); 

• Gco3 = T07, T08 e T09 para a subclasse de localização 5 (i.e., SL05);  

• Gco4 = T10, T11 e T12 para a subclasse de localização 8 (i.e., SL08);  

• Gco5 = T13, T14 e T15 para a subclasse de localização 14 (i.e., SL14);  

• Gco6 = T16, T17 e T18 para a subclasse de localização 15 (i.e., SL15);  

• Gco7 = T19, T20 e T21 para a subclasse de localização 20 (i.e., SL20); e  

• Gco8 = T22, T23 e T24 para a subclasse de localização 21 (i.e., SL21).  

De forma semelhante, na análise da influência das subclasses de localização  no desempenho 
dos MAM (seção 7.3), nós também consideramos diferentes grupos de tipos de distribuição. No 
entanto, cada grupo foi composto por 8 tipos de distribuição espacial baseados na mesma classe de 
organização, mas em diferentes subclasses de localização (isto é, nas subclasses SL02, SL03, SL05, SL08, 
SL14, SL15, SL20 e SL21). No total, foram formados 3 grupos de tipos de distribuição: 

• Gsl1 = T01, T04, T07, T10, T13, T16, T19 e T22 para a classe de organização 1 (i.e., CO01); 

• Gsl2 = T02, T05, T08, T11, T14, T17, T20 e T23 para a classe de organização 2 (i.e., CO02); e  

• Gsl3 = T03, T06, T09, T12, T15, T18, T21 e T24 para a classe de organização 4 (i.e., CO04).  

Por fim, vale destacar que a análise da influência dos diversos tipos de distribuição espacial no 
desempenho dos MAM (seção 7.1), bem como a análise da influência da organização dos dados 
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(seção 7.2) e da localização coletiva dos dados (seção 7.3) no desempenho dos MAM, foi feita 
com base nos desempenhos absolutos dos MAM. Além disto, nós consideramos uma variação 
pequena qualquer variação no desempenho menor ou igual a 20%, ao passo que uma variação 
superior a 100% foi considerada grande e uma variação no intervalo de 20% < ∆ ≤ 100% foi 
considerada uma variação média no desempenho absoluto. 

7.1 Análise da Influência dos Tipos de Distribuição Espacial  
no Desempenho dos MAM 

Nesta seção, nós discutimos a influência dos diversos tipos de distribuição espacial dos dados no 
desempenho dos MAM. Esta discussão é realizada para os vários tipos de análise, ou seja, para as 
seis combinações de operação e medida de desempenho. Nós verificamos que o fator distribuição 
espacial dos dados exerceu uma forte influência no desempenho dos MAM analisados nesta tese. 
A utilização de diferentes tipos de distribuição proporcionou uma variação no desempenho: (a) de 
até 936,47% na alocação de páginas de disco; (b) de até 5.980,19% na inserção de dados; (c) de 
até 7.496,64% para PQ; (d) de até 5.981,08% para IRQ; (e) de até 8.282,62% para ERQ; e (f) de 
até 1.363,94% para CRQ.  

7.1.1 Espaço Alocado em Disco na Inserção de Dados  
O uso de diferentes tipos de distribuição espacial dos dados não produziu uma grande variação no 
número de páginas de disco alocadas após a construção da estrutura de indexação, exceto para a 
R+- tree . Nós verificamos que a variação mínima foi 0,71% e a variação máxima foi 7,63%. Além 
disto, a variação diminuiu à medida que o volume de dados aumentou. Dentre os MAM, a Hi lbert  
R- tree  obteve a menor variação para quase todos os volumes de dados. A R+- tree , por sua vez, 
produziu uma grande variação no número de páginas de disco alocadas. Para este MAM, a 
variação foi de 192,03%, 874,79% e 936,47% respectivamente para os volumes 10k, 25k e 50k. 
Os melhores resultados de desempenho da R+- tree  foram obtidos com T22, o qual representa uma 
distribuição uniforme ao longo do extent completo. Por outro lado, os piores resultados de 
desempenho da R+- tree  foram obtidos com T02, o qual representa uma distribuição não-uniforme 
ao longo de um único quadrante, com dados altamente concentrados perto do centro do extent. 
Este padrão é compatível com a técnica de clipping. Quando dados estão concentrados em uma 
área menor, existe uma maior probabilidade de sobreposição entre retângulos e por conseguinte 
a necessidade de decomposição dos retângulos em k sub-retângulos. Isto aumenta a replicação 
dos dados. Uma classe de organização  mais homogênea, tal como a primeira classe de organização , 
diminui o impacto do tamanho da área alvo (i.e., área na qual os dados estão concentrados). Por 
exemplo, para T10 e T11 com os volumes 10k, 25k e 50k, o desempenho da R+- tree  quanto à 
alocação de páginas de disco sempre foi melhor para T10 (i.e., organização homogênea), em 
detrimento de T11 (i.e., organização não-homogênea).  

7.1.2 Acessos a Disco na Inserção de Dados 
Nós verificamos que a utilização de diferentes tipos de distribuição espacial dos dados conduziu a uma 
grande variação no número de acessos a disco. Para a R* - tree CR, por exemplo, o melhor 
desempenho com relação ao volume 10k foi de 266,80 acessos a disco, enquanto o pior 
desempenho foi de 3.197,60 acessos a disco. A variação, neste exemplo, foi de 1.098,50%. O 
número de acessos a disco variou com os volumes de dados 10k, 25k, 50k e 100k, 
respectivamente, de 855,75% a 1.131,50%, de 2.776,85% a 4.046,25%, de 4.044,12% a 
5.980,19% e de 562,81% a 908,20% para todos os MAM, exceto para a R+- tree . A variação foi 
menor para a R+- tree  (i.e., 10k = 208,02%, 25k = 551,20%, 50k = 488,70%, 100k = N/A) porque 
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este MAM sempre produziu um alto valor para o desempenho absoluto. Para a R+- tree , por 
exemplo, o número de acessos a disco variou entre 10.813,50 e 33.307,50 com o volume 10k. 

Exceto para a R+- tree , a grande variação no número de acessos a disco deve-se ao excelente 
desempenho obtido pelos MAM nos tipos de distribuição T03, T06, T09, T12, T15, T18, T21 e T24  (i.e., grupo 
Gsl3). Por exemplo, a SR-tree  realizou 73.418,40 e 71.074,60 acessos a disco para T01 e T02 com o 
volume 50k, enquanto para T03 realizou apenas 1.334,80 acessos a disco. A mesma relação de 
desempenho ocorreu para os demais conjuntos de tipos de distribuição que possuem a mesma 
subclasse de localização  e diferentes classes de organização , sugerindo que a classe de organização 4 (i.e., 
baseada em clusters) facilita o processo de inserção de dados na estrutura de indexação dos 
MAM.     

7.1.3 Acessos a Disco no Suporte a Point Queries 
O uso de diferentes tipos de distribuição espacial dos dados propiciou uma grande variação no 
desempenho dos MAM no suporte a PQ. Entretanto, a influência da distribuição espacial dos 
dados foi distinta para dois grupos de MAM. Para o primeiro grupo, composto de MAM 
baseados em centróides ou MAM baseados na técnica de clipping (i.e., a SR-tree , a Hi lbert R- tree  e 
a R+- tree), a variação no desempenho, apesar de alta, foi muito menor do que a variação 
verificada para os demais MAM do segundo grupo (i.e., a R-tree , a R-tree Greene  e as variantes da 
R* - tree). Como exemplo, enquanto para a SR-tree  a variação no desempenho foi de 459,64%, 
154,16%, 87,45% e 68,09%, respectivamente, para os volumes de dados 10k, 25k, 50k e 100k, 
para a R* - tree FR a variação no desempenho foi de 2.114,02%, 2.922,73%, 2.184,49% e 
1.587,64% para estes mesmos volumes de dados. 

Em primeiro lugar, para todos os MAM exceto a R+- tree , a grande variação no desempenho 
no suporte a PQ foi causada por um desempenho muito melhor para tipos de distribuição baseados 
na classe de organização 4 (i.e., grupo Gsl3). Por exemplo, enquanto a R* - tree WR realizou 1.834,30 e 
1.749,20 acessos a disco para T04 e T05 e 2.798,30 e 2.725,80 acessos a disco para T16 e T17, a  
R* - tree WR realizou, para os respectivos tipos de distribuição baseados na CO04 e na mesma subclasse 
de localização (i.e., T06 para T04 e T05 e T18 para T16 e T17), 454,80 acessos a disco para T06 e 362,30 
acessos a disco para T18. Tais resultados absolutos correspondem ao volume 100k. 

Para os tipos de distribuição do grupo Gsl3, o fato dos pontos-base de PQ terem seguido uma 
distribuição uniforme ao longo de todo o extent fez com que a maioria esmagadora das PQ fosse 
realizada em regiões vazias (i.e., sem dados e freqüentemente não indexadas). PQ realizadas em 
regiões vazias são geralmente respondidas apenas com o acesso ao nó raiz da estrutura de 
indexação, o qual inclusive já pode estar no buffer-pool. Como conseqüência, o número de 
acessos a disco é minimizado. Por outro lado, quando PQ são realizadas dentro dos limites de 
um cluster, o número de retângulos recuperados e, por conseguinte, o número de acessos a disco 
tende a ser expressivamente maior. Isto deve-se ao fato que em um cluster ocorre um elevado 
grau de sobreposição entre retângulos e assim, um mesmo ponto freqüentemente pertence a 
vários retângulos. Contudo, segundo as nossas observações, a economia de acessos a disco 
proporcionada com a realização de PQ em regiões vazias predominou sobre o custo das PQ 
realizadas dentro dos limites dos clusters. Isto justifica porque os MAM obtiveram um melhor 
desempenho para tipos de distribuição baseados na CO04.  

Uma vez conhecido o motivo do melhor desempenho para tipos de distribuição baseados em 
clusters, nós podemos explicar os motivos que fizeram com que os MAM do primeiro grupo 
apresentassem uma variação menor no desempenho no suporte a PQ. No caso da R+- tree , o 
motivo é simples: nenhum teste de desempenho com o tipo de distribuição baseado na classe de 
organização 4 finalizou corretamente a execução (capítulo 6). Deste modo, os resultados de 
desempenho refletem apenas tipos de distribuição baseados nas classes de organização 1 e 2, para os 
quais a diferença de desempenho é significativamente menor. Em particular, a seção 7.2 destaca 
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o comportamento do desempenho dos MAM para tipos de distribuição baseados nas classes de 
organização 1 e 2, e explica porque ocorre uma diferença de desempenho entre tipos de distribuição 
baseados nestas duas classes de organização .  

Já para a Hi lbert  R- tree  e a SR-tree , a variação no desempenho foi muito menor devido à 
proximidade entre os centróides verificada para os tipos de distribuição baseados na CO04. Para estes 
MAM, a utilização de centróides pode degenerar a organização da estrutura de dados quando os 
centróides estão muito próximos um dos outros, caso este de clusters, causando uma diminuição 
no desempenho, isto é, proporcionando um maior número de acessos a disco. Apesar deste custo 
adicional para consultas realizadas nos limites dos clusters, o desempenho destes MAM 
continuou sendo mais influenciado pela economia de acessos a disco proporcionada com a 
realização de consultas em regiões vazias. Por isto, o desempenho da H i l bert  R- tree  e da SR-tree  
sempre foi melhor para os tipos de distribuição do grupo Gsl3. Como exemplo, para o volume 100k, 
a Hi lbert  R- tree  e a SR-tree  realizaram respectivamente 10.500,30 e 11.103,90 acessos a disco para 
T04 e 10.737,50 e 11.379,90 acessos a disco para T05, enquanto o desempenho para T06 (baseado 
em clusters) foi respectivamente de 10.173,70 e 10.592,30 acessos a disco, ou seja, muito 
próximo dos desempenhos obtidos para T04 e T05, mas ainda melhor. Os motivos que fazem com 
que centróides muito próximos degenerem a organização da estrutura de dados da Hi lbert  R- tree  e 
da SR-tree  são explicados na seção 6.10. 

7.1.4 Acessos a Disco no Suporte a Range Queries 
O uso de diferentes tipos de distribuição espacial dos dados também proporcionou uma grande 
variação no desempenho dos MAM no suporte a range queries (i.e., IRQ, ERQ e CRQ). Em 
particular, as mesmas observações realizadas para PQ se aplicam a estas consultas e portanto 
não serão novamente detalhadas. Como exemplo desta similaridade, pode-se destacar a relação 
de desempenho mantida entre os dois grupos de MAM, segundo a qual acontece uma variação 
muito menor no desempenho para os MAM do primeiro grupo (isto é, para a SR-tree , a Hi lbert   
R- tree  e a R+- tree). Outro exemplo refere-se à obtenção de um melhor desempenho para tipos de 
distribuição baseados na classe de organização 4.  

7.2 Análise da Influência da Organização dos Dados no 
Desempenho dos MAM 

Nesta seção, nós discutimos a influência das classes de organização  no desempenho dos MAM.  
Esta discussão é realizada para os diversos tipos de análise, isto é, para as seis combinações de 
operação e medida de desempenho. Em geral, a utilização de diferentes classes de organização  
afetou significativamente o desempenho dos MAM tanto na inserção de dados quanto no suporte 
a consultas espaciais de seleção. 

7.2.1 Espaço Alocado em Disco na Inserção de Dados 
Com relação à alocação de páginas de disco, a utilização de diferentes classes de organização  
apenas afetou significativamente o desempenho da R+- tree . Para tipos de distribuição baseados na 
mesma subclasse de localização  (i.e., cada grupo de 3 tipos de distribuição em Gco1 a Gco8), o tipo de 
distribuição baseado em CO01 sempre produziu um melhor desempenho que o tipo de distribuição 
baseado em CO02, conforme já explicado na seção 7.1.1 (ver indicador: organização homogênea x 
organização não-uniforme). Como exemplo, com o volume 25k, a R+- tree  alocou em média 
1.204,00 páginas de disco para T07, enquanto para T08 a R+- tree  alocou 3.443,80 páginas de disco. 
Por meio deste exemplo, observa-se que a R+- tree  experimentou uma grande variação no número 
de páginas de disco alocadas, neste exemplo em particular, uma variação de 186,03%. 
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7.2.2 Acessos a Disco na Inserção de Dados 
O desempenho dos MAM na inserção de dados foi amplamente afetado pela utilização de 
diferentes classes de organização. Nos conjuntos Gco1 a Gco8, o tipo de distribuição baseado na classe de 
organização 4 propiciou um desempenho muito melhor. Por exemplo, com o volume de dados 
50k, a SR-tree  realizou 1.268,40 acessos a disco para T09, ao passo que para os tipos T07 e T08 o 
número de acessos a disco foi bem maior, respectivamente, 73.621,60 e 71.801,60 acessos a 
disco. Vale ressaltar que, para este exemplo, a variação no desempenho da SR-tree  foi de 
5.704,28%. 

7.2.3 Acessos a Disco no Suporte a Consultas Espaciais de Seleção  
O uso de diferentes classes de organização  também proporcionou uma grande variação no 
desempenho dos MAM no suporte a consultas espaciais de seleção. Em cada grupo de tipos de 
distribuição (Gco1 a Gco8), o tipo de distribuição baseado em clusters (CO04) sempre gerou o melhor 
desempenho para os MAM. A explicação para este fato encontra-se detalhada na seção 7.1.3. 
Como exemplo, enquanto a R* - tree CR realizou 3.255,50 e 2.720,20 acessos a disco para T22 e T23, 
a R* - tree CR realizou apenas 165,40 acessos a disco para T24. Já a SR-tree , para o mesmo exemplo, 
realizou 2.921,30 acessos a disco para T24 e 4.740,70 e 5.039,30 acessos a disco para T22 e T23. 
Através deste exemplo, específico para PQ e volume 50k, pode-se verificar que ocorreu, 
respectivamente, uma grande e uma média variação no desempenho da R* - tree CR e da SR-tree , isto 
é, uma variação de 1.868,26% e 72,50%. 

Nós notamos também que a variação no desempenho da SR-tree  foi bem menor que a dos 
outros MAM. Além disto, enquanto o tipo de distribuição baseado na classe de organização 1 venceu o 
tipo baseado na classe de organização 2 para a SR-tree , o oposto ocorreu com a R* - tree CR, isto é, o 
tipo de distribuição baseado na classe de organização 2 propiciou um melhor desempenho que o tipo de 
distribuição baseado na classe de organização 1. Em geral, para a H i l bert  R- tree  e para a SR-tree , 
verificou-se uma relação de desempenho da forma CO04 >>d CO01 ³d CO02, sendo que COk especifica 
a classe de organização  k e o símbolo >>d

  significa “produziu um melhor desempenho que”. Para os 
demais MAM (i.e., R-tree , R-tree Greene , R+- tree  e as variantes da R* - tree), verificou-se uma 
relação de desempenho da forma CO04 >>d CO02 ³d CO01. A seguir é explicado o motivo desta 
relação inversa entre CO01 e CO02.  

A diferença de desempenho observada entre os tipos de distribuição baseados nas classes de 
organização 1 e 2 para consultas deve-se ao seguinte fato: tipos de distribuição baseados em um 
espalhamento desigual dos dados (i.e., CO02) tendem a produzir um maior número, porém não 
muito maior, de consultas espaciais que atuam em regiões vazias quando comparados com os 
tipos de distribuição baseados em um espalhamento homogêneo dos retângulos de dados (i.e., CO01). 
Este fato leva em consideração que os pontos-base de PQ e os centróides das janelas de consulta 
de range queries seguiram uma distribuição uniforme ao longo de todo o extent. Uma vez que 
consultas que atuam em regiões vazias efetuam geralmente pouquíssimos acessos a disco 
(comumente apenas 1 acesso a disco, quando não nenhum) e que o baixo custo destas consultas 
é determinante para a grande maioria dos MAM, o desempenho foi melhor para tipos de 
distribuição baseados na CO02. Esta relação de desempenho foi verificada na esmagadora maioria 
das vezes (por exemplo, em 96,35% dos casos para PQ) para os métodos R-tree , R-tree Greene ,  
R+- tree  e as três variantes da R* - tree .  

Contudo, para os métodos de acesso SR-tree  e Hi lbert  R- tree , nós verificamos uma relação de 
desempenho inversa, principalmente para os maiores volumes de dados. Para estes MAM, o 
desempenho foi melhor para tipos de distribuição baseados na classe de organização 1, em detrimento 
de tipos de distribuição baseados na classe de organização 2. Para o volume de dados 10k e PQ, apenas 
para um tipo de distribuição foi verificada esta relação de desempenho inversa: T04 sobre T05 para a 
Hi lbert  R- tree  e T16 sobre T17 para a SR-tree . Já para o volume de dados 25k ocorreu um equilíbrio, 
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tendo sido verificada a relação de desempenho inversa em quatro e cinco grupos de tipos de 
distribuição (entre os oito grupos de tipos possíveis), respectivamente, para a SR-tree  e a Hi lbert   
R- tree . Para os volumes 50k e 100k, por sua vez, a relação de desempenho inversa foi observada 
para todos os tipos de distribuição para ambos os MAM. Esta relação de desempenho inversa é 
influenciada pelo fato que os referidos MAM baseiam-se estritamente em centróides para 
direcionar a inserção de dados no índice. O uso de centróides pode degenerar a organização da 
estrutura de dados da H i l bert  R- tree  e da SR-tree  quando os centróides estão muito próximos entre 
si. Em especial, quanto mais próximos encontram-se os centróides, maior a probabilidade de 
degeneração da organização do índice espacial. Vale destacar que para os tipos de distribuição 
baseados na classe de organização 2, os centróides dos retângulos encontram-se mais próximos uns 
dos outros do que com os tipos de distribuição baseados na classe de organização 1. Desta forma a 
degeneração da organização da estrutura de dados é maior para os tipos de distribuição baseados na 
classe de organização 2. 

7.3 Análise da Influência da Localização Coletiva dos Dados no 
Desempenho dos MAM  

Através da análise da influência das classes de organização  no desempenho dos MAM, realizada na 
seção 7.2, nós verificamos que os 8 grupos de tipos de distribuição apresentaram a mesma relação 
de desempenho para as classes de organização , ou seja, COA >>d COB >>d COC, com COA, COB e COC Î 
{CO01, CO02, CO04} e COA ¹ COB ¹ COC (i.e., >>d significa um melhor desempenho). A única 
particularidade refere-se à especialização da referida relação de desempenho em função de 
características especiais dos MAM, produzindo assim relações de desempenho distintas para 
diferentes conjuntos de MAM. Contudo, para cada conjunto de MAM, nós ainda verificamos 
uma relação de desempenho homogênea para as classes de organização , ou seja, nós constatamos 
que uma única relação de desempenho aplicou-se a todos os grupos de tipos de distribuição. Por 
exemplo, a relação de desempenho CO04 >>d CO02 >>d CO01 ocorreu para todos os grupos de tipos de 
distribuição para as três variantes da R* - tree  com IRQ. Já para a Hi lbert R- tree  e a SR-tree , para cada 
um dos grupos de tipos de distribuição, ocorreu a relação de desempenho CO04 >>d CO01 >>d CO02 com 
IRQ e volume de dados maiores (como exemplo, o volume 100k). 

A obtenção de uma única relação de desempenho para as três classes de organização  deve-se 
ao fato que a organização dos dados exerceu uma influência predominante no desempenho dos 
MAM, no que tange ao fator distribuição espacial dos dados, quando contrastada com a 
influência exercida pela localização dos dados. Tal fato pode ser observado comparando-se ambas 
as variações mínima e máxima no desempenho dos MAM proporcionadas tanto pelas classes de 
organização quanto pelas subclasses de localização . Por meio desta comparação, verifica-se que a 
organização dos dados produziu uma variação muito maior no desempenho dos MAM do que a 
localização espacial dos dados. Como exemplo, a Tabela 7.1 ilustra a variação mínima e máxima 
no número de acessos a disco realizados pelos MAM no suporte a operações de inserção de 
dados. Nota-se, para este exemplo, que para todos os MAM, com exceção da R+- tree , as classes de 
organização proporcionaram uma variação significativa no desempenho dos MAM, considerando-
se tanto a variação mínima quanto a variação máxima. Por outro lado, para as subclasses de 
localização, observa-se uma variação bem menor no desempenho dos MAM. O método R+- tree , 
por sua vez, sofreu uma maior variação no desempenho por parte das subclasses de localização . Isto 
ocorreu porque para a R+- tree  os testes de desempenho com o tipo de distribuição baseado na classe 
de organização 4 não completaram com êxito. Esta classe produziu especificamente um 
desempenho muito melhor para os MAM e por conseguinte uma grande variação no 
desempenho dos MAM nos grupos Gco1 a Gco8 (i.e., classes de organização).  
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Volume 10k Subclasses de Localização: Gsl1 a Gsl3 Classes de Organização: Gco1 a Gco8 
MAM Variação Mínima 

% 
Variação Máxima 

% 
Variação Mínima 

% 
Variação Máxima 

% 
SR-tree 3,90% 28,19% 879,71% 1.123,47% 

Hilbert R-tree 2,06% 2,98% 890,62% 917,73% 

R-tree 1,56% 33,73% 613,78% 855,04% 

R-tree Greene 1,80% 9,14% 961,98% 1.061,76% 

R+-tree 105,67% 142,68% 14,21% 126,95% 

R*-tree WR 2,46% 8,77% 1.054,06% 1.093,36% 

R*-tree FR 2,03% 4,87% 1.019,35% 1.071,06% 

R*-tree CR 1,80% 5,34% 1.032,51% 1.081,67% 
Volume 25k Subclasses de Localização: Gsl1 a Gsl3 Classes de Organização: Gco1 a Gco8 

MAM Variação Mínima 
% 

Variação Máxima 
% 

Variação Mínima 
% 

Variação Máxima 
% 

SR-tree 2,01% 14,16% 3.714,41% 3.902,42% 

Hilbert R-tree 0,45% 2,87% 3.917,47% 4.035,63% 

R-tree 3,62% 32,72% 2.269,09% 2.748,21% 

R-tree Greene 3,97% 11,86% 3.060,89% 3.364,51% 

R+-tree 273,50% 290,49% 25,25% 221,16% 

R*-tree WR 4,02% 8,71% 3.129,70% 3.404,74% 

R*-tree FR 4,09% 10,74% 3.106,20% 3.522,41% 

R*-tree CR 4,30% 12,25% 3.123,19% 3.469,78% 

Tabela 7.1 Variação mínima e máxima no número de acessos a disco realizados pelos MAM  
no suporte a operações de inserção de dados (volumes 10k e 25k). 

O fato das subclasses de localização  terem exercido uma influência secundária no desempenho 
dos MAM implicou diretamente na ausência de um padrão de desempenho (i.e., de uma mesma 
relação de desempenho) que se aplicasse a todos os grupos de tipos de distribuição (i.e., Gsl1 a Gsl3). 
De fato, contrariamente ao que foi observado na análise da influência das classes de organização , 
na análise da influência das subclasses de localização  não foi observada uma relação de desempenho 
homogênea para as subclasses de localização  nos 3 grupos de tipos de distribuição. Isto ocorreu mesmo 
quando foi considerada a especialização da relação de desempenho para diferentes conjuntos de 
MAM. Um exemplo que ilustra tal fato é o seguinte: na inserção de dados e para o volume 10k, 
a R-tree Greene  obteve o pior resultado de desempenho com a SL21, SL08 e SL03, respectivamente, 
nos grupos Gsl1, Gsl2 e Gsl3, enquanto obteve o melhor desempenho com a SL15 no grupo Gsl1 e com 
a SL02 nos grupos Gsl2 e Gsl3. Deste modo, a análise da influência das subclasses de localização  no 
desempenho dos MAM será apresentada em separado para cada grupo de tipos de distribuição ou 
no máximo considerando-se dois destes grupos conjuntamente (tal como Gsl1 e Gsl2). Isto nos 
permite identificar em algumas situações uma relação de desempenho para a localização 
espacial dos dados. Esta relação de desempenho será chamada no restante do texto de padrão local 
de desempenho. 

Apesar de não ter sido constatada a mesma relação de desempenho para as subclasses de 
localização em todos os grupos de tipos de distribuição espacial, este fato necessariamente não 
implicou que: (a) a localização dos dados não afetou o desempenho dos MAM; e (b) uma grande 
variação no desempenho dos MAM, propiciada pelas subclasses de localização , não tenha ocorrido 
para algum dos três grupos de tipos de distribuição em cada uma das operações e consultas da carga 
de trabalho. Pelo contrário, as subclasses de localização  realmente afetaram o desempenho dos 
MAM, proporcionando uma variação significativa no desempenho destes MAM em algumas 
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situações. Por exemplo, para ERQ com o volume 10k, para todos os MAM a variação máxima 
no desempenho foi superior a 168% e atingiu o ápice de 436,14% com a R+- tree  no grupo Gsl1. 
Outro exemplo refere-se a IRQ. Para os métodos de acesso R-tree , R-tree Greene  e variantes da  
R* - tree  com os volumes 25k, 50k e 100k, a variação máxima no desempenho foi sempre maior 
do que 163% e chegou a até 407,82% com a R+- tree  no grupo Gsl1.  

7.3.1 Espaço Alocado em Disco na Inserção de Dados 
A utilização de diferentes subclasses de localização  não afetou significativamente o número de 
páginas de disco alocadas pelos MAM nos três grupos de tipos de distribuição, exceto para a R+- tree . 
A variação no desempenho dos MAM com o volume 10k foi de apenas 1,24% a 2,23% no grupo 
Gsl1, de 1,29% a 2,98% no grupo Gsl2 e de 1,17% a 2,62% no grupo Gsl3. A variação no 
desempenho dos MAM diminuiu ainda mais à medida que o volume de dados aumentou. Por 
exemplo, para o volume 100k, a variação no número de páginas de disco alocadas pelos MAM 
foi de 0,24% a 1,35% no grupo Gsl1, de 0,41% a 0,71% no grupo Gsl2 e de 0,40% a 0,66% no 
grupo Gsl3.  

Em contrapartida, para a R+- tree  a utilização de diferentes subclasses de localização  afetou 
significativamente o número de páginas alocadas em memória secundária. A variação no 
desempenho da R+- tree  foi menor para volumes de dados reduzidos (como exemplo, 111,07% e 
138,78% nos grupos Gsl1 e Gsl2 com o volume 10k) e cresceu bastante para volumes de dados 
maiores (como exemplo, 936,47% no grupo Gsl1 com volume 100k). Esta grande variação no 
desempenho ocorreu em função do tamanho da área alvo, isto é, área na qual os retângulos de 
dados estão concentrados. Isto justifica os melhores resultados de desempenho do método R+- tree  
com a SL21 (i.e., a maior área, todo o extent) em ambos os grupos Gsl1 e Gls2, além dos piores 
resultados de desempenho com as subclasses de localização 2 e 3 (i.e., menores áreas), 
respectivamente, nos grupos Gsl2 e Gsl1.  

Com relação aos padrões locais de desempenho para a localização espacial dos dados, nós não 
encontramos padrão para os demais MAM. Estes MAM alcançaram os piores e os melhores 
resultados de desempenho com diferentes subclasses de localização  de acordo com o volume de 
dados em cada um dos grupos de tipos de distribuição. Além disto, não ocorreu uma grande 
concentração de piores ou de melhores resultados de desempenho em uma certa subclasse de 
localização em todos os volumes de dados. De fato, nós constatamos que os resultados de 
desempenho extremos (i.e., mínimo e máximo) ocorreram com praticamente todas as subclasses 
de localização. Um exemplo que ilustra a ausência de um padrão local de desempenho refere-se ao 
grupo Gsl3. O método SR-tree  alcançou o melhor resultado de desempenho com a SL05 com os 
volumes 10k, 25k e 50k. Porém, com esta mesma subclasse de localização , a SR-tree  obteve o pior 
resultado de desempenho com o volume de dados 100k. Por fim, mesmo não constituindo 
padrões locais de desempenho, nós observamos que a SR-tree  e a R-tree Greene  obtiveram os piores 
resultados de desempenho com a SL03 no grupo Gsl1. Para o primeiro MAM, isto foi válido para 
os volumes 10k, 25k e 50k, enquanto para o segundo MAM foi válido para os volumes 10k, 50k 
e 100k. A R* - tree FR, por sua vez, obteve com os volumes 10k, 25k e 50k o pior resultado de 
desempenho com a SL14 no grupo Gsl3.  

7.3.2 Acessos a Disco na Inserção de Dados 
O uso de diferentes subclasses de localização  comumente não produziu uma grande variação no 
desempenho dos MAM. Nós verificamos, em particular, uma pequena variação no desempenho dos 
métodos de acesso Hi lbert  R- tree , R* - tree WR, R* - tree FR e R* - tree CR. Como exemplo, para o grupo 
Gsl2, as três variantes da R* - tree  sofreram uma variação no desempenho entre 3,99% e 8,77% com 
o volume 10k, entre 4,02% e 8,28% com o volume 25k, entre 4,41% e 6,23% com o volume 50k 
e entre 2,80% e 4,46% com o volume de dados 100k. Os métodos SR-tree , R-tree  e R-tree Greene , 
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por sua vez, também sofreram uma variação pequena no número de acessos a disco realizados na 
inserção de dados, com a maioria dos volumes de dados nos três grupos de tipos de distribuição. No 
entanto, estes últimos MAM, em algumas situações, sofreram uma variação média no 
desempenho. Por exemplo, a variação no desempenho da R-tree  e da R-tree Greene  no grupo Gsl3 e 
com o volume de dados 100k foi, respectivamente, de 22,35% e 20,59% (i.e., variação média), ao 
passo que com o volume 10k foi de 1,56% e de 1,80% (i.e., variação pequena). O volume de 
dados, especificamente, não foi o único agente causador desta variação média no desempenho. A 
R-tree  experimentou uma variação no desempenho de 33,73% com o volume 10k (i.e., variação 
média) e de 7,78% com o volume 100k (i.e., variação pequena), com ambas as variações no grupo 
Gsl1. A influência conjunta dos fatores organização dos dados (i.e., classes de organização) e 
volume de dados é que estabeleceu uma tendência para o aumento ou a diminuição da variação 
no desempenho dos MAM, explicando desta forma a relação inversa para os grupos Gsl1 e Gsl3 
nos dois exemplos anteriores. Por outro lado, para a R+- tree , a utilização de diferentes subclasses 
de localização produziu uma grande variação no desempenho. Por exemplo, para o grupo Gsl1, a  
R+- tree  experimentou uma variação no desempenho de 105,67%, de 290,49% e de 488,70%, 
respectivamente, com os volumes 10k, 25k e 50k.  

Com relação aos padrões locais de desempenho para a localização espacial dos dados, nós 
verificamos poucos padrões. Considerando-se os melhores resultados de desempenho, o método 
R+- tree  foi melhor com a SL21 nos grupos Gsl1 e Gsl2. No grupo Gsl2, a R-tree  e a SR-tree  obtiveram os 
melhores resultados de desempenho, respectivamente, com a SL15 e a SL20. Por outro lado, com 
relação aos piores resultados de desempenho, a R+- tree  obteve o desempenho mínimo com a SL03 
e a SL02, respectivamente, nos grupos Gsl1 e Gsl2. Ademais, as variantes da R* - tree  foram piores 
com a SL20 no grupo Gsl1 e a R-tree Greene  foi pior com a SL03 no grupo Gsl3. Uma análise dos 
padrões locais de desempenho relativos aos melhores e aos piores resultados de desempenho indicou 
que apenas para a R+- tree  ocorreu um padrão, tanto para o pior desempenho quanto para o 
melhor resultado de desempenho.   

7.3.3 Acessos a Disco no Suporte a Consultas Espaciais de Seleção  
A análise da influência de diferentes subclasses de localização  no desempenho dos MAM com 
relação ao suporte a consultas espaciais de seleção será apresentada conjuntamente para as 
quatro consultas da carga de trabalho, ou seja, para PQ, IRQ, ERQ e CRQ. Nós destacaremos 
apenas algumas particularidades encontradas em cada tipo de análise. Em especial, verificamos 
que, para cada um dos grupos de tipos de distribuição (i.e., Gsl1, Gsl2 e Gsl3), a variação coletiva no 
desempenho dos MAM foi similar nos quatro tipos de consulta espacial de seleção quando a 
variação no desempenho foi classificada em intervalos (i.e., variação pequena, média e grande). 
Isto significa que a tendência de desempenho para um certo MAM em geral manteve-se a 
mesma para PQ, IRQ, ERQ e CRQ.  

Para o grupo Gsl1, o uso de diferentes subclasses de localização , em geral, exerceu uma grande 
influência no desempenho dos métodos de acesso R-tree , R-tree Greene , R+- tree  e variantes da  
R* - tree . Por outro lado, para os métodos SR-tree  e Hi lbert R- tree , que são baseados em centróides, a 
utilização de diferentes subclasses de localização  não produziu uma grande variação no desempenho, 
exceto com o volume 10k. Como exemplo, para ERQ e volume de dados 50k, enquanto para os 
métodos SR-tree  e Hi lbert  R- tree  a variação no desempenho foi somente de, respectivamente, 
31,78% e 29,55%, a variação no desempenho das variantes da R* - tree  foi maior e ficou entre 
245,89% e 268,98%. A Tabela 7.2 resume, para o grupo Gsl1, a variação no desempenho dos 
MAM por intervalo para as várias consultas espaciais e volumes de dados. Nota-se que apenas 
para a SR-tree  e para a Hi lbert  R- tree  foi verificada uma pequena variação no desempenho no grupo 
Gsl1 e conseqüentemente uma fraca influência no desempenho causada pela localização espacial 
dos dados. 
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 volume de dados 10k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - - todos os MAM 

ERQ - - todos os MAM 

CRQ - R+-tree e SR-tree Hilbert R-tree, R-tree,  
R-tree Greene e  

R*-trees 

PQ - - todos os MAM 
 volume de dados 25k 

Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree, Hilbert R-tree  

e R+-tree 
R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ  
- 

SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

CRQ  

- 

SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

PQ  
- 

SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

 volume de dados 50k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree, Hilbert R-tree  

e R+-tree 
R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ  
- 

SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

CRQ SR-tree e Hilbert R-tree R-tree Greene R-tree, R*-trees  
e R+-tree 

PQ SR-tree e Hilbert R-tree  
- 

R-tree, R-tree Greene,  
R*-trees e R+-tree 

 volume de dados 100k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

CRQ SR-tree e Hilbert R-tree R-tree Greene R-tree e R*-trees 

PQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

Tabela 7.2 Variação no desempenho dos MAM por intervalos no grupo Gsl1. 

Para o grupo Gsl2, a influência exercida pelas subclasses de localização  no desempenho dos 
MAM foi semelhante à verificada no grupo Gsl1. Fundamentalmente, a utilização de diferentes 
subclasses de localização  afetou significativamente o desempenho dos métodos de acesso R-tree ,  
R-tree Greene  e variantes da R* - tree , enquanto produziu uma variação no desempenho de média a 
pequena para a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree  e uma variação no desempenho de média a grande para a  
R+- tree . Como exemplo, para PQ e volume 10k, a variação no desempenho dos métodos R-tree e 
R-tree Greene  foi, respectivamente, de 160,63% e 126,08% e a variação no desempenho das 
variantes da R* - tree  ficou entre 153,82% e 171,93%. Já a R+- tree  experimentou uma variação de 
126,72%. Os métodos SR-tree  e H i l b e r t  R- tree ,  por sua vez, sofreram uma menor variação no 
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desempenho, ou seja, de 68,36% e de 51,20%. A Tabela 7.3 resume a variação no desempenho 
dos MAM por intervalo para as diferentes consultas espaciais de seleção e volumes de dados no 
grupo Gsl2.  

 volume de dados 10k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree, Hilbert R-tree  

e R+-tree 
R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

CRQ - SR-tree, Hilbert R-tree  
e R+-tree 

R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

PQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene,  
 R*-trees e R+-tree 

 volume de dados 25k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree, Hilbert R-tree  

e R+-tree 
R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ - SR-tree, Hilbert R-tree  
e R+-tree 

R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

CRQ - SR-tree, Hilbert R-tree 
e R-tree Greene 

R-tree, R*-trees e  
R+-tree 

PQ - SR-tree, Hilbert R-tree  
e R+-tree 

R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

 volume de dados 50k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ - SR-tree e Hilbert R-tree R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

CRQ SR-tree e Hilbert R-tree R-tree Greene  
e R*-trees 

R-tree 

PQ Hilbert R-tree SR-tree R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

 volume de dados 100k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ SR-tree e Hilbert R-tree - R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 

ERQ SR-tree e Hilbert R-tree - R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

CRQ SR-tree e Hilbert R-tree R-tree Greene  
e R*-trees 

R-tree 

PQ SR-tree e Hilbert R-tree - R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

Tabela 7.3 Variação no desempenho dos MAM por intervalos no grupo Gsl2. 

Comparativamente com o grupo Gsl1, para certas configurações de consulta e volume de 
dados, a tendência de desempenho para determinados MAM no grupo Gsl2 diminuiu ligeiramente 
(isto é, de uma variação grande para uma variação média ou de uma variação média para uma 
variação pequena). Por exemplo, nós observamos uma diferença de tendência para os métodos de 
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acesso R-tree Greene  (i.e., 25k) e para as variantes da R* - tree  (i.e., 50k e 100k) no suporte a CRQ. 
Para estes MAM foi verificada uma variação média no desempenho no grupo Gsl2 e uma variação 
grande no grupo Gsl1. 

 volume de dados 10k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ - todos os MAM - 

ERQ R-tree SR-tree, Hilbert R-tree,  
R-tree Greene  

e R*-trees 

- 

CRQ R-tree Greene, R*-tree 
FR e R*-tree CR 

SR-tree, Hilbert R-tree,  
R-tree e R*-tree WR 

- 

PQ R*-tree FR SR-tree, Hilbert R-tree,  
R-tree, R-tree Greene,  

R*-tree WR e  
R*-tree CR 

 

- 

 volume de  dados 25k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ R*-tree FR e R*-tree CR SR-tree, Hilbert R-tree,  

R-tree, R-tree Greene  
e R*-tree WR 

 
- 

ERQ R*-trees SR-tree, Hilbert R-tree,  
R-tree e R-tree Greene, 

- 

CRQ R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

SR-tree e Hilbert R-tree - 

PQ R-tree e R*-trees SR-tree, Hilbert R-tree 
e R-tree Greene 

- 

 volume de dados 50k 
Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ R-tree e R*-trees SR-tree, Hilbert R-tree  

e R-tree Greene 
- 

ERQ - todos os MAM - 

CRQ - todos os MAM - 

PQ - todos os MAM - 
 volume de dados 100k 

Consultas Espaciais Pequena Variação Média Variação Grande Variação 
IRQ R-tree, R-tree Greene  

e R*-trees 
SR-tree e Hilbert R-tree - 

ERQ R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

SR-tree e Hilbert R-tree - 

CRQ R-tree, R-tree Greene  
e R*-trees 

SR-tree e Hilbert R-tree - 

PQ - todos os MAM - 

Tabela 7.4 Variação no desempenho dos MAM por intervalos no grupo Gsl3. 

Para o grupo Gsl3, baseado em clusters, a utilização de diferentes subclasses de localização  
exerceu uma influência bem diferente no desempenho dos MAM do que a influência constatada 
anteriormente nos grupos Gsl1 e Gsl2. A principal diferença consistiu no fato que nenhum MAM 
sofreu uma grande variação no desempenho em qualquer um dos volumes de dados em todas as 
quatro consultas espaciais de seleção. O fato dos clusters ocuparem uma região com formato e 
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área bem definidos, sendo o formato fixo e circular e a área em geral muito pequena com 
relação ao extent, fez com que o comportamento da maioria dos MAM ficasse estável e 
ligeiramente independente da localização espacial dos clusters de dados. Isto, por conseguinte, 
não produziu uma grande variação no desempenho dos MAM. A Tabela 7.4 resume, para o grupo 
Gsl3, a variação no desempenho dos MAM por intervalo para as diversas consultas espaciais e 
volumes de dados. Em especial, os métodos SR-tree  e H i l b e r t  R- tree  no Gsl3 mantiveram uma 
variação média no desempenho para todas as configurações de consulta e volume de dados. 
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Capítulo 8 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Esta tese investigou a influência do fator distribuição espacial dos dados no desempenho de MAM da 
família R-tree . Esta investigação englobou os seguintes MAM: R-tree , R-tree Greene , R+- tree , Hi lbert  
R- tree , SR-tree  e três variantes da R* - tree  (isto é, R* - tree CR, R* - tree FR e R* - tree WR). Apesar do 
enfoque de nossos testes ter sido voltado à investigação do fator distribuição espacial dos dados, o 
fato de termos gerado amostras de dados com os volumes 10k, 25k, 50k e 100k permitiu uma 
investigação secundária da influência do crescimento do volume de dados. Neste capítulo, nós 
apresentamos, nas seções 8.1 a 8.4, as contribuições decorrentes da realização desta tese. Na 
seção 8.5, nós destacamos sugestões de trabalhos futuros.  

8.1 Metodologia de Avaliação de Desempenho 
Para investigar a influência do fator distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM, nós 
propusemos uma metodologia de avaliação de desempenho (seção 5.1). Tal metodologia permite 
a geração de um conjunto de tipos de distribuição espacial com diferentes características. Isto tornou 
possível que a influência do fator distribuição espacial dos dados fosse analisada desde uma reduzida 
até uma acentuada influência no desempenho dos MAM. Em especial, a metodologia proposta 
permite a geração de um conjunto de 126 tipos de distribuição distintos, resultantes da combinação 
de subclasses de localização  e de classes de organização . Desta forma, a metodologia representa um 
tipo de distribuição espacial tanto pela localização coletiva dos dados quanto pela organização dos 
dados no extent, em oposição à definição genérica de distribuições uniformes e não-uniformes. 

8.2 Análise da Influência do Fator Distribuição Espacial dos Dados 
no Desempenho dos MAM 

A investigação da influência do fator distribuição espacial dos dados no desempenho dos MAM foi 
realizada sob três diferentes perspectivas, a saber: (a) análise da influência dos diversos tipos de 
distribuição espacial no desempenho dos MAM, ou seja, análise conjunta da influência das classes de 
organização e das subclasses de localização (seção 7.1); (b) análise da influência específica da 
organização dos dados (seção 7.2); e (c) análise da influência específica da localização coletiva 
dos dados (seção 7.3). Em primeiro lugar, uma importante conclusão refere-se ao fato que a 
organização dos dados exerceu uma influência predominante no desempenho dos MAM, quando 
contrastada com a influência exercida pela localização coletiva dos dados. A seguir, para as três 
perspectivas de análise, nós resumimos as conclusões apresentadas no capítulo 7 com relação ao 
desempenho dos MAM, tanto no suporte a consultas espaciais de seleção quanto na alocação de 
espaço em disco. 

Com relação às consultas espaciais, nós podemos destacar que os tipos de distribuição, as 
classes de organização  e as subclasses de localização  exerceram uma forte influência no desempenho 
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dos MAM analisados nesta tese. Em outras palavras, nós verificamos que nas três perspectivas 
acima citadas ocorreu predominantemente uma grande variação no desempenho dos MAM no 
suporte a point queries, intersection range queries, containment range queries e enclosure 
range queries. Por outro lado, especificamente para a influência das subclasses de localização , nós 
constatamos que em algumas situações ocorreu uma variação pequena ou média no desempenho 
dos MAM. Em particular, a influência das subclasses de localização  não foi idêntica nos três grupos 
de tipos de distribuição (i.e., Gsl1, Gsl2 e Gsl3). Para os grupos Gsl1 e Gls2, o uso de diferentes subclasses 
de localização produziu uma variação pequena ou média no desempenho apenas para a SR-tree  e a 
H i l bert  R- tree . Para o grupo Gsl3, baseado em clusters, o uso de diferentes subclasses de localização  
exerceu uma influência bem diferente no desempenho dos MAM do que a influência constatada 
nos grupos Gsl1 e Gsl2. A principal diferença consistiu no fato que nenhum MAM sofreu uma 
variação grande no desempenho em qualquer um dos volumes de dados em todas as quatro 
consultas espaciais de seleção. 

Com relação à alocação de páginas de disco, a utilização de diferentes tipos de distribuição, 
classes de organização  e subclasses de localização  não produziu uma grande variação no número de 
páginas de disco alocadas pelos MAM após a construção da estrutura de indexação, exceto para 
a R+- tree . 

8.3 Análise Comparativa Qualitativa do Desempenho dos MAM 
Nós realizamos uma análise comparativa qualitativa do desempenho dos MAM. Esta análise foi 
feita sob duas diferentes perspectivas de comparação do desempenho, ambas baseadas no 
desempenho relativo médio. A primeira perspectiva foi voltada à classificação da eficiência dos 
MAM, ao passo que a segunda perspectiva foi voltada à classificação da competitividade dos MAM. 
O uso de ambas as medidas eficiência de um MAM e competitividade de um MAM justifica-se pelo 
fato que estas medidas são complementares. Enquanto a eficiência enfoca o desempenho médio 
dos MAM nas configurações de dados, a competitividade enfoca a obtenção do desempenho máximo 
(ou mais especificamente, a obtenção de um desempenho próximo ao desempenho máximo) nas 
várias configurações de dados. Assim, a condição ideal para um MAM é ser considerado tanto o 
MAM mais eficiente quanto o MAM mais competitivo . 

Para os testes de desempenho definidos na seção 5.2, os métodos R+- tree , R* - tree  CR e R* - tree  
FR obtiveram os melhores desempenhos no suporte a consultas espaciais de seleção. Estes MAM  
alternaram-se na liderança em função da consulta espacial de seleção, do volume de dados e da 
classe de organização . A R+- tree , em particular, produziu negativamente o pior desempenho no 
suporte a CRQ. A R* - tree WR, por sua vez, apresentou tanto uma eficiência próxima à eficiência das 
duas outras variantes da R* - tree  quanto uma competitividade idêntica à competitividade das duas outras 
variantes da R* - tree  no suporte as quatro consultas espaciais de seleção. Já o desempenho da  
R-tree  foi beneficiado com a utilização de clusters (i.e., aumento significativo do desempenho 
com a classe de organização 4), produzindo um alto desempenho. Portanto, a R-tree  pode ser uma 
opção viável no suporte a consultas espaciais de seleção quando os retângulos de dados estão 
organizados em clusters. Por outro lado, os métodos de acesso SR-tree  e Hi lbert  R- tree  produziram 
apenas um baixo desempenho no suporte a consultas espaciais de seleção, tendo sido os piores 
MAM no suporte a PQ, ERQ e IRQ.  

Com relação à inserção de dados, a R-tree  foi o MAM mais eficiente e o MAM mais competitivo  
quanto ao número de acessos a disco, enquanto a H i l bert  R- tree  produziu a eficiência máxima e a 
competitividade máxima quanto ao número de páginas de disco alocadas. O desempenho da R+- tree  
foi particularmente tanto baixo quanto o pior, além de muito menor do que o desempenho dos 
demais MAM na inserção de dados.  
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8.4 Testes de Desempenho Complementares 
Nesta tese, nós identificamos um conjunto de fatores que influenciam diretamente o desempenho 
de MAM, os quais foram denominados de fatores determinantes de desempenho (seção 1.1.1). Em 
especial, um grande número de fatores, além do fator distribuição espacial dos dados, afeta o 
desempenho dos MAM. Como conseqüência, a variação de um ou mais fatores determinantes de 
desempenho pode conduzir a diferentes relações de desempenho entre os MAM.  

Neste sentido, por meio da variação das características dos fatores tamanho e formato dos 
retângulos de dados, nós demonstramos que os métodos de acesso Hi lbert  R- tree e SR-tree  podem 
obter um desempenho muito melhor no suporte a consultas espaciais, em oposição aos fracos 
desempenhos obtidos nos testes da seção 5.2. Nos testes de desempenho complementares (seção 
6.10.2), ambas a SR-tree  e a Hi lbert  R- tree proporcionaram, com diversas amostras de dados, um 
desempenho superior ao da R* - tree CR no suporte a consultas espaciais de seleção. Em geral, a 
Hi lbert  R- tree obteve um melhor desempenho do que a SR-tree , especialmente com as amostras de 
dados que seguiram uma distribuição não-uniforme ao longo de todo o extent sem que fossem 
formados clusters de dados.  

Por fim, nós também identificamos e justificamos o fato de que centróides muito próximos 
podem degenerar a organização da estrutura de dados dos métodos SR-tree  e Hi lbert  R- tree  e, por 
conseguinte, degradar o desempenho destes MAM (seção 6.10.1).  

8.5 Trabalhos Futuros 
Extensões ao trabalho desenvolvido nesta tese incluem: 

• a investigação do desempenho de outros MAM e a incorporação destes MAM ao nosso 
ambiente de teste. Conforme discutido no capítulo 1, existe um grande número de MAM 
propostos na literatura, muitos dos quais possuindo características bem diferentes entre si. 
Nós destacamos, em particular, a investigação dos métodos cel l  tree  [GB91] e ce l l  tree  with  
overs ize  she lves  [GG97a]. Estes MAM são propostas alternativas que não representam a 
geometria de objetos espaciais de dimensão não-zero através de aproximações (i.e., MBB 
ou similar). Outro MAM sugerido para ser investigado é a BUDDY hash tree [SK90a, 
SK90b], devido ao desempenho obtido por este MAM nos testes de Kriegel et al. 
[KSSS89]; 

• a incorporação de novas consultas espaciais à carga de trabalho do nosso ambiente de 
teste. Na seção 2.5, nós caracterizamos diversos tipos e subtipos de consulta espacial para 
os quais um MAM deve prover algum tipo de suporte eficiente. Dentre estas consultas, 
nós destacamos a incorporação de nearest neighbor queries, spatial joins e region 
queries; 

• a incorporação das operações de remoção e modificação à carga de trabalho do nosso 
ambiente de teste. Em primeiro lugar, pode-se analisar o custo de cada uma das operações 
de alteração. Em uma segunda perspectiva, mais específica, pode-se analisar a influência 
das operações de alteração no desempenho de MAM no suporte a consultas espaciais. Em 
outras palavras, pode-se investigar se o desempenho de um MAM no suporte a consultas 
espaciais varia significativamente após a execução de diversas operações de alteração; 

• a investigação detalhada da influência de outros fatores determinantes de desempenho na 
eficiência e na competitividade dos MAM. Por exemplo, pode-se investigar o comportamento 
dos MAM frente a diferentes graus de seletividade dos dados por meio da proposta de 
uma metodologia de avaliação de desempenho que permita o controle desta seletividade 
para diferentes consultas espaciais de seleção. Segundo o nosso conhecimento, não existe 
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na literatura nenhuma metodologia de avaliação para os fatores seletividade dos dados e 
grau de sobreposição entre objetos espaciais de dimensão não-zero; 

• a investigação do inter-relacionamento entre fatores determinantes de desempenho, 
especialmente com relação ao fator distribuição espacial dos dados. Dentre os fatores a serem 
analisados, pode-se citar: (a) buffer-pool, através da variação da política de substituição 
de páginas, do tamanho da página de disco e do tamanho do buffer-pool; e (b) tamanho 
e formato dos objetos espaciais; 

• a adaptação dos MAM da família R-tree  investigados nesta tese visando a comparação de 
desempenho destes MAM em um ambiente de processamento paralelo;  

• a investigação do desempenho de MAM da família R-tree  em espaços de maior 
dimensionalidade. Em particular, pode-se investigar a aplicabilidade destes MAM na 
indexação de dados agregados em ambientes de data warehousing [CCS99]. Estes 
ambientes manipulam medidas numéricas em função de suas dimensões correspondentes, 
as quais freqüentemente variam entre 4 e 16 dimensões; e 

• a adaptação de nosso ambiente para a geração de dados espaciais sintéticos na Web. 
Assim, pesquisadores poderão facilmente gerar dados espaciais controlando tanto a 
distribuição espacial dos dados quanto as características de volume de dados, tamanho e 
formato dos retângulos. Em especial, a interface gráfica deste ambiente, voltada à 
visualização dos conjuntos de dados gerados, deve ser adaptada aos aspectos de 
navegação e visualização dos dados na Web.  
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Apêndice A 

Resultados de Desempenho: 
Análise Comparativa Qualitativa do 
Desempenho dos MAM 

Este apêndice objetiva apresentar as perspectivas de comparação do desempenho (isto é, eficiência 
e competitividade dos MAM) nos diversos tipos de análise. Em cada tipo de análise, as perspectivas são 
apresentadas em tabelas, as quais são organizadas para ilustrar: (a) uma análise geral, válida para 
todas as configurações de dados; (b) uma comparação do desempenho por classe de organização da 
distribuição espacial dos dados e (c) uma comparação do desempenho por volume de dados. No 
total são apresentadas 96 tabelas.  

A.1 Acessos a Disco no Suporte a Point Queries 

A.1.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R+-tree 63,41% 19,51% 7,32% 9,76% 0,00% 0,00% 0,00% 6,36585 

2° R*-tree CR 71,88% 5,21% 2,08% 6,25% 9,38% 5,21% 0,00% 6,08333 

3° R*-tree FR 71,88% 5,21% 2,08% 5,21% 10,42% 5,21% 0,00% 6,07292 

4° R*-tree WR 46,88% 30,21% 2,08% 4,17% 10,42% 6,25% 0,00% 5,80208 

5° R-tree 15,63% 13,54% 4,17% 3,13% 39,58% 22,92% 1,04% 3,89583 

6° R-tree Greene 0,00% 3,13% 20,83% 26,04% 36,46% 13,54% 0,00% 3,63542 

7° SR-tree 0,00% 5,21% 1,04% 6,25% 6,25% 47,92% 33,33% 2,09375 

8° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 3,13% 3,13% 9,38% 41,67% 38,54% 2,03125 

Tabela A.1 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (total geral). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 90,24% 9,76% 0,00% competitivo 0,90244 

2° R*-tree CR 79,17% 6,25% 14,58% competitivo 0,79167 

3° R*-tree FR 79,17% 5,21% 15,63% competitivo 0,79167 

4° R*-tree WR 79,17% 4,17% 16,67% competitivo 0,79167 

5° R-tree 33,33% 3,13% 63,54% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 23,96% 26,04% 50,00% indefinido 0,23958 

7° Hilbert R-tree 7,29% 3,13% 89,58% não-competitivo 0,07292 

8° SR-tree 6,25% 6,25% 87,50% não-competitivo 0,06250 

Tabela A.2 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (total geral). 

A.1.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° R+-tree 70,83% 25,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,66667 

2° R*-tree CR 53,13% 0,00% 3,13% 3,13% 25,00% 15,63% 0,00% 5,06250 

2° R*-tree FR 53,13% 0,00% 3,13% 3,13% 25,00% 15,63% 0,00% 5,06250 

4° R*-tree WR 34,38% 18,75% 3,13% 3,13% 21,88% 18,75% 0,00% 4,84375 

5° R-tree Greene 0,00% 9,38% 21,88% 15,63% 18,75% 34,38% 0,00% 3,53125 

6° SR-tree 0,00% 15,63% 0,00% 6,25% 12,50% 56,25% 9,38% 2,78125 

7° Hilbert R-tree 0,00% 12,50% 3,13% 3,13% 15,63% 56,25% 9,38% 2,71875 

8° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,88% 50,00% 3,13% 2,43750 

Tabela A.3 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 75,00% 3,13% 3,13% 15,63% 3,13% 0,00% 0,00% 6,31250 

2° R*-tree FR 71,88% 6,25% 3,13% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 6,25000 

3° R+-tree 52,94% 11,76% 11,76% 23,53% 0,00% 0,00% 0,00% 5,94118 

4° R*-tree WR 43,75% 34,38% 3,13% 9,38% 9,38% 0,00% 0,00% 5,93750 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 18,75% 37,50% 40,63% 3,13% 0,00% 3,71875 

6° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 71,88% 18,75% 0,00% 2,90625 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 12,50% 68,75% 6,25% 2,37500 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 3,13% 12,50% 6,25% 71,88% 6,25% 2,34375 

Tabela A.4 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (classe de organização 2). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° R*-tree FR 90,63% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,90625 

2° R*-tree CR 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

3° R*-tree WR 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62500 

4° R-tree 46,88% 40,63% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,34375 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 21,88% 25,00% 50,00% 3,13% 0,00% 3,65625 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,63% 84,38% 1,15625 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,00000 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.5 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (classe de organização 4). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

2° R*-tree CR 56,25% 3,13% 40,63%  competitivo 0,56250 

2° R*-tree FR 56,25% 3,13% 40,63%  competitivo 0,56250 

2° R*-tree WR 56,25% 3,13% 40,63%  competitivo 0,56250 

5° R-tree Greene 31,25% 15,63% 53,13%  não-competitivo 0,31250 

6° SR-tree 15,63% 6,25% 78,13%  não-competitivo 0,15625 

7° Hilbert R-tree 15,63% 3,13% 81,25%  não-competitivo 0,15625 

8° R-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

Tabela A.6 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 81,25% 15,63% 3,13% competitivo  0,81250 

2° R*-tree FR 81,25% 12,50% 6,25%  competitivo 0,81250 

3° R*-tree WR 81,25% 9,38% 9,38%  competitivo 0,81250 

4° R+-tree 76,47% 23,53% 0,00%  competitivo 0,76471 

5° R-tree Greene 18,75% 37,50% 43,75%  indefinido 0,18750 

6° Hilbert R-tree 6,25% 6,25% 87,50%  não-competitivo 0,06250 

7° SR-tree 3,13% 12,50% 84,38%  não-competitivo 0,03125 

8° R-tree 0,00% 9,38% 90,63%  não-competitivo 0,00000 

Tabela A.7 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (classe de organização 2). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade 
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

5° R-tree Greene 21,88% 25,00% 53,13%  não-competitivo 0,21875 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - -  -  - 

Tabela A.8 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (classe de organização 4). 

A.1.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° R*-tree FR 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91667 

2° R*-tree CR 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

3° R*-tree WR 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62500 

4° R+-tree 6,25% 50,00% 18,75% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,37500 

5° R-tree Greene 0,00% 12,50% 54,17% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 4,79167 

6° R-tree 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 4,29167 

7° SR-tree 0,00% 20,83% 4,17% 25,00% 8,33% 29,17% 12,50% 3,41667 

8° Hilbert R-tree 0,00% 16,67% 12,50% 12,50% 16,67% 8,33% 33,33% 3,12500 

Tabela A.9 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° R*-tree CR 37,50% 8,33% 8,33% 20,83% 25,00% 0,00% 0,00% 5,12500 

2° R*-tree FR 37,50% 8,33% 8,33% 20,83% 25,00% 0,00% 0,00% 5,12500 

4° R*-tree WR 20,83% 25,00% 8,33% 16,67% 29,17% 0,00% 0,00% 4,91667 

5° R-tree 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 0,00% 3,75000 

6° R-tree Greene 0,00% 0,00% 8,33% 29,17% 50,00% 12,50% 0,00% 3,33333 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 1,66667 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 1,66667 

Tabela A.10 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (volume de dados 25k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° R*-tree CR 62,50% 0,00% 0,00% 4,17% 12,50% 20,83% 0,00% 5,33333 

3° R*-tree FR 58,33% 4,17% 0,00% 0,00% 16,67% 20,83% 0,00% 5,25000 

4° R*-tree WR 41,67% 20,83% 0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 5,04167 

5° R-tree 8,33% 25,00% 0,00% 0,00% 29,17% 33,33% 4,17% 3,66667 

6° R-tree Greene 0,00% 0,00% 8,33% 12,50% 37,50% 41,67% 0,00% 2,87500 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 50,00% 41,67% 1,66667 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 54,17% 41,67% 1,62500 

Tabela A.11 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62500 

4° R-tree 0,00% 16,67% 16,67% 12,50% 45,83% 8,33% 0,00% 3,87500 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 12,50% 29,17% 58,33% 0,00% 0,00% 3,54167 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 45,83% 1,66667 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 45,83% 1,66667 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.12 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a point queries (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

4° R+-tree 75,00% 25,00% 0,00%  competitivo 0,75000 

5° R-tree Greene 66,67% 33,33% 0,00%  competitivo 0,66667 

6° R-tree 33,33% 0,00% 66,67%  não-competitivo 0,33333 

7° Hilbert R-tree 29,17% 12,50% 58,33%  não-competitivo 0,29167 

8° SR-tree 25,00% 25,00% 50,00%  indefinido 0,25000 

Tabela A.13 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (volume de dados 10k). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

2° R*-tree CR 54,17% 20,83% 25,00%  competitivo 0,54167 

2° R*-tree FR 54,17% 20,83% 25,00%  competitivo 0,54167 

4° R*-tree WR 54,17% 16,67% 29,17%  competitivo 0,54167 

5° R-tree 33,33% 0,00% 66,67%  não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 8,33% 29,17% 62,50% não-competitivo 0,08333 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.14 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point querie s (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo  1,00000 

2° R*-tree CR 62,50% 4,17% 33,33%  competitivo 0,62500 

3° R*-tree FR 62,50% 0,00% 37,50%  competitivo 0,62500 

3° R*-tree WR 62,50% 0,00% 37,50%  competitivo 0,62500 

5° R-tree 33,33% 0,00% 66,67%  não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 8,33% 12,50% 79,17%  não-competitivo 0,08333 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

Tabela A.15 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00%  competitivo 1,00000 

4° R-tree 33,33% 12,50% 54,17%  não-competitivo 0,33333 

5° R-tree Greene 12,50% 29,17% 58,33%  não-competitivo 0,12500 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00%  não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - -  - - 

Tabela A.16 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a point queries (volume de dados 100k). 
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A.2 Acessos a Disco no Suporte a Enclosure Range Queries 

A.2.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R+-tree 56,10% 29,27% 2,44% 12,20% 0,00% 0,00% 0,00% 6,29268 

2° R*-tree CR 69,79% 7,29% 1,04% 7,29% 10,42% 4,17% 0,00% 6,06250 

3° R*-tree FR 67,71% 10,42% 0,00% 7,29% 10,42% 4,17% 0,00% 6,05208 

4° R*-tree WR 53,13% 23,96% 1,04% 5,21% 12,50% 4,17% 0,00% 5,87500 

5° R-tree 18,75% 12,50% 2,08% 2,08% 40,63% 22,92% 1,04% 3,93750 

6° R-tree Greene 0,00% 4,17% 20,83% 18,75% 40,63% 15,63% 0,00% 3,57292 

7° SR-tree 0,00% 4,17% 2,08% 3,13% 11,46% 44,79% 34,38% 2,06250 

8° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 2,08% 3,13% 12,50% 40,63% 37,50% 2,04167 

Tabela A.17 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (total geral). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 87,80% 12,20% 0,00% competitivo 0,87805 

2° R*-tree CR 78,13% 7,29% 14,58% competitivo 0,78125 

2° R*-tree FR 78,13% 7,29% 14,58% competitivo 0,78125 

4° R*-tree WR 78,13% 5,21% 16,67% competitivo 0,78125 

5° R-tree 33,33% 2,08% 64,58% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 25,00% 18,75% 56,25% não-competitivo 0,25000 

7° SR-tree 6,25% 3,13% 90,63% não-competitivo 0,06250 

7° Hilbert R-tree 6,25% 3,13% 90,63% não-competitivo 0,06250 

Tabela A.18 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range querie s (total geral). 
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A.2.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° R+-tree 62,50% 33,33% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,58333 

2° R*-tree CR 53,13% 0,00% 0,00% 9,38% 25,00% 12,50% 0,00% 5,09375 

3° R*-tree FR 53,13% 0,00% 0,00% 6,25% 28,13% 12,50% 0,00% 5,06250 

4° R*-tree WR 34,38% 18,75% 0,00% 6,25% 28,13% 12,50% 0,00% 4,87500 

5° R-tree Greene 0,00% 12,50% 25,00% 6,25% 25,00% 31,25% 0,00% 3,62500 

6° Hilbert R-tree 0,00% 12,50% 3,13% 3,13% 15,63% 59,38% 6,25% 2,75000 

7° SR-tree 0,00% 12,50% 3,13% 3,13% 15,63% 56,25% 9,38% 2,71875 

8° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,88% 50,00% 3,13% 2,43750 

Tabela A.19 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° R*-tree FR 78,13% 3,13% 0,00% 15,63% 3,13% 0,00% 0,00% 6,37500 

2° R*-tree CR 78,13% 0,00% 3,13% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 6,31250 

3° R*-tree WR 50,00% 28,13% 3,13% 9,38% 9,38% 0,00% 0,00% 6,00000 

4° R+-tree 47,06% 23,53% 0,00% 29,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88235 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 15,63% 31,25% 50,00% 3,13% 0,00% 3,59375 

6° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 75,00% 18,75% 0,00% 2,87500 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 3,13% 6,25% 21,88% 62,50% 6,25% 2,37500 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 3,13% 6,25% 18,75% 65,63% 6,25% 2,34375 

Tabela A.20 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 78,13% 21,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,78125 

2° R*-tree WR 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,75000 

3° R*-tree FR 71,88% 28,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,71875 

4° R-tree 56,25% 37,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,50000 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 21,88% 18,75% 46,88% 12,50% 0,00% 3,50000 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50% 1,12500 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,00000 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.21 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 4). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R*-tree CR 53,13% 9,38% 37,50% competitivo 0,53125 

3° R*-tree FR  53,13% 6,25% 40,63% competitivo 0,53125 

3° R*-tree WR 53,13% 6,25% 40,63% competitivo 0,53125 

5° R-tree Greene 37,50% 6,25% 56,25% não-competitivo 0,37500 

6° SR-tree 15,63% 3,13% 81,25% não-competitivo 0,15625 

6° Hilbert R-tree 15,63% 3,13% 81,25% não-competitivo 0,15625 

8° R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.22 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° R*-tree FR 81,25% 15,63% 3,13% competitivo 0,81250 

2° R*-tree CR 81,25% 12,50% 6,25% competitivo 0,81250 

3° R*-tree WR 81,25% 9,38% 9,38% competitivo 0,81250 

4° R+-tree 70,59% 29,41% 0,00% competitivo 0,70588 

5° R-tree Greene 15,63% 31,25% 53,13% não-competitivo 0,15625 

6° SR-tree 3,13% 6,25% 90,63% não-competitivo 0,03125 

6° Hilbert R-tree 3,13% 6,25% 90,63% não-competitivo 0,03125 

8° R-tree 0,00% 6,25% 93,75% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.23 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade competitividade  
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

5° R-tree Greene 21,88% 18,75% 59,38% não-competitivo 0,21875 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.24 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (classe de organização 4). 
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A.2.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

2° R*-tree FR 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,83333 

3° R*-tree WR 70,83% 29,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70833 

4° R+-tree 0,00% 62,50% 6,25% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 5,31250 

5° R-tree Greene 0,00% 16,67% 58,33% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,91667 

6° R-tree 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 4,29167 

7° SR-tree 0,00% 16,67% 8,33% 12,50% 29,17% 16,67% 16,67% 3,29167 

8° Hilbert R-tree 0,00% 16,67% 8,33% 12,50% 29,17% 0,00% 33,33% 3,12500 

Tabela A.25 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° R+-tree 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

2° R*-tree FR 29,17% 20,83% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 5,04167 

3° R*-tree CR 29,17% 16,67% 4,17% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 5,00000 

4° R*-tree WR 12,50% 33,33% 4,17% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 4,75000 

5° R-tree 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 0,00% 3,79167 

6° R-tree Greene 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 66,67% 8,33% 0,00% 3,16667 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 1,66667 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 1,66667 

Tabela A.26 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° R*-tree CR 62,50% 0,00% 0,00% 4,17% 16,67% 16,67% 0,00% 5,37500 

3° R*-tree FR 58,33% 4,17% 0,00% 4,17% 16,67% 16,67% 0,00% 5,33333 

4° R*-tree WR 45,83% 16,67% 0,00% 4,17% 16,67% 16,67% 0,00% 5,20833 

5° R-tree 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 29,17% 33,33% 4,17% 3,75000 

6° R-tree Greene 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 45,83% 37,50% 0,00% 2,87500 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 54,17% 37,50% 1,70833 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 54,17% 41,67% 1,62500 

Tabela A.27 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 50k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,83333 

4° R-tree 0,00% 25,00% 8,33% 8,33% 50,00% 8,33% 0,00% 3,91667 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 0,00% 3,33333 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 45,83% 1,66667 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 45,83% 1,66667 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.28 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 75,00% 25,00% 0,00% competitivo 0,75000 

5° R+-tree 68,75% 31,25% 0,00% competitivo 0,68750 

6° R-tree 33,33% 0,00% 66,67% não-competitivo 0,33333 

7° SR-tree 25,00% 12,50% 62,50% não-competitivo 0,25000 

7° Hilbert R-tree 25,00% 12,50% 62,50% não-competitivo 0,25000 

Tabela A.29 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R*-tree CR 50,00% 25,00% 25,00% indefinido 0,50000 

2° R*-tree FR 50,00% 25,00% 25,00% indefinido 0,50000 

4° R*-tree WR 50,00% 16,67% 33,33% indefinido 0,50000 

5° R-tree 33,33% 0,00% 66,67% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 0,00% 25,00% 75,00% não-competitivo 0,00000 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.30 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 25k). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° R+-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R*-tree CR 62,50% 4,17% 33,33% competitivo 0,62500 

2° R*-tree FR 62,50% 4,17% 33,33% competitivo 0,62500 

2° R*-tree WR 62,50% 4,17% 33,33% competitivo 0,62500 

5° R-tree 33,33% 0,00% 66,67% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 8,33% 8,33% 83,33% não-competitivo 0,08333 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.31 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree 33,33% 8,33% 58,33% não-competitivo 0,33333 

5° R-tree Greene 16,67% 16,67% 66,67% não-competitivo 0,16667 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.32 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a enclosure range queries (volume de dados 100k). 
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A.3 Acessos a Disco no Suporte a Intersection Range Queries 

A.3.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 78,13% 11,46% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,56250 

1° R*-tree FR 78,13% 11,46% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,56250 

3° R*-tree WR 62,50% 27,08% 3,13% 3,13% 4,17% 0,00% 0,00% 6,40625 

4° R+-tree 31,71% 17,07% 17,07% 12,20% 9,76% 12,20% 0,00% 5,12195 

5° R-tree 19,79% 13,54% 0,00% 4,17% 50,00% 12,50% 0,00% 4,11458 

6° R-tree Greene 0,00% 6,25% 30,21% 27,08% 36,46% 0,00% 0,00% 4,06250 

7° Hilbert R-tree 0,00% 5,21% 2,08% 6,25% 21,88% 29,17% 35,42% 2,26042 

8° SR-tree 0,00% 5,21% 1,04% 5,21% 18,75% 39,58% 30,21% 2,22917 

Tabela A.33 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (total geral). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

1° R*-tree FR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

1° R*-tree WR 92,71% 3,13% 4,17% competitivo 0,92708 

4° R+-tree 65,85% 12,20% 21,95% competitivo 0,65854 

5° R-tree Greene 36,46% 27,08% 36,46% indefinido 0,36458 

6° R-tree 33,33% 4,17% 62,50% não-competitivo 0,33333 

7° Hilbert R-tree 7,29% 6,25% 86,46% não-competitivo 0,07292 

8° SR-tree 6,25% 5,21% 88,54% não-competitivo 0,06250 

Tabela A.34 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (total geral). 
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A.3.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 68,75% 3,13% 6,25% 9,38% 12,50% 0,00% 0,00% 6,06250 

1° R*-tree FR 68,75% 3,13% 6,25% 9,38% 12,50% 0,00% 0,00% 6,06250 

3° R*-tree WR 53,13% 18,75% 6,25% 9,38% 12,50% 0,00% 0,00% 5,90625 

4° R+-tree 41,67% 20,83% 20,83% 8,33% 4,17% 4,17% 0,00% 5,75000 

5° R-tree Greene 0,00% 15,63% 34,38% 15,63% 34,38% 0,00% 0,00% 4,31250 

6° Hilbert R-tree 0,00% 15,63% 0,00% 9,38% 31,25% 40,63% 3,13% 3,09375 

7° SR-tree 0,00% 15,63% 0,00% 6,25% 31,25% 43,75% 3,13% 3,03125 

8° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,50% 37,50% 0,00% 2,62500 

Tabela A.35 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° R*-tree FR 96,88% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,93750 

2° R*-tree CR 90,63% 6,25% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

3° R*-tree WR 71,88% 25,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,68750 

4° R-tree Greene 0,00% 3,13% 40,63% 37,50% 18,75% 0,00% 0,00% 4,28125 

5° R+-tree 17,65% 11,76% 11,76% 17,65% 17,65% 23,53% 0,00% 4,23529 

6° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50% 0,00% 0,00% 3,12500 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 6,25% 9,38% 34,38% 46,88% 3,13% 2,68750 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 3,13% 9,38% 25,00% 56,25% 6,25% 2,46875 

Tabela A.36 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,75000 

2° R*-tree FR 68,75% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,68750 

3° R*-tree WR 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62500 

4° R-tree 59,38% 40,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,59375 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 15,63% 28,13% 56,25% 0,00% 0,00% 3,59375 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 81,25% 1,18750 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,00000 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.37 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (classe de organização 4). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° R+-tree 83,33% 8,33% 8,33% competitivo 0,83333 

2° R*-tree CR 78,13% 9,38% 12,50% competitivo 0,78125 

2° R*-tree FR 78,13% 9,38% 12,50% competitivo 0,78125 

2° R*-tree WR 78,13% 9,38% 12,50% competitivo 0,78125 

5° R-tree Greene 50,00% 15,63% 34,38% indefinido 0,50000 

6° Hilbert R-tree 15,63% 9,38% 75,00% não-competitivo 0,15625 

7° SR-tree 15,63% 6,25% 78,13% não-competitivo 0,15625 

8° R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.38 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 43,75% 37,50% 18,75% indefinido 0,43750 

5° R+-tree 41,18% 17,65% 41,18% indefinido 0,41176 

6° Hilbert R-tree 6,25% 9,38% 84,38% não-competitivo 0,06250 

7° SR-tree 3,13% 9,38% 87,50% não-competitivo 0,03125 

8° R-tree 0,00% 12,50% 87,50% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.39 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

5° R-tree Greene 15,63% 28,13% 56,25% não-competitivo 0,15625 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.40 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (classe de organização 4). 
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A.3.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 70,83% 29,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70833 

1° R*-tree FR 70,83% 29,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70833 

3° R*-tree WR 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,54167 

4° R-tree Greene 0,00% 20,83% 62,50% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 5,04167 

5° R-tree 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 4,33333 

6° R+-tree 0,00% 18,75% 25,00% 18,75% 25,00% 12,50% 0,00% 4,12500 

7° SR-tree 0,00% 20,83% 4,17% 20,83% 16,67% 29,17% 8,33% 3,45833 

8° Hilbert R-tree 0,00% 20,83% 8,33% 20,83% 16,67% 0,00% 33,33% 3,33333 

Tabela A.41 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° R*-tree FR 70,83% 8,33% 8,33% 8,33% 4,17% 0,00% 0,00% 6,33333 

2° R*-tree CR 66,67% 12,50% 8,33% 8,33% 4,17% 0,00% 0,00% 6,29167 

3° R*-tree WR 50,00% 29,17% 8,33% 8,33% 4,17% 0,00% 0,00% 6,12500 

4° R+-tree 50,00% 18,75% 12,50% 0,00% 0,00% 18,75% 0,00% 5,62500 

5° R-tree Greene 0,00% 4,17% 29,17% 37,50% 29,17% 0,00% 0,00% 4,08333 

6° R-tree 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 41,67% 25,00% 0,00% 4,04167 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 33,33% 2,16667 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 29,17% 33,33% 2,04167 

Tabela A.42 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 75,00% 4,17% 4,17% 4,17% 12,50% 0,00% 0,00% 6,25000 

2° R*-tree FR 70,83% 8,33% 4,17% 4,17% 12,50% 0,00% 0,00% 6,20833 

3° R*-tree WR 58,33% 20,83% 4,17% 4,17% 12,50% 0,00% 0,00% 6,08333 

4° R+-tree 55,56% 11,11% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

5° R-tree 16,67% 16,67% 0,00% 4,17% 41,67% 20,83% 0,00% 4,00000 

6° R-tree Greene 0,00% 0,00% 12,50% 33,33% 54,17% 0,00% 0,00% 3,58333 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 54,17% 33,33% 1,79167 

8° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 58,33% 33,33% 1,75000 

Tabela A.43 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (volume de dados 50k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

4° R-tree 0,00% 33,33% 0,00% 12,50% 50,00% 4,17% 0,00% 4,08333 

5° R-tree Greene 0,00% 0,00% 16,67% 20,83% 62,50% 0,00% 0,00% 3,54167 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 8,33% 45,83% 41,67% 1,75000 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 45,83% 1,66667 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.44 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a intersection range queries (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 83,33% 16,67% 0,00% competitivo 0,83333 

5° R+-tree 43,75% 18,75% 37,50% indefinido 0,43750 

6° R-tree 33,33% 0,00% 66,67% não-competitivo 0,33333 

7° Hilbert R-tree 29,17% 20,83% 50,00% indefinido 0,29167 

8° SR-tree 25,00% 20,83% 54,17% não-competitivo 0,25000 

Tabela A.45 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 87,50% 8,33% 4,17% competitivo 0,87500 

1° R*-tree FR 87,50% 8,33% 4,17% competitivo 0,87500 

1° R*-tree WR 87,50% 8,33% 4,17% competitivo 0,87500 

4° R+-tree 81,25% 0,00% 18,75% competitivo 0,81250 

5° R-tree Greene 33,33% 37,50% 29,17% indefinido 0,33333 

6° R-tree 33,33% 0,00% 66,67% não-competitivo 0,33333 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.46 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (volume de dados 25k). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 83,33% 4,17% 12,50% competitivo 0,83333 

1° R*-tree FR 83,33% 4,17% 12,50% competitivo 0,83333 

1° R*-tree WR 83,33% 4,17% 12,50% competitivo 0,83333 

4° R+-tree 77,78% 22,22% 0,00% competitivo 0,77778 

5° R-tree 33,33% 4,17% 62,50% não-competitivo 0,33333 

6° R-tree Greene 12,50% 33,33% 54,17% não-competitivo 0,12500 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

7° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.47 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree 33,33% 12,50% 54,17% não-competitivo 0,33333 

5° R-tree Greene 16,67% 20,83% 62,50% não-competitivo 0,16667 

6° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 95,83% não-competitivo 0,00000 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.48 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a intersection range queries (volume de dados 100k). 
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A.4 Acessos a Disco no Suporte a Containment Range Queries 

A.4.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 98,96% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98958 

1° R*-tree FR 98,96% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98958 

3° R*-tree WR 88,54% 11,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,88542 

4° R-tree Greene 0,00% 41,67% 42,71% 15,63% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26042 

5° R-tree 23,96% 9,38% 6,25% 27,08% 33,33% 0,00% 0,00% 4,63542 

6° Hilbert R-tree 5,21% 11,46% 8,33% 9,38% 19,79% 39,58% 6,25% 3,29167 

7° SR-tree 3,13% 5,21% 10,42% 9,38% 20,83% 43,75% 7,29% 3,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 2,44% 9,76% 17,07% 51,22% 19,51% 2,24390 

Tabela A.49 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (total geral). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 84,38% 15,63% 0,00% competitivo 0,84375 

5° R-tree 39,58% 27,08% 33,33% indefinido 0,39583 

6° Hilbert R-tree 25,00% 9,38% 65,63% não-competitivo 0,25000 

7° SR-tree 18,75% 9,38% 71,88% não-competitivo 0,18750 

8° R+-tree 2,44% 9,76% 87,80% não-competitivo 0,02439 

Tabela A.50 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (total geral). 
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A.4.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,96875 

1° R*-tree FR 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,96875 

3° R*-tree WR 93,75% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,93750 

4° R-tree Greene 0,00% 59,38% 31,25% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50000 

5° Hilbert R-tree 12,50% 21,88% 15,63% 15,63% 21,88% 12,50% 0,00% 4,50000 

6° SR-tree 9,38% 12,50% 18,75% 12,50% 31,25% 15,63% 0,00% 4,09375 

7° R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50% 0,00% 0,00% 3,12500 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 4,17% 16,67% 29,17% 37,50% 12,50% 2,62500 

Tabela A.51 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,75000 

4° R-tree Greene 0,00% 37,50% 46,88% 15,63% 0,00% 0,00% 0,00% 5,21875 

5° R-tree 0,00% 0,00% 18,75% 68,75% 12,50% 0,00% 0,00% 4,06250 

6° Hilbert R-tree 3,13% 12,50% 9,38% 12,50% 37,50% 25,00% 0,00% 3,56250 

7° SR-tree 0,00% 3,13% 12,50% 15,63% 31,25% 37,50% 0,00% 3,12500 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,59% 29,41% 1,70588 

Tabela A.52 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,96875 

4° R-tree 71,88% 28,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,71875 

5° R-tree Greene 0,00% 28,13% 50,00% 21,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5,06250 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,25% 18,75% 1,81250 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,13% 21,88% 1,78125 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.53 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (classe de organização 4). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 90,63% 9,38% 0,00% competitivo 0,90625 

5° Hilbert R-tree 50,00% 15,63% 34,38% indefinido 0,50000 

6° SR-tree 40,63% 12,50% 46,88% indefinido 0,40625 

7° R+-tree 4,17% 16,67% 79,17% não-competitivo 0,04167 

8° R-tree 0,00% 12,50% 87,50% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.54 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 84,38% 15,63% 0,00% competitivo 0,84375 

5° Hilbert R-tree 25,00% 12,50% 62,50% não-competitivo 0,25000 

6° R-tree 18,75% 68,75% 12,50% pouco-competitivo 0,18750 

7° SR-tree 15,63% 15,63% 68,75% não-competitivo 0,15625 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.55 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (classe de organização 2). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

5° R-tree Greene 78,13% 21,88% 0,00% competitivo 0,78125 

6° SR-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.56 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (classe de organização 4). 



 228 

A.4.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,95833 

1° R*-tree FR 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,95833 

3° R*-tree WR 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,75000 

4° R-tree Greene 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91667 

5° R-tree 33,33% 0,00% 0,00% 29,17% 37,50% 0,00% 0,00% 4,62500 

6° Hilbert R-tree 20,83% 29,17% 8,33% 8,33% 0,00% 33,33% 0,00% 4,62500 

7° SR-tree 12,50% 16,67% 25,00% 8,33% 4,17% 33,33% 0,00% 4,25000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 50,00% 18,75% 2,12500 

Tabela A.57 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91667 

4° R-tree Greene 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50000 

5° R-tree 33,33% 0,00% 4,17% 29,17% 33,33% 0,00% 0,00% 4,70833 

6° Hilbert R-tree 0,00% 12,50% 16,67% 4,17% 29,17% 29,17% 8,33% 3,29167 

7° SR-tree 0,00% 4,17% 8,33% 20,83% 20,83% 41,67% 4,17% 3,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 6,25% 56,25% 18,75% 2,31250 

Tabela A.58 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

3° R*-tree WR 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87500 

4° R-tree Greene 0,00% 20,83% 58,33% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00000 

5° R-tree 25,00% 8,33% 4,17% 33,33% 29,17% 0,00% 0,00% 4,66667 

6° Hilbert R-tree 0,00% 4,17% 8,33% 12,50% 29,17% 37,50% 8,33% 2,87500 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 8,33% 4,17% 33,33% 45,83% 8,33% 2,58333 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 11,11% 44,44% 22,22% 2,33333 

Tabela A.59 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (volume de dados 50k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

4° R-tree Greene 0,00% 4,17% 54,17% 41,67% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62500 

5° R-tree 4,17% 29,17% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 4,54167 

6° Hilbert R-tree 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 20,83% 58,33% 8,33% 2,37500 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 25,00% 54,17% 16,67% 2,16667 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.60 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
no suporte a containment range queries (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

5° Hilbert R-tree 58,33% 8,33% 33,33% competitivo 0,58333 

6° SR-tree 54,17% 8,33% 37,50% competitivo 0,54167 

7° R-tree 33,33% 29,17% 37,50% indefinido 0,33333 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.61 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

5° R-tree 37,50% 29,17% 33,33% indefinido 0,37500 

6° Hilbert R-tree 29,17% 4,17% 66,67% não-competitivo 0,29167 

7° SR-tree 12,50% 20,83% 66,67% não-competitivo 0,12500 

8° R+-tree 6,25% 12,50% 81,25% não-competitivo 0,06250 

Tabela A.62 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (volume de dados 25k). 



 230 

 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 79,17% 20,83% 0,00% competitivo 0,79167 

5° R-tree 37,50% 33,33% 29,17% indefinido 0,37500 

6° Hilbert R-tree 12,50% 12,50% 75,00% não-competitivo 0,12500 

7° SR-tree 8,33% 4,17% 87,50% não-competitivo 0,08333 

8° R+-tree 0,00% 22,22% 77,78% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.63 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R-tree Greene 58,33% 41,67% 0,00% competitivo 0,58333 

5° R-tree 50,00% 16,67% 33,33% indefinido 0,50000 

6° Hilbert R-tree 0,00% 12,50% 87,50% não-competitivo 0,00000 

7° SR-tree 0,00% 4,17% 95,83% não-competitivo 0,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.64 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
no suporte a containment range queries (volume de dados 100k). 



 231 

A.5 Acessos a Disco na Inserção de Dados 

A.5.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° R-tree 65,63% 20,83% 13,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,52083 

2° Hilbert R-tree 34,38% 19,79% 31,25% 12,50% 2,08% 0,00% 0,00% 5,71875 

3° R-tree Greene 11,46% 34,38% 38,54% 11,46% 4,17% 0,00% 0,00% 5,37500 

4° R*-tree FR 0,00% 39,58% 29,17% 22,92% 8,33% 0,00% 0,00% 5,00000 

5° R*-tree CR 0,00% 40,63% 26,04% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 4,98958 

6° R*-tree WR 0,00% 30,21% 36,46% 21,88% 11,46% 0,00% 0,00% 4,85417 

7° SR-tree 0,00% 28,13% 14,58% 43,75% 13,54% 0,00% 0,00% 4,57292 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,83% 73,17% 1,26829 

Tabela A.65 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (total geral). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° Hilbert R-tree 85,42% 12,50% 2,08% competitivo 0,85417 

3° R-tree Greene 84,38% 11,46% 4,17% competitivo 0,84375 

4° R*-tree FR 68,75% 22,92% 8,33% competitivo 0,68750 

5° R*-tree CR 66,67% 25,00% 8,33% competitivo 0,66667 

6° R*-tree WR 66,67% 21,88% 11,46% competitivo 0,66667 

7° SR-tree 42,71% 43,75% 13,54% indefinido 0,42708 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.66 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (total geral). 
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A.5.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° R-tree 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,96875 

2° Hilbert R-tree 12,50% 12,50% 46,88% 21,88% 6,25% 0,00% 0,00% 5,03125 

3° R-tree Greene 0,00% 28,13% 34,38% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 4,78125 

4° R*-tree WR 0,00% 25,00% 28,13% 28,13% 18,75% 0,00% 0,00% 4,59375 

5° R*-tree CR 0,00% 21,88% 31,25% 28,13% 18,75% 0,00% 0,00% 4,56250 

6° R*-tree FR 0,00% 18,75% 34,38% 28,13% 18,75% 0,00% 0,00% 4,53125 

7° SR-tree 0,00% 3,13% 6,25% 62,50% 28,13% 0,00% 0,00% 3,84375 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,83% 54,17% 1,45833 

Tabela A.67 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° R-tree 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,96875 

2° R-tree Greene 9,38% 46,88% 34,38% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56250 

3° Hilbert R-tree 15,63% 25,00% 43,75% 15,63% 0,00% 0,00% 0,00% 5,40625 

4° R*-tree FR 0,00% 46,88% 31,25% 18,75% 3,13% 0,00% 0,00% 5,21875 

5° R*-tree CR 0,00% 50,00% 21,88% 25,00% 3,13% 0,00% 0,00% 5,18750 

5° R*-tree WR 0,00% 50,00% 21,88% 25,00% 3,13% 0,00% 0,00% 5,18750 

7° SR-tree 0,00% 6,25% 37,50% 43,75% 12,50% 0,00% 0,00% 4,37500 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,00000 

Tabela A.68 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (classe de organização 2). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 75,00% 21,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,71875 

2° R-tree Greene 25,00% 28,13% 46,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,78125 

3° R-tree 3,13% 56,25% 40,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,62500 

4° SR-tree 0,00% 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50000 

5° R*-tree FR 0,00% 53,13% 21,88% 21,88% 3,13% 0,00% 0,00% 5,25000 

6° R*-tree CR 0,00% 50,00% 25,00% 21,88% 3,13% 0,00% 0,00% 5,21875 

7° R*-tree WR 0,00% 15,63% 59,38% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 4,78125 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.69 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (classe de organização 4). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° Hilbert R-tree 71,88% 21,88% 6,25% competitivo 0,71875 

3° R-tree Greene 62,50% 25,00% 12,50% competitivo 0,62500 

4° R*-tree CR 53,13% 28,13% 18,75% competitivo 0,53125 

4° R*-tree FR 53,13% 28,13% 18,75% competitivo 0,53125 

4° R*-tree WR 53,13% 28,13% 18,75% competitivo 0,53125 

7° SR-tree 9,38% 62,50% 28,13% pouco-competitivo 0,09375 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.70 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R-tree Greene 90,63% 9,38% 0,00% competitivo 0,90625 

3° Hilbert R-tree 84,38% 15,63% 0,00% competitivo 0,84375 

4° R*-tree FR 78,13% 18,75% 3,13% competitivo 0,78125 

5° R*-tree CR 71,88% 25,00% 3,13% competitivo 0,71875 

5° R*-tree WR 71,88% 25,00% 3,13% competitivo 0,71875 

7° SR-tree 43,75% 43,75% 12,50% indefinido 0,43750 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.71 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (classe de organização 2). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° SR-tree 75,00% 25,00% 0,00% competitivo 0,75000 

5° R*-tree CR 75,00% 21,88% 3,13% competitivo 0,75000 

5° R*-tree FR 75,00% 21,88% 3,13% competitivo 0,75000 

7° R*-tree WR 75,00% 12,50% 12,50% competitivo 0,75000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.72 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (classe de organização 4). 
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A.5.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 70,83% 25,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,66667 

2° R-tree 58,33% 25,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,41667 

3° SR-tree 0,00% 45,83% 8,33% 29,17% 16,67% 0,00% 0,00% 4,83333 

4° R-tree Greene 0,00% 25,00% 37,50% 29,17% 8,33% 0,00% 0,00% 4,79167 

5° R*-tree FR 0,00% 33,33% 12,50% 33,33% 20,83% 0,00% 0,00% 4,58333 

6° R*-tree CR 0,00% 29,17% 8,33% 41,67% 20,83% 0,00% 0,00% 4,45833 

7° R*-tree WR 0,00% 12,50% 25,00% 41,67% 20,83% 0,00% 0,00% 4,29167 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 93,75% 1,06250 

Tabela A.73 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° R-tree 66,67% 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62500 

2° Hilbert R-tree 33,33% 0,00% 29,17% 29,17% 8,33% 0,00% 0,00% 5,20833 

3° R-tree Greene 0,00% 25,00% 54,17% 12,50% 8,33% 0,00% 0,00% 4,95833 

4° R*-tree FR 0,00% 33,33% 33,33% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 4,91667 

5° R*-tree CR 0,00% 29,17% 37,50% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 4,87500 

6° R*-tree WR 0,00% 12,50% 54,17% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 4,70833 

7° SR-tree 0,00% 33,33% 8,33% 29,17% 29,17% 0,00% 0,00% 4,45833 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 68,75% 1,31250 

Tabela A.74 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° R-tree 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,33333 

2° Hilbert R-tree 33,33% 0,00% 45,83% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00% 5,45833 

3° R*-tree CR 0,00% 41,67% 54,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 5,37500 

4° R-tree Greene 4,17% 29,17% 62,50% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 5,33333 

5° R*-tree FR 0,00% 33,33% 62,50% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 5,29167 

6° R*-tree WR 0,00% 29,17% 66,67% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25000 

7° SR-tree 0,00% 33,33% 16,67% 41,67% 8,33% 0,00% 0,00% 4,75000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,56% 44,44% 1,55556 

Tabela A.75 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (volume de dados 50k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° R-tree 70,83% 29,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70833 

2° R-tree Greene 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,41667 

3° Hilbert R-tree 0,00% 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,54167 

4° R*-tree CR 0,00% 62,50% 4,17% 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 5,25000 

5° R*-tree FR 0,00% 58,33% 8,33% 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 5,20833 

6° R*-tree WR 0,00% 66,67% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 5,16667 

7° SR-tree 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,25000 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.76 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na inserção de dados (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

3° R-tree Greene 62,50% 29,17% 8,33% competitivo 0,62500 

4° SR-tree 54,17% 29,17% 16,67% competitivo 0,54167 

5° R*-tree FR 45,83% 33,33% 20,83% indefinido 0,45833 

6° R*-tree CR 37,50% 41,67% 20,83% indefinido 0,37500 

6° R*-tree WR 37,50% 41,67% 20,83% indefinido 0,37500 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.77 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R-tree Greene 79,17% 12,50% 8,33% competitivo 0,79167 

3° R*-tree CR 66,67% 25,00% 8,33% competitivo 0,66667 

3° R*-tree FR 66,67% 25,00% 8,33% competitivo 0,66667 

3° R*-tree WR 66,67% 25,00% 8,33% competitivo 0,66667 

6° Hilbert R-tree 62,50% 29,17% 8,33% competitivo 0,62500 

7° SR-tree 41,67% 29,17% 29,17% indefinido 0,41667 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.78 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (volume de dados 25k). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

2° R-tree Greene 95,83% 4,17% 0,00% competitivo 0,95833 

2° R*-tree CR 95,83% 4,17% 0,00% competitivo 0,95833 

2° R*-tree FR 95,83% 4,17% 0,00% competitivo 0,95833 

2° R*-tree WR 95,83% 4,17% 0,00% competitivo 0,95833 

6° Hilbert R-tree 79,17% 20,83% 0,00% competitivo 0,79167 

7° SR-tree 50,00% 41,67% 8,33% indefinido 0,50000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.79 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

4° R*-tree CR 66,67% 29,17% 4,17% competitivo 0,66667 

4° R*-tree FR 66,67% 29,17% 4,17% competitivo 0,66667 

6° R*-tree WR 66,67% 16,67% 16,67% competitivo 0,66667 

7° SR-tree 25,00% 75,00% 0,00% pouco-competitivo 0,25000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.80 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na inserção de dados (volume de dados 100k). 
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A.6 Espaço Alocado em Disco na Inserção de Dados 

A.6.1 Análise Comparativa Geral 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(total geral)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

3° R*-tree FR 0,00% 97,92% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,97917 

4° R*-tree CR 0,00% 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,96875 

5° R-tree Greene 0,00% 79,17% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,79167 

6° R-tree 0,00% 47,92% 52,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,47917 

7° R*-tree WR 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16667 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,34% 53,66% 1,46341 

Tabela A.81 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (total geral). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(total geral)   competitivo competitivo     
1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.82 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (total geral). 
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A.6.2 Análise Comparativa por Classe de Organização 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO1 uniforme)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R-tree Greene 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree FR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

5° R*-tree CR 0,00% 96,88% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,96875 

6° R-tree 0,00% 28,13% 71,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,28125 

7° R*-tree WR 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,33% 41,67% 1,58333 

Tabela A.83 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (classe de organização 1). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO2 normal)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree CR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree FR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

5° R-tree Greene 0,00% 93,75% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,93750 

6° R-tree 0,00% 43,75% 56,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43750 

7° R*-tree WR 0,00% 15,63% 84,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15625 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,41% 70,59% 1,29412 

Tabela A.84 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (classe de organização 2). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(CO4 clusters)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

3° R*-tree CR 0,00% 93,75% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,93750 

3° R*-tree FR 0,00% 93,75% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,93750 

5° R-tree 0,00% 71,88% 28,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71875 

6° R-tree Greene 0,00% 43,75% 56,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43750 

7° R*-tree WR 0,00% 9,38% 90,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,09375 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.85 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (classe de organização 4). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO1 uniforme)   competitivo competitivo     

1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.86 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (classe de organização 1). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO2 normal)   competitivo competitivo     

1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.87 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (classe de organização 2). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(CO4 clusters)   competitivo competitivo     

1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.88 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (classe de organização 4). 
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A.6.3 Análise Comparativa por Volume de Dados 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 10k)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

3° R*-tree CR 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91667 

3° R*-tree FR 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91667 

5° R-tree Greene 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,83333 

6° R-tree 0,00% 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,54167 

6° R*-tree WR 0,00% 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,54167 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 1,75000 

Tabela A.89 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 25k)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree FR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

4° R*-tree CR 0,00% 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,95833 

5° R-tree Greene 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,75000 

6° R-tree 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,33333 

7° R*-tree WR 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 68,75% 1,31250 

Tabela A.90 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (volume de dados 25k). 

classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 50k)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree CR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree FR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

5° R-tree Greene 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,66667 

6° R-tree 0,00% 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,54167 

7° R*-tree WR 0,00% 8,33% 91,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,08333 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 1,22222 

Tabela A.91 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (volume de dados 50k). 
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classificação da qualidade do desempenho dos MAM   
eficiência ótimo muito bom mediano ruim muito  péssimo eficiência 

(volume 100k)   bom       ruim     
1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00000 

2° SR-tree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree CR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

2° R*-tree FR 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00000 

5° R-tree Greene 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91667 

6° R-tree 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50000 

7° R*-tree WR 0,00% 4,17% 95,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,04167 

8° R+-tree - - - - - - - - 

Tabela A.92 Eficiência e qualidade do desempenho dos MAM  
na alocação de espaço em disco (volume de dados 100k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 10k)   competitivo competitivo     
1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.93 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (volume de dados 10k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 25k)   competitivo competitivo     
1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.94 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (volume de dados 25k). 
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classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  

(volume 50k)   competitivo competitivo     
1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree 0,00% 0,00% 100,00% não-competitivo 0,00000 

Tabela A.95 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (volume de dados 50k). 

classificação da qualidade da competitividade  tendência de    
competitividade  competitivo pouco- não- competitividade  competitividade  
(volume 100k)   competitivo competitivo     

1° SR-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° Hilbert R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R-tree Greene 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree CR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree FR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

1° R*-tree WR 100,00% 0,00% 0,00% competitivo 1,00000 

8° R+-tree - - - - - 

Tabela A.96 Competitividade e qualidade da competitividade dos MAM 
na alocação de espaço em disco (volume de dados 100k). 



Apêndice B 

Artigo ACM-GIS 

Este apêndice apresenta o conteúdo do artigo intitulado “Performance Evaluation of Multidimensional 
Access Methods” [CS00a]. Neste artigo, nós descrevemos testes de desempenho com MAM da família  
R-tree envolvendo os seguintes fatores determinantes de desempenho: volume de dados, tamanho da página de 
disco e tamanho de objetos espaciais de dimensão não-zero.  
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ABSTRACT 
In this paper, we describe an experimental examination of a well-
known group of multidimensional access methods, called the  
R-tree group. The test environment aimed at investigating how the 
performance of such access methods is affected by factors such as 
datasets volume scalability, disk page size and the area of non-
zero size objects. The workload was composed of point queries, 
intersection and enclosure range queries. Moreover, we analyzed 
the efficiency of initial indexing structure building. We based our 
comparison mainly on the number of disk accesses.  

Keywords 
Spatial database systems and multidimensional access methods.  

2. INTRODUCTION 
The query performance of spatial database management systems 
is strongly affected and may be improved by the use of data 
structures known as multidimensional access methods (MAM). 
MAM organize the indexed space in such way that the recovery 
of spatial data objects contained in a particular area only needs to 
access the objects located near to that area, as opposed to the 
analysis of the whole set of objects stored in disk. This is very 
important, as spatial databases store huge volumes of data. After 
two decades of research, several MAM have been proposed, 
focusing mainly on the treatment of points and rectangles. 

In addition, some studies aimed at performance evaluation of 
MAM have been conducted [1, 2, 3, 4, 5, 7]. However, these 
studies analyzed only a small subset of the proposed MAM and 
performed only superficial investigations based on a reduced 
number of influencing factors. Nowadays, we do not know 
anything about several performance relations. In this work, we 
aimed to do a performance evaluation of the R-tree group 
multidimensional access methods by taking into account the 
following influencing factors: datasets volume scalability, disk 
page size and area of non-zero size objects.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. EXPERIMENTAL SETUP 
In our experimental tests, we investigated the performance of six 
different spatial indexing structures. The first one was the R-tree 
[6]. For this structure, we used the quadratic-cost algorithm. The 
second MAM was the R-tree Greene [5] that uses another split 
algorithm and is called here R-treeG. The main geometric criterion  
of this algorithm is the choice of the split axis. The third spatial 
indexing structure was the R+-tree [8]. This structure is special 
because it is based on the clipping technique, which does not 
allow overlap among spatial objects and generate a high level of 
data replication. For the remaining MAM, we investigated three 
variants of the R*-tree. The R*-treeCR denotes the use of the 
close reinsert technique in the insert algorithm [1]. On the other 
hand, the term R*-treeFR stands for the use of the far reinsert 
technique. To investigate the efficiency of the forced reinsert 
technique, we also used an R*-tree without reinsertion of entries 
in the insert algorithm (called here R*-treeSR).  

We performed both insertion and retrieve operations on the 
datasets. Firstly, we built the indexing structure of the MAM 
through the application of successive insertion operations to an 
initial empty tree. Then, we sequentially ran three types of spatial 
selection queries: point queries, enclosure range queries and 
intersection range queries. For each MAM and each datafile used 
in a given test, we ran 750 spatial queries in total (i.e. 250 for 
each query type). The query windows were quadratic in shape and 
for intersection queries, they were 5% of the extent size, and for 
enclosure queries, they were 0.001% or 0.000001% of the data 
space in size. The points and the centers of the windows followed 
a two-dimensional uniform distribution. Furthermore, the buffer 
management was done through LRU (least recently used) page 
replacement policy. The buffer-pool size was large enough to 
store 64 pages of 4 KB (256 KB). 

4. SCALABILITY TEST 
In this test, we made a performance comparison among gradually 
increased volumes of data objects. We took measurements for six 
different datasets that ranged from 5,000 to 1,000,000 rectangles 
with 0.01% of size (V01= 5,000; V02= 10,000; V03= 50,000; 
V04= 100,000; V05= 500,000 and V06= 1,000,000). It is worth to 
note that the two biggest volumes represent advanced volume 
requirements. 

 _____________________________ 
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In the building process, the R-tree achieved the best results. 
This MAM made up to 39.23% less disk accesses than the R*-
treeCR. The second better indexing structure was the R-treeG. 
The performance of the R*-treeCR was always better than the 
R*-treeFR. However, the efficiency gains of the R*-treeCR was 
nearly absent for large datafiles. The performance of the R*-treeSR 
was better than the R*-treeCR for datafiles V03, V04 and V06. 
The R+-tree presented very bad performance results.  

For point queries, the R-treeG was the better method when 
small datasets were considered in our analysis. The R+-tree pro-
duced the best outcomes for the datafile V03. For larger datasets, 
the R*-treeFR showed to be the most efficient. Generally, the R-
tree presented the worst performance results. In addition, our ex-
perimental tests indicated that the R*-treeSR outperformed the 
R*-treeCR when the largest sample were used. The R*-treeCR 
did not produce the best results anytime, but presented the 2nd 
best outcomes sometimes. For enclosure queries, the performance 
results were similar to those reported above. From our results, it is 
clear that the method R*-treeFR produced the best outcomes for 
intersection range queries.  

5. BUFFER-POOL DISK PAGE SIZE TEST 
In the buffer-pool disk page size test, we used only one dataset 
that stored 25,000 rectangles of 0.01% size. The disk page sizes 
investigated in this test were: 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB, 12 KB, 16 
KB, 24 KB, 32 KB, 48 KB and 64 KB. Nowadays-typical disk 
page sizes range from 4 KB to 8 KB. The sizes of 1 KB and 2 KB 
are old-fashioned, but are still used in some systems. We really 
expect that in a few years new systems will use page sizes 
between 12 KB and 32 KB. Sizes greater than that were included 
only for comparison purposes.  

The page size had a great influence on the intersection range 
queries. The number of disk accesses decreased quickly with 
increasing disk page size in all cases for all MAM. The R-tree 
was superior to the R+-tree up to 32 KB, the turnover point. The 
performance of the R-treeG was unsteady. The variants of the R*- 
tree provided performance results that were very similar to each 
other. Despite there was no clear winner among these variants, the 
outcomes obtained from our experiments indicated that they were 
less susceptible to disk page size changes. 

6. SPATIAL OBJECTS SIZE TEST 
We made performance comparison on growing sizes of objects  
(T01...T07 = 0.00001%, 0.001%, 0.01%, 0.1%, 1%, 10% and 30% of 
the extent size). We took measurements for eleven different 
datasets. Datafiles T01-T07 were generated with only one object 
size in an increasing way. On the other hand, datafiles T08-T11 
consisted of data objects with different sizes. In datafile T08, the 
different sizes followed a uniform distribution. In the datafile 
T09, there were more small objects than large ones. In contrast, 
datafile T10 mostly consisted of large objects. Finally, the 
datafile T11 was mainly composed by medium size objects.  

The R*-treeSR was the most efficient indexing structure for 
the biggest data objects, considering intersection range queries. 
The method R*-treeCR won for 1% and 10% sizes and the R*-
treeFR provided the best results for the T04 datafile. The R-
treeG was the best indexing structure for datafiles T02 and T03. 
The smallest objects favored the R*-treeCR. While the relative 
performance of the method R-tree became better for bigger data 
objects, these sizes seriously affected the methods R-treeG and 

R+-tree. The size did not meaningfully affect the variants of the 
R*-tree. The R-tree, R-treeG and R*-treeSR were not robust for 
mixed sizes. For mixed samples, the better results were obtained 
from the use of the R*-treeFR and R*-treeCR access methods.  

7. SUMMARY AND FUTURE WORK 
We verified that both absolute and relative performance of MAM 
have significantly varied in many situations. Generally, the R*-
treeFR and the R*-treeCR were the most efficient structures. 
However, the R*-treeCR did not win in all situations, as foreseen 
by Beckmann et al. [1]. Surprisingly, the R*-treeSR overcame 
the other variants of the R*-tree in some situations and the R*-
treeSR performance did not differ very much when it was the 
looser. Such results indicate that the efficiency of the forced 
reinsert technique is doubtable. The method R-treeG produced 
good results, but slightly lower than the variants of the R*-tree. 
The R+-tree won in some situations, especially for point queries. 
However, the insertion and intersection range query costs were 
very high and consequently, the R+-tree was not efficient. The 
high performance of the R-tree in the building process generated 
very poor results for spatial selection queries. The original R-tree 
is not a good choice. 

Finally, we conclude that none of the analyzed MAM is 
robust in all situations. Therefore, the simultaneous use of two or 
maybe three multidimensional access methods for a given dataset 
is perfectly acceptable in order to obtain good performance 
results. We intend to analyze other access methods in a close 
future, such as Hilbert R-tree, cell tree, cell tree with oversize 
shelves and M-tree. An extended version of this paper can be 
found in the URL http://www.din.uem.br/~rrc/ACMGIS2000.html.  
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