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RESUMO
Sistemas GIS (Geographical Information System) têm se tornado essenciais
para empresas que buscam armazenar e analisar dados espaciais extraindo
informações que podem representar dados como áreas de maior incidência de
crimes ou zonas com maior desmatamento. Por apresentarem aplicações em
missões críticas que exigem alta disponibilidade e desempenho, os sistemas de
gerenciamento de banco de dados que possuem funcionalidades para gerenciar
dados espaciais tornaram-se importantes aliados às ferramentas GIS. Com a difusão
do disco de estado sólido (Solid State Drive – SSD), tornou-se necessário pesquisar
seu efeito no desempenho de SGBD espaciais utilizados em aplicações GIS ao
adotá-lo como principal dispositivo de armazenamento do sistema, visto que as
estruturas de indexação para este tipo de dado não são otimizadas para a memória
flash. Esta pesquisa avalia e compara o desempenho entre três sistemas de
gerenciamento de banco de dados (SGBD) utilizando o SSD como armazenamento
primário e simulando casos de usos frequentes em sistemas GIS no banco de dados
espacial. Para cálculo e avaliação do desempenho, utiliza-se um benchmarking para
SGBD espaciais denominado Jackpine e aplica-se como métrica o tempo de
resposta de cada caso de uso. Os resultados mostraram que, para as principais
consultas, os benefícios do emprego do SSD não são significantes.
Palavras-chave: Disco de estado sólido; Banco de dados; Dados espaciais;
Desempenho.

ABSTRACT
Comparative evaluation of the performance of spatial databases using SSD and
HDD
Geographical Information Systems (GIS) have become essential for
companies that aim to store and analyze spatial data by extracting information that
may represent data such as areas with a higher crime incidence or zones with
greater deforestation. By presenting mission-critical applications that require high
availability and performance, database management systems that implements
features to manage spatial data have become important allies to GIS tools. With the
advent of the SSD (Solid State Disk), it became necessary to investigate the effect
on performance of spatial DBMS adopted by GIS applications that uses an SSD as
the main storage device of the system, since the current spatial data index algorithms
are not optimized to be used with a flash memory. This research evaluates and
compares the performance between three DBMS (Database Management Systems)
using the SSD as primary storage and simulating frequent use cases of GIS systems
in the spatial database. In order to evaluate and calculate the performance, a
benchmarking for spatial DBMS called Jackpine is used and the response time of
each use case is applied as a metric. Results showed that for the main data reading
queries, the advantage is minimum when using the SSD.
Keywords: Solid state disk; Database; Spatial data; Performance.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Contextualização e motivação

Dados espaciais estão sendo cada vez mais utilizados pela crescente adoção
de serviços geoespaciais que são utilizados diariamente, tais como mapas, busca
por localização, GPS (Global Positioning System) e pontos de interesse que estão
facilmente disponíveis para uso público em diversos aplicativos para celulares e
computadores. Cidadãos também contribuem na geração de dados geográficos ao
utilizar ferramentas que permitem adicionar informações geográficas a fotos e outros
tipos de mídia (ELWOOD; GOODCHILD; SUI, 2012).
Por sua vez, empresas de utilities (gás, agua, energia e comunicações) estão
adotando e investindo nessa tecnologia para ter um melhor controle de seus dados,
serviços e processos e de sua gestão. Empresas e órgãos governamentais utilizam
software GIS (Geographical Information Systems) para realizar análises espaciais
importantes para o planejamento urbano como zonas de risco, incidência de crimes
em cidades, áreas de desmatamento, entre outras.
Com todo o progresso e a popularidade de dados espaciais, diversos sistemas
comerciais e de código aberto de gerenciamento de banco de dados (SGBD) estão
incorporando funcionalidades para armazenar, consultar, indexar e gerenciar
transações usando esse tipo de dado (CHEN; XIE, 2008).
Observando que a análise de dados espaciais envolve um amplo volume de
informações em aplicações críticas que exigem alta disponibilidade, escalabilidade e
eficiência, é fácil compreender a tarefa que os sistemas de gerenciamento de banco
de dados têm de enfrentar (ZHOU et al., 2009). De fato, pesquisas recentes
estudam aspectos relacionados ao desempenho de banco de dados espaciais.
Zhou et al. (2009) fazem uma análise comparativa do desempenho de sistemas
de banco de dados espaciais comerciais e de código aberto conhecidos e adotados
no mercado. Outras pesquisas tratam de um determinado tópico, como a de Sardadi
et al. (2008), que avalia o impacto da escolha de índices de um banco de dados
espacial em uma aplicação GIS móvel.
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Com o surgimento de novas tecnologias, é trivial estudar sua adoção em
aplicações já consolidadas. A aparição e a popularização dos dispositivos de
armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive) fizeram com que trabalhos
(BROGNA, 2012; EMRICH et al., 2010; LEE; MOON; PARK, 2009) pesquisassem
seu uso em diversas aplicações, principalmente nas que demandam disponibilidade
e desempenho superiores, como sistemas de gerenciamento de banco de dados.
Apesar das vantagens técnicas do SSD como ausência de partes mecânicas,
baixo consumo de energia e, principalmente, baixo tempo de acesso, a tecnologia
enfrenta um obstáculo por ter um custo alto por capacidade em relação aos
dispositivos de armazenamento tradicionais (HDD – Hard Disk Drive): 3 US$/GB
para o SSD contra 0,3 US$/GB para o HDD (KIM; NO, 2014). Mesmo com essa
dificuldade, a tecnologia é adotada para o processamento de amplos volumes de
dados, como por exemplo o DynamoDB da Amazon, que utiliza SSD como meio
armazenamento (TAN; LIU, 2014).
Lee, Moon e Park (2009) estudaram a utilização de discos SSD em certas
aplicações de banco de dados e concluíram que, além de apresentar um
desempenho superior para armazenagem de registros de transações e segmentos
de rollback (LEE et al., 2008), com os avanços da tecnologia o SSD também é uma
alternativa viável para requisições aleatórias de I/O, comuns em tablespaces e
índices empregados em bancos de dados.
Porém, as memórias baseadas em flash necessitam realizar a limpeza do bloco
de armazenamento antes de realizar uma operação de escrita, o que compromete
seu desempenho, principalmente em operações de escrita aleatórias, e questiona as
vantagens de sua utilização em sistemas de gerenciamento de banco de dados
(BROGNA, 2012; WANG et al., 2010).
Lee, Moon, Park (2009) e Brogna (2012) demonstram a superioridade do SSD
em relação ao HDD em termos de velocidade de acesso, porém estratégias e
otimizações de I/O que reduzem as operações de busca aleatória foram projetadas
para operar em discos rígidos tradicionais, e devem ser reconsideradas ao
adotarem-se discos baseados em memória flash (WANG et al., 2010).
Ray, Simion e Brown (2011) criam um benchmarking específico para avaliar o
desempenho de bancos de dados espaciais. Com a ferramenta, é permitido elaborar
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casos e cenários de uso simulando uma carga de trabalho e mensurar o seu tempo
de resposta. Em sua pesquisa, a ferramenta é utilizada para comparar as
funcionalidades e o desempenho entre dois SGBD de código aberto e um SGBD
comercial; observa-se que o desempenho varia amplamente de acordo com o
cenário executado, indicando que certas aplicações GIS podem se beneficiar
dependendo do SGBD adotado.
Malinowski (2014) realiza um estudo sistemático com quatro SGBD com
extensões espaciais considerando e comparando tópicos como disponibilidade no
mercado,

cumprimento

aos

padrões

utilizados

para

dados

espaciais,

armazenamento de índices e tempos de execução de consultas. A autora verifica
que os SGBD divergem em relação aos métodos implementados e ao total de
métodos definidos pelos padrões, porém destaca que os SGBD com extensões
especiais são excelentes aliados de sistemas GIS por terem um desempenho
satisfatório e métodos que auxiliam na consulta de dados.
Ressalta-se que Ray, Simion, Brown (2011) e Malinowski (2014) executam
seus

experimentos

utilizando

o

tradicional

HDD

como

dispositivo

de

armazenamento, adotando cargas de trabalho e métricas distintas em suas
pesquisas.
A motivação para o desenvolvimento deste trabalho provém da necessidade de
estudar comparativamente o desempenho de consultas envolvendo operadores e
dados espaciais existentes em sistemas de bancos de dados com funcionalidades
específicas para esse tipo de dado, para que se possa assim compreender a
influência da adoção de um dispositivo SSD no tempo de resposta do sistema ao se
compararem os resultados coletados com os dos mesmos experimentos realizados
com um dispositivo HDD.

1.2

Objetivo

O objetivo desta pesquisa é avaliar comparativamente o desempenho entre
SGBD com extensões espaciais utilizando dispositivos SSD e HDD ao executaremse consultas envolvendo operadores geométricos com três classificações de volume
de dados (baixo, ~1GB; médio, ~15GB; e alto, ~30GB). Serão estudados neste
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trabalho SGBD comumente disponíveis no mercado e compatíveis com aplicações
GIS, sendo dois SGDB de código aberto (PostGIS e MySQL) e um SGBD comercial
(Oracle Spatial).
Para a medição e comparação do desempenho, serão considerados cenários
que representam atividades realizadas de maneira cotidiana em sistemas GIS. Os
cenários de uso serão simulados e executados por meio de benchmarking proposto
por Ray, Simion e Brown (2011), construído especificamente para avaliar o
desempenho de SGBD espaciais.

1.3 Contribuição

Pesquisas avaliam o uso de dispositivos SSD em sistemas de gerenciamento
de banco de dados identificando se há um ganho de desempenho com a sua
utilização (BROGNA, 2012; LEE et al., 2008; LEE; MOON; PARK, 2009).
Malinowki (2014) e Zhou et al. (2009) realizam uma análise comparativa do
desempenho entre sistemas de gerenciamento de banco de dados com extensões
espaciais, porém não utilizam dispositivos SSD em seus experimentos.
Assim como em Brogna (2012), para evidenciar as diferenças entre os
desempenhos esta pesquisa propõe executar os experimentos utilizando os
dispositivos (SSD e HDD) apenas em SGBD próprios para dados espaciais e
sistemas GIS.
Como contribuição, observa-se e documenta-se o resultado dos desempenhos
dos cenários comumente utilizados em aplicações GIS e executados utilizando o
benchmarking proposto por Ray, Simion e Brown (2011).
Os resultados permitirão avaliar o desempenho de cada SGBD ao executaremse consultas espaciais dependendo do dispositivo de armazenamento utilizado (SSD
ou HDD), contribuindo na seleção de um SGBD em projetos que visam a otimizar
sistemas GIS.
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1.4

Método de trabalho

Este trabalho é desenvolvido em etapas constituídas por fundamentos teóricos
e experimentações práticas.
a) Revisão bibliográfica – Etapa na qual se estudam os principais fundamentos
teóricos referentes ao trabalho, pesquisando-se artigos recentes que
discorrem sobre tópicos em sistemas de gerenciamento de banco de dados
espaciais, desempenho de SGBD utilizando-se dispositivos SSD e
desempenho de consultas em dados armazenados em SGBD.
b) Massa de dados e medição do desempenho – Etapa na qual se definem os
SGBD que serão utilizados para mensuração do desempenho, bem como a
massa de dados com informações espaciais que será utilizada como carga
no banco de dados. A massa deverá ser constituída por dados geométricos
(pontos, linhas e polígonos) que representam entidades frequentemente
utilizadas em aplicações GIS (rios, construções, logradouros, bairros, entre
outros).
c) Cenários de uso para experimentação – Etapa na qual se definem os
cenários comumente utilizados em aplicações GIS, que permitem evidenciar
alterações significantes no desempenho do SGBD. Os cenários serão
organizados em duas categorias: uma envolvendo consultas com relações
topológicas básicas e outra contendo casos de uso que modelam uma
situação de análise espacial típica, como busca de residências perto de
hospitais, vegetação próxima a áreas urbanas, entre outras. Os cenários
serão criados para experimentação com o benchmarking proposto por Ray,
Simion e Brown (2011).
d) Preparação da Infraestrutura – Etapa na qual todo o equipamento de
hardware e software é configurado para a realização dos experimentos A
infraestrutura proposta para esse trabalho é composta por uma máquina
responsável por abrigar todo o SGBD tendo como dispositivos de
armazenamento um disco SSD Kingston de 240GB e um disco HDD
Seagate 7200RPM 2TB, 8GB de Memória RAM e um processador Intel Xeon
4570 2.3 GHz. Os SGBD adotados são PostgreSQL 9.6 com sua extensão
espacial PostGis 2.3.2, Oracle Spatial 12.1.0.2 e MySQL Community Server
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5.7.18.

Para

a

escolha

do

SGBD,

considerara-se

critérios

como

licenciamento, funcionalidades espaciais disponíveis e compatibilidade com
os padrões para dados espaciais.
a) Experimentação – Etapa na qual os cenários de uso são executados
utilizando o software de benchmarking desenvolvido por Ray, Simion e
Brown (2011), que possui implementações específicas para banco de dados
espaciais. Primeiramente, executam-se os cenários utilizando o HDD como
dispositivo de armazenamento, e posteriormente utiliza-se o SSD. Para cada
dispositivo de armazenamento, permutam-se os SGBD e o volume de dados
adotados para estudo. Para cada experimento, dados de desempenho como
tempo de processamento de cada consulta são coletados para comparações
entre os SGBD, dispositivos de armazenamento e volumes de dados.
b) Análise dos resultados – Etapa na qual os resultados dos experimentos
executados são organizados em tabelas e gráficos para facilitar a
interpretação. Os dados são organizados e analisados com base no tempo
de processamento de cada execução, o que permite detectar eventuais
diferenças de desempenho entre as configurações de ambiente estudadas.
Uma síntese na qual se discorre sobre a interpretação dos resultados e as
observações do estudo é elaborada. Por último, discorre-se sobre itens que
não foram contemplados nesta pesquisa e que podem ser aprofundados por
trabalhos futuros.

1.5

Organização do trabalho
Na seção 2, “Revisão bibliográfica”, disserta-se sobre pesquisas que

investigam sistemas de gerenciamento de banco de dados com extensões
espaciais, o uso de dispositivos SSD nesses sistemas e benchmarking específicos
para dados espaciais. O objetivo é estudar comparações entre SGBD espaciais e os
benefícios do uso de dispositivos SSD.
Na seção 3, “Massa de dados e medição do desempenho”, discorre-se sobre a
massa de dados que será estudada. Aprofunda-se sobre os bancos de dados e
benchmarking adotados.
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Na seção 4, “Ambiente de experimentação”, configura-se a infraestrutura
composta por hardware e software que será utilizada para mensuração do
desempenho. Detalham-se os cenários de uso que serão implementados no banco
de dados e no benchmarking para realizar a experimentação.
Na seção 5, “Experimentação e análise”, executam-se os cenários de uso por
meio do benchmarking adotado no banco de dados com extensões espaciais,
medindo-se o tempo das execuções. Os resultados são organizados e distribuídos
em gráficos e tabelas, para permitir uma análise comparativa do desempenho entre
os SGBD selecionados e o dispositivo de armazenamento utilizado.
Na seção 6, “Conclusão e trabalhos futuros”, discorre-se sobre a análise
comparativa dos resultados obtidos, investigando se o uso de dispositivos SSD
produz um desempenho superior nos SGBD selecionados em cenários comumente
utilizados por sistemas GIS. De acordo com os resultados obtidos e o alcance deste
trabalho, propõem-se oportunidades para trabalhos futuros.
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2.1

ESTADO DA ARTE

Introdução

Um sistema de missão crítica necessita de alta disponibilidade e de um
desempenho satisfatório que não inviabilize seu uso. Nesta seção apresenta-se uma
visão geral de sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizados em
aplicações de software GIS e do uso de dispositivos Solid State Drive (SSD) nesses
sistemas. São investigados estudos recentes que comparam características como
funcionalidades e desempenho entre SGDB e o seu uso com dispositivos SSD.

2.2

Sistemas de Informações Geográficas

De acordo com Hamada e Gonçalves (2007), na década de 1960 fatores como
melhorias nas técnicas cartográficas, o surgimento de sistemas computacionais e a
revolução quantitativa na análise espacial estimularam a pesquisa e criação de
ferramentas analíticas que deram origem aos Sistemas de Informações Geográficas
(GIS).
Entretanto, a adoção do GIS somente se popularizou como uma tecnologia de
processamento de dados espaciais no final da década de 1990, devido à evolução
dos equipamentos de hardware e ao surgimento de aplicações de custo reduzido.
Atualmente, os GIS são ferramentas consolidadas para a modelagem e análise de
dados espaciais.
A literatura contém diversas definições de um GIS que se baseiam na
qualidade, como ferramenta, como base de dados ou como de estrutura
organizacional (HAMADA; GONÇALVES, 2007). Bolstad (2012) define um sistema
GIS como “uma ferramenta computacional para auxiliar na coleção, manutenção,
armazenamento, análise, saída e distribuição de dados e informações espaciais”.
Um GIS permite estudar os relacionamentos espaciais e suas interações. As
análises espaciais realizadas em um GIS estão focadas na localização geográfica de
elementos, bem como em suas propriedades e seus atributos relacionados, cabendo
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a cada usuário decidir quais informações são relevantes para seu trabalho
(BOLSTAD, 2012).
A Figura 1 ilustra o ciclo do processo de utilização do GIS. Observa-se
primeiramente a etapa de aquisição dos dados, que são interpretações obtidas do
mundo real. Em seguida, ocorre a etapa de entrada de dados, na qual os dados são
armazenados e manipulados em um sistema computacional para posteriormente
serem analisados por um usuário. Após o estudo dos dados, são geradas
informações como mapas, gráficos e tabelas que auxiliam uma tomada de decisão
e, quando executadas, geram ações no mundo real, modificando assim os dados e
tornando novamente necessária a realização do processo (HAMADA; GONÇALVES,
2007).
Figura 1 – Representação do processo de utilização de um GIS

Fonte: Hamada e Gonçalves (2007).

Bolstad (2012) cita aplicações nas quais um GIS contribui para identificar e
solucionar problemas. Em estudos ambientais e serviços de emergência e de
proteção a enchentes, um GIS permite identificar a fonte, a localização e a extensão
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de danos, podendo ainda indicar dados que auxiliem na criação de planos para
monitorar e mitigar o impacto dos danos ocorridos.
Outras aplicações de um GIS incluem serviços de despachos e monitoramento
de viaturas, inventário de ativos, análises de clientes em potencial, distribuição de
construções, estudo de tráfego e estatísticas populacionais. Em todas as aplicações,
o GIS é uma ferramenta essencial para a aquisição, o estudo e o processamento de
dados espaciais.
De acordo com Elwood, Goodchil e Sui (2012), os sistemas GIS também
tiveram sua adoção ampliada por conta dos dados espaciais colaborativos, gerados
pela disseminação de dispositivos portáteis com os quais usuários colaboram com a
adição de dados geográficos em fotos, mapas e redes sociais, entre outros serviços.
Os dados produzidos por esses usuários, ao gerarem implicações políticas, sociais e
tecnológicas, criam potenciais de estudos e pesquisas.
Os trabalhos estudados demonstram que o GIS se consolidou como uma
ferramenta importante para a coleta, análise e interpretação de dados espaciais
provenientes do mundo real. Com suas diversas aplicações, é possível concluir que
seu uso é amplo e importante nas mais diversas atividades do mercado.

2.3

Banco de dados com extensões espaciais

Dadas as características específicas de dados espaciais, como representação
geográfica com geometria complexa possuindo diversos pontos de localização,
associação a um sistema de coordenadas, tipo não estruturado, relacionamentos,
classificação e codificação, é factível aprimorar o seu gerenciamento ao incorporar
funcionalidades adequadas para sua manipulação e seu controle em SGBD (CHEN;
XIE, 2008).
Tanto SGBD relacionais (SGBDR) como SGBD objeto-relacionais (SGBDOR)
podem dar suporte a dados espaciais. Os dados são armazenados e recuperados
como objetos e o usuário pode escrever consultas e métodos com a linguagem
padrão SQL (ampliada com funções específicas para manipular dados espaciais),
integrada diretamente ao SGBD (CHEN; XIE, 2008).
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Ao incorporar funcionalidades espaciais, as características tradicionais de um
SGBD, como indexação, gerenciamento de transações e otimização de consultas,
continuam a ser suportadas de maneira imperceptível para o usuário (BREUNIG et
al., 2003).
Malinoewski (2014) destaca que os SGBD com extensões espaciais trouxeram
benefícios para aplicações com sistemas GIS em relação ao armazenamento em
arquivos. Os SGBD, além de suas vantagens tradicionais, permitem a centralização
de um amplo volume de dados espaciais e tabulares de distintas fontes em um único
repositório, facilitando a criação de tabelas com dados específicos para uma
determinada aplicação.
A literatura cita diversos nomes de SGBD com extensões espaciais, como SQL
Server, Oracle, PostGreSQL, DB2, Informix, MySQL e Ingres, entre outros.
Entretanto, verifica-se que os SGBD com maiores quantidades de estudos
relacionados atualmente são SQL Server, Oracle, PostgreSQL e MySQL, o que se
deve a fatores como disponibilidade no mercado, evolução de funcionalidades e
compatibilidade com os padrões de mercado (MALINOWSKI, 2014; RAY; SIMION;
BROWN, 2011).

2.4

Padrões para SGBD espaciais

Com

o

objetivo

de

aprimorar

a

portabilidade,

interoperabilidade

e

sustentabilidade de dados espaciais, tipos distintos de padrões como ISO SQL/MM
(SQL Multi-Media), ISO/TC 211 e a especificação OGC SFSQL (Open Geospacial
Consortium Simple Features for SQL) foram criados para promover esses benefícios
(CHEN; XIE, 2008).
De acordo com Malinowski (2010), a ISO/TC 211 é responsável por definir
padrões da série ISO 19100, que não só definem dados espaciais como também
geomática e informações geográficas. Por outro lado, o OGC divulga publicamente
padrões e especificações como estruturas para a construção de ferramentas,
serviços, sistemas e dados espaciais.
O objetivo do padrão OGC é definir métodos, funções e tipos que permitam
realizar o armazenamento, a consulta e a atualização de dados espaciais utilizando
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a interface SQL, sendo assim suportado por diversas aplicações de software (CHEN;
XIE, 2008).
Malinowski (2010) ressalta que o padrão SQL/MM (SQL for MultiMedia) é o que
tem maior adoção por SGBD espaciais, pois mantém um alinhamento com o padrão
ISO/TC 211 e a especificação OGC. Como o principal objetivo desse padrão é
definir operações básicas em SGBD como armazenar, recuperar e processar dados
espaciais utilizando a linguagem SQL, utiliza-se como critério para a seleção dos
SGBD estudados neste trabalho a compatibilidade com esse padrão.
Malinowski (2014) compara a quantidade de tipos de geometria e métodos
para manipulação de dados espaciais adotados por quatro SGBD em relação aos
definidos pelo padrão SLQ/MM e verifica que os SGBD estudados não implementam
a totalidade dos métodos especificados pelo padrão.
Com o trabalho da autora verifica-se que, apesar de os SGBD adotarem
padrões

de

mercado,

não

são

implementadas

todas

as

funcionalidades

especificadas, dificultando a seleção de um SGBD com extensões espaciais em
aplicações GIS. Neste trabalho utilizam-se as funcionalidades já consolidadas no
mercado do padrão SQL/MM e adotadas por todos os SGBD estudados.

2.5

Dados espaciais em SGBD

Um objeto espacial é composto por um componente espacial e um componente
não espacial. O componente não espacial contém atributos que descrevem seu
objeto, como nome, área, população e tipo. O componente espacial contém as
informações referentes ao tipo de geometria, ao número de pontos e às
coordenadas do objeto (MALINOWSKI, 2010).
O componente espacial pode suportar dados geométricos ou geográficos.
Dados geométricos, de acordo com o padrão OGC, representam projeções planares
da Terra e são utilizados principalmente na exibição de mapas. Dados geográficos
representam dados elipsoidais da Terra, assim como os provenientes de dispositivos
GPS (UZELAC; MATKOVIC; POROBIC, 2011). Nem todos os SGBD têm suporte
aos dados geográficos (MALINOWSKI, 2014).
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Como os dados geográficos não consideram a curvatura da Terra, os métodos
de análise geométrica realizam um processamento matemático muito intensivo para
calcular distâncias e áreas (OBE; HSU, 2011), podendo assim alterar o tempo de
resposta do SGBD.
Considerando que os dados geográficos não são definidos pelo padrão OGC,
não são implementados em todos os SGBD espaciais e podem influenciar o
desempenho do sistema, esses dados não serão utilizados neste trabalho.
A Figura 2 ilustra a hierarquia OGC padronizada das classes que representam
objetos geométricos na qual as classes em cinza não podem ser instanciadas por
SQL. Os tipos são definidos pelo padrão SQL/MM:2006 (MALINOWSKI, 2010).
Figura 2 – Hierarquia dos objetos geométricos no SQL/MM:2006

Fonte: Malinowski (2010).

Stolze (2003) realiza uma revisão do padrão SQL/MM e define os objetos
primários ilustrados na Figura 2 com a seguinte descrição:
•

ST_Point – Descrevem geometrias adimensionais que são representadas
por um único ponto com sua coordenada espacial. Nos GIS, são utilizados
na representação de elementos cujas dimensões podem ser ignoradas, tais
como postes, lâmpadas e árvores.

•

ST_Curve

–

Descrevem

geometrias

unidimensionais

que

são

representadas por uma sequência de coordenadas espaciais. Nos GIS, são
utilizados na representação de elementos que têm uma única dimensão
que deve ser representada, tais como rios e ruas.
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•

ST_Surface

–

Descrevem

geometrias

bidimensionais

que

são

representadas por uma sequência de coordenadas espaciais formando um
polígono fechado. Nos GIS, são utilizados na representação de parques,
estados e prédios.
A Figura 3 ilustra os principais exemplos de tipos de geometrias definidos no
padrão SQL/MM. Essas geometrias são comumente utilizadas na representação de
elementos em sistemas GIS.
Figura 3 – Exemplos das principais geometrias do padrão SQL/MM

Fonte: Adaptado de Stolze (2003).

Cada tipo geométrico tem métodos e funções SQL específicas que podem ser
agrupadas nas seguintes categorias (MALINOWSKI, 2010):
•

Recuperação de propriedades da geometria – Funções para listar as
coordenadas cartesianas de pontos, linhas e polígonos;
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•

Geração de geometrias baseada em uma geometria existente – Funções
que criam um polígono retangular baseado nas dimensões de um polígono
irregular, funções para criação de geometrias a uma certa distância de
outro elemento, entre outras;

•

Geração de geometrias baseada em duas geometrias existentes – Funções
para criação de geometrias que representam a união ou intersecção entre
dois elementos;

•

Comparação de duas geometrias – Funções para verificar se duas
geometrias são coincidentes, iguais e outras funções que analisam
relações espaciais;

•

Interoperabilidade – Funções para converter dados geométricos em dados
para interoperabilidade entre sistemas, como WKT (Well-Known Text).

Malinowski (2014) realiza uma comparação utilizando critérios extraídos e
refinados do padrão SQL/MM:2011, como os tipos de geometrias e métodos
suportados por quatro SGBD com extensões espaciais. Os resultados são
apresentados na Tabela 1, na qual se totalizam as funcionalidades compatíveis com
o padrão SQL/MM adotado por cada SGBD estudado em relação à quantidade total
de funcionalidades estabelecidas pelo padrão.
Tabela 1 – Comparação entre SGBD de acordo com o padrão SQL/MM
Categoria
SQL/M
PostGI
MySQ
Oracl
SQL
M

S

L

e

Server

Tipos de geometria

18

9

7

13

9

Métodos para recuperar propriedades

50

27

13

13

22

Métodos para criar uma nova

13

8

6

6

6

4

4

0

4

4

9

9

7

8

8

Métodos para interoperabilidade

6

6

6

6

6

Total de métodos

82

54

32

37

46

geometria a partir de outras
Métodos para criar uma nova
geometria a partir de várias
Métodos para relacionamentos
topológicos

Fonte: Malinowski (2014).
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Ao se analisar a Tabela 1, verifica-se que o PostGIS proporciona um número
maior de métodos para manipular dados espaciais em relação aos demais SGBD.
Por outro lado, o MySQL apresenta menor compatibilidade com o padrão SQL/MM.
Malinowski (2014) cita ainda outra desvantagem do MySQL: a de não apresentar
dados referenciados espacialmente em um plano como a superfície da Terra, o que
dificulta seu uso em aplicações GIS.
Com o trabalho de Malinowski (2014), observa-se que, apesar de os SGBD
adotarem o padrão SQL/MM, eles não incorporam todas as geometrias e métodos
definidos, o que limita os cenários que podem ser estudados ao se comparar o
desempenho entre diversos SGBD com extensões espaciais. Neste trabalho, as
consultas serão implementadas utilizando métodos e geometrias disponíveis em
todos os SGBD selecionados.
Uzelac, Matkovic e Porobic (2011) testam os métodos espaciais para geração
de novas geometrias disponíveis no SQL Server 11.0, procurando casos nos quais
são criadas geometrias incompatíveis com o resultado esperado. Os autores
destacam que, apesar de existir uma vasta quantidade de dados disponíveis para
uso público, esses dados não são uniformemente distribuídos e possuem
geometrias simples, já que normalmente representam dados cartográficos
localizados nos continentes.
Na ocasião, os autores optaram por gerar geometrias complexas com o
objetivo de testar os métodos para manipulação geométrica em casos extremos que
dificilmente ocorrerão em cenários de uso reais. As geometrias geradas representam
formas com uma quantidade expressiva de vértices e linhas, assim como se ilustra
na Figura 4.
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Figura 4 – Geometrias complexas geradas para testes

Fonte: Uzelac, Matkovic e Porobic (2011).

A Tabela 2 apresenta a distribuição de erros encontrados em testes iniciais de
acordo com o tipo de geometria utilizado. Nota-se que foram identificados erros ao
se realizarem testes com todos os tipos geométricos.
Tabela 2 – Incidência de erros de acordo com o tipo de geometria
Tipo do objeto
Incidência (%)
Objetos complexos gerados automaticamente

56

Objetos comumente utilizados

27

Outros objetos

17

Fonte: Uzelac, Matkovic e Porobic (2011).

Os tipos de geometrias e cenários nos quais se concentra a maioria dos erros
identificados pelos autores não são comuns em sistemas GIS, por isso neste
trabalho apenas serão utilizadas geometrias simples, como pontos, linhas e
polígonos. Porém, nota-se que os resultados retornados por cada consulta estudada
neste trabalho podem variar entre os SGBD adotados, o que ocorre por conta de
defeitos e tolerâncias incorporadas nos métodos espaciais implementados em cada
SGBD.
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2.6

Processamento de consultas espaciais

Os bancos de dados espaciais necessitam processar as consultas envolvendo
funções geométricas de maneira distinta à realizada pelos bancos de dados
relacionais tradicionais, dado que o processamento de operações geométricas é
mais intenso que o processamento de operações alfanuméricas.
Para maximizar seu desempenho, os SGBD espaciais utilizam aproximações
para calcular os resultados de uma consulta espacial (SIMION, 2015). Essas
aproximações são feitas por um processo de duas etapas ilustrado na Figura 5.
De acordo com Simion (2015), a primeira etapa, baseada em aproximações, é
uma etapa de filtro na qual se selecionam os resultados possíveis com base na
estrutura de indexação. Os registros são filtrados com base no retângulo mínimo
envolvente das geometrias.

Figura 5 – Processamento de consultas espaciais

Fonte: Simion (2015).

A segunda etapa é quando se refinam os resultados, calculando-se quais os
registros que respeitam o operador espacial solicitado com base na sua geometria
exata.
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O objetivo principal do processo é eliminar a maior quantidade de resultados
possível na etapa de filtro antes de realizarem-se operações que necessitam de um
alto processamento na etapa de refinamento.
A Figura 6 ilustra o processo ao buscar pelas geometrias que intersecionam a
geometria B. Primeiramente baseado no retângulo envolvente de B, selecionam-se
as geometrias próximas para posteriormente refinarem-se os resultados.
Simion (2015) e Malinowski (2014) destacam que nem todos os SGBD
espaciais realizam a etapa de refinamento, como é o caso de versões antigas do
MySQL, que somente calculam o filtro inicial, retornando resultados falsos-positivos
para o sistema.

Figura 6 – Exemplo de um filtro espacial

Fonte: Simion (2015).

2.7

Operadores espaciais

Diversas pesquisas estudam funções espaciais e tentam propor relações
espaciais com base nas propriedades geométricas. De acordo com Simion (2015),
os principais operadores espaciais que são implementados por SGBD espaciais são
as relações topológicas e funções de análises espaciais.
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As relações topológicas caracterizam o relacionamento entre dois objetos
espaciais em termos de restrições topológicas e são constantes independentemente
de transformações topológicas aplicadas como escala, rotação e translação. As
funções de análise espacial são operações analíticas que determinam as
propriedades espaciais de interesse (SIMION, 2015).
Egenhofer, Frank e Jackson (1989) tentam definir formalmente as relações
topológicas propondo o modelo de quatro intersecções, com base na comparação
das intersecções entre os limites e o interior de regiões simples. Posteriormente,
Egenhofer e Franzosa (1991) estendem esse modelo ao considerar intersecções
com o exterior de geometria como pontos, linhas e polígonos, propondo então o
modelo de nove intersecções.
Para Simion (2015), essas relações não são de fácil conceptualização e são
difíceis de serem implementadas em uma consulta espacial em um SGBD, o que
motivou Clementini, Di Felice e Oosterom (1993) a derivar o modelo de nove
intersecções ao considerarem-se as dimensões máximas da intersecção entre dois
objetos geométricos.
O modelo proposto pelos autores, denominado como DE-9IM (Dimensionally
Extended Nine-Intersection Model), foi adotado como padrão pelo Open Geospatial
Consortium (OGC). A Figura 7 ilustra oito de um total de nove relacionamentos
topológicos propostos pelo modelo DE-9IM.
Figura 7 – Relacionamentos topológicos do modelo DE-9IM

Fonte: Simion (2015).

Com o objetivo de estudar propriedades espaciais e atributos de interesse
utilizando técnicas formais, funções para análise espaciais foram estudadas e
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padronizadas e podem ser aplicadas em geometrias como pontos, linhas e
polígonos (SIMION, 2015). A Figura 8 ilustra alguns exemplos de funções espaciais.

Figura 8 – Exemplos de funções espaciais

Fonte: Simion (2015).

Neste trabalho, os testes de desempenho devem incluir as principais funções
de análise espaciais e, principalmente, os operadores definidos pelo modelo DE9IM, que representam operações comumente utilizadas por sistemas GIS.

2.8

Comparação de desempenho

Os

SGBD

têm

uma

modularidade

complexa

devido

aos

programas

computacionais que os compõem e que implementam funcionalidades como
segurança, organização, estruturação, modularização e acesso aos dados por eles
gerenciados. O acoplamento e a comunicação entre cada módulo criam implicações
na estabilidade, na confiabilidade e no desempenho do SGBD.
O desempenho de um SGBD pode ser afetado tanto por fatores intrínsecos a
sua construção – como os algoritmos de planos de execução de consultas,
gerenciamento de memória e logs, estruturas de indexação implementadas, entre
outros – quanto por fatores extrínsecos, como o sistema operacional adotado, o tipo
de dado e o dispositivo de armazenamento utilizado.
Com a ampliação do uso de SGBD, principalmente em sistemas de missões
críticas, os fatores que influenciam o seu desempenho tornaram-se objetivos de
estudos que são detalhados nas seções abaixo.
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2.8.1 Consultas espaciais

Ray, Simion e Brown (2011) realizam o benchmarking de três SGDB com
extensões espaciais (MySQL, Informix e PostgreSQL), buscando comparar o tempo
de resposta de consultas espaciais tendo um HD como dispositivo de
armazenamento para os dados.
Os autores optaram por executar dois tipos de consultas espaciais: a primeira,
denominada microbenchmark, contém consultas que envolvem operadores e
métodos espaciais básicos disponíveis em cada SGBD, como relações topológicas,
análises espaciais e inserção de dados. O segundo tipo, denominado de
macrobenchmark, contém consultas que modelam casos reais de uso, como busca
e navegação de mapas, análises de risco de alagamento, gerenciamento urbano e
zonas tóxicas.
A categorização de consultas proposta pelos autores permite observar
separadamente o desempenho dos SGBD quando se executam cargas de testes
envolvendo funções simples, que não possuem um plano de execução complexo, e
quando se executam cargas de testes que representam cenários reais de uso em
sistemas GIS que possuem um plano de execução complexo, que pode variar entre
os SGBD selecionados para estudo.
As Figuras 9 e 10 ilustram os resultados coletados pelos autores e organizados
em gráficos de acordo com o tipo de benchmarking executado. Ambos os gráficos
estão representados em escala logarítmica.
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Figura 9 – Microbenchmark de junções espaciais

Fonte: Ray, Simion e Brown (2011).
Figura 10 – Macrobenchmark de consultas espaciais comuns em GIS

Fonte: Ray, Simion e Brown (2011).

Observa-se uma alta variação no tempo de resposta de cada SGBD estudado
em relação ao benchmarking executado. O Informix, por exemplo, apresentou
tempos bem reduzidos na maioria dos testes de microbenchmark, porém apresentou
o pior desempenho nos testes de macrobenchmark. Os autores propuseram a
fórmula matemática descrita abaixo para calcular a pontuação geral do desempenho
entre os SGBD estudados.
𝑁

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝐺𝐵𝐷𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑆𝐺𝐵𝐷 = √∏
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝐺𝐵𝐷𝑥
𝑁

𝑞=1
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Na fórmula, N representa o número total de consultas e o SGBD de referência
adotado foi o PostgreSQL. A pontuação geral é representada na Tabela 3.

Tipo de teste

Tabela 3 – Pontuação geral
PostgreSQL

MySQL

Informix

Microbenchmark

1.00

2.21

5.84

Macrobenchmark

1.00

1.06

0.32

Fonte: Ray, Simion e Brown (2011).

O trabalho dos autores permite identificar que há uma diferença representativa
entre o desempenho de diversos SGBD, mesmo ao se utilizar um mesmo dispositivo
de armazenamento para todos os testes. O ambiente experimental utilizou apenas
as instalações e configurações padrões dos SGBD, sem realizar nenhum tipo de
parametrização específica para dados espaciais, o que pode alterar os
desempenhos. Destaca-se, portanto, a necessidade de verificar o desempenho de
SDGB com outros dispositivos de armazenamento como o SSD e o HDD,
configurados para melhor suporte a dados espaciais.
Em uma das comparações entre SGBD espaciais que Malinowski (2014)
estuda, também é avaliado o desempenho de consultas similares às executadas no
teste de microbenchmark por Ray, Simion e Brown (2011). As consultas utilizam
operadores simples implementados pelos SGBD que calculam propriedades das
geometrias estudadas. A Figura 11 ilustra com gráficos os resultados coletados pela
autora.
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Figura 11 – Tempo de execução de consultas espaciais

Fonte: Adaptado de Malinowski (2014).

Nas pesquisas de Malinowski (2014) e de Ray, Simion e Brown (2011), o
PostgreSQL apresentou melhor desempenho geral nos testes executados, o que
justifica a sua escolha para estudo neste trabalho. Por outro lado, o Oracle, que é
um SGBD comercial, amplamente disponível no mercado e compatível com diversos
sistemas GIS, apresentou um tempo de resposta elevado que pode comprometer
sua escolha em sistemas críticos.

2.8.2 Dispositivos de armazenamento

Devido à superioridade dos dispositivos de armazenamento SSD em relação
aos tradicionais dispositivos HDD, como leveza, resistência a impactos, durabilidade,
consumo de energia e baixa latência de acesso, seu uso tem se ampliado em
computadores de uso pessoal e em servidores que necessitem de alto desempenho.
De fato, com a atual redução de seu custo os dispositivos SSD são considerados
potenciais substitutos dos dispositivos de disco magnéticos (LEE et al., 2008).
Brogna (2012) avalia comparativamente o desempenho entre dispositivos SSD
e HDD em SGBD relacionais utilizando a massa de trabalho do benchmarking TPCC (Transaction Processing Performance Council) variando o tamanho das páginas
do banco de dados Oracle e o número de acessos simultâneos, e mantendo fixo o
buffer de memória em 512 MB para todos os experimentos executados.
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O autor utiliza três cenários distintos para execução dos experimentos. No
primeiro cenário, emprega-se uma carga de trabalho característico usada por
empresas, com a quantidade de operações de escrita e leitura balanceada. No
segundo cenário, adota-se uma carga com muitas operações de escrita e poucas
operações de leitura. Por sua vez, o terceiro cenário caracteriza-se por conter uma
maior quantidade de transações de escrita.
Com os cenários propostos pelo autor, é possível extrair métricas precisas do
desempenho do sistema em condições específicas de uso, identificando eventuais
prejuízos do SSD em relação ao HDD. Destaca-se que a execução do terceiro
cenário permitirá uma análise detalhada do comportamento do SSD em situações
com operações intensivas de escrita.
Após a execução das cargas de trabalho, coletam-se resultados que
representam as transações processadas por minuto (TPM) pelo SGBD e o tempo de
execução fim a fim das consultas. A Tabela 4 resume os resultados dos
experimentos realizados pelo autor.
Analisando-se os resultados coletados, nota-se no SSD uma redução
significativa do TPM ao se utilizarem páginas de 2 KB no SO se comparadas com os
demais tamanhos de página. Curiosamente, o SSD apresentou um desempenho
superior ao HDD no cenário que utiliza operações de escritas intensivas, no qual o
autor sugere que foram utilizados os blocos vazios do SSD, evitando assim a
necessidade de limpeza dos blocos.
Tabela 4 – Resumo dos resultados obtidos nos experimentos entre HDD e SSD
Cenário
Condições de
Resultados observados
ambiente
HDD
do Pior resultado com 4 KB.

SSD

TPC-C

Variação

Normal

tamanho da página Aumento gradual do TPM

Pior resultado com 2 KB;

no SO e BD entre ao variar o tamanho da

TPM 9 vezes maior que o

2 KB e 32 KB

HDD;

página de dados.

Melhor resultado com 4 KB;

Diminuição gradual do TPM
ao se variar o tamanho da
página de dados.
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Variação do

Aumento gradual do TPM

Melhor TPM com 4 KB;

tamanho da página

ao se variar o tamanho da

TPM 9 vezes melhor que o

no BD entre 2 KB e

página de dados;

HDD;

32 KB e SO fixo de

TPM em torno de 9 vezes

Pior TPM com 32KB.

4 KB

inferior que o SSD.

Variação do

Significante aumento do

7 vezes mais eficiente que

número de clientes

TPM entre 100 e 300

o HDD aos 100 clientes;

entre 100 e 600 e

clientes;

Diminuição gradual do TPM

tamanho da página

Entre 300 e 600, mantém-

entre 200 e 600 clientes.

fixo de 4 KB no SO

se estável.

e BD
Leituras

Tamanho da

Maioria das execuções

intensivas

página fixo de 4 KB com o tempo de resposta

HDD;

no SO e BD

< 1 segundo.

Maioria das execuções com

TPM influenciado pelas

tempo de resposta < 1

transações de escritas.

segundo.

da Média

Escritas

Tamanho

intensivas

página fixo de 4 KB resposta em geral 5 vezes que o HDD.
no SO e BD

do

tempo

TPM 3 vezes maior que

de Até 5 vezes mais eficiente

maior que o SSD.

Fonte: Brogna (2012).

Com o trabalho do autor, evidencia-se que o correto ajuste do tamanho das
páginas de dados contribui diretamente na eficiência do sistema dependendo do
dispositivo de armazenamento utilizado. No entanto, a experimentação que utiliza
apenas

um

volume

de

dados

compromete

a

qualidade

dos

resultados,

principalmente no cenário de escritas intensivas, em que um volume maior de dados
armazenados no SGBD pode limitar a disponibilidade de blocos vazios. Neste
trabalho, o tamanho da página de dados será fixado, porém se aprofundará a
influência do volume de dados carregados no sistema.

2.8.3 Índices espaciais

Encontram-se na literatura dois principais aspectos da influência de estruturas
de indexação no desempenho de sistemas de gerenciamento de banco de dados.
Um aspecto estuda comparativamente o desempenho entre diversas estruturas de
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indexação para um mesmo tipo de dado (SARDADI et al., 2008). Outro aspecto mais
recente admite a hipótese de que as estruturas de indexação foram inicialmente
construídas com a premissa de que o sistema utilize os convencionais discos rígidos
como principal dispositivo de armazenamento (SARWAT et al., 2013) e observa
como essas estruturas de indexação se comportam em discos de estado sólido,
dado que estes últimos apresentam características não presentes em discos rígidos
tradicionais (como baixo tempo de acesso e a necessidade de apagar o dado antes
de realizar uma operação de escrita).
Sardadi et al. (2008) realçam que a escolha de uma estrutura de indexação
adequada é essencial para otimizar o processo de buscar e transferir dados
espaciais em sistemas que necessitam de respostas rápidas independentemente do
volume de dados envolvido, assim como em sistemas GIS.
Os autores indicam que, para o processamento de consultas espaciais, o uso
da estrutura R-Tree pode apresentar tempos reduzidos devido ao mecanismo de
organização de dados espaciais. Porém, para operações de atualização e criação de
índices o tempo pode aumentar, por conta da reestruturação da árvore de
indexação.
Por outro lado, o uso da estrutura de indexação Quadtree resulta em um tempo
reduzido na criação e atualização de índices, porém para consultas espaciais
complexas que envolvem junção de operadores seu desempenho é comprometido.
A Tabela 5 apresenta as principais diferenças entre as duas estruturas de indexação
estudadas.
Tabela 5 – Características do R-Tree e do Quadtree
Características
R-Tree
Quadtree
Aproximação geométrica

Não configurável. Utiliza

Configurável por meio do

padrão MBR.

ajuste de números e
nível do quadrilátero.

Configuração

Facilidade para configurar e

Configuração mais

ajustar.

complexa e os
parâmetros influenciam
significativamente o
desempenho.

Armazenamento

Requer menos espaço.

Requer mais espaço.
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Atualização

Diminui o desempenho até o

Não altera o

término da reconstrução.

desempenho.

Fonte: Adaptado de Sardadi et al. (2008).

Os autores estudaram o desempenho das duas estruturas de indexação de
dados espaciais (R-Tree e Quadtree) ao mensurar o tempo médio de resposta do
momento em que o software para visualização de mapas envia as consultas para o
banco de dados até o momento no qual os resultados são retornados para
processamento gráfico.
Como software para visualização e processamento de mapas, os autores
utilizaram o MapView, dada sua ampla utilização por sistemas de navegação de
mapas na internet. Na execução dos testes, variou-se a quantidade de registros
armazenados no banco de dados Oracle 10g selecionado. Os resultados coletados
são ilustrados na Figura 12.
Figura 12 – Tempo de retorno dos dados

Fonte: Adaptado de Sardadi et al. (2008).

Ao analisarem-se os resultados coletados por Sardadi et al. (2008), observa-se
que o uso de estruturas de indexação possui um ganho mais evidente no
desempenho ao utilizar uma quantidade maior de dados, o que ressalta a
importância de variar o tamanho das cargas de testes neste trabalho. Observa-se
também que o uso da estrutura de indexação R-Tree resultou em tempos menores
de retorno dos dados.
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De acordo com Emrich et al. (2010), uma estrutura de indexação hierárquica
como R-Tree acessa os dados armazenados de maneira autônoma e aleatória, o
que realça a importância dos tempos de busca e de acesso de um dispositivo de
armazenamento na contribuição do desempenho de um SGBD.
Como os discos de estado sólido possuem tempos melhores de busca e
acesso ao serem comparados com os discos rígidos tradicionais, é possível que as
estruturas de indexação atuais se beneficiem dessa nova tecnologia (EMRICH et al.,
2010). Porém, em função de outras características como um tempo de escrita lento
(principalmente nos espaciais), as pesquisas propõem melhorias técnicas no
algoritmo de uma estrutura de indexação para diminuir as operações de escrita
durante o processo de atualização do índice, adequando assim seu uso em
dispositivos SSD (JIN et al., 2015; LV; LI; CUI, 2011; SARWAT et al., 2011; WANG
et al., 2012).
Lv, Li e Cui (2011) adotam a estratégia de utilizar o log e apresentam como
diferencial uma técnica que procura também reduzir o número exagerado de
operações de leitura necessárias ao implementar esse mecanismo para não mais
que o dobro do necessário ao se utilizar o algoritmo não otimizado.
O resultado experimental da pesquisa indicou um ganho de desempenho de
aproximadamente três vezes se comparado ao do algoritmo R-Tree tradicional
executado em memórias flash.
Sarwat et al. (2011) propõem a criação de um framework genérico para criação
de estruturas de indexação de dados espaciais denominado FAST (Flash Aware
Spatial Trees), que pode ser aplicado em uma variedade estruturas de indexação
como R-Tree e suas variantes. A técnica proposta busca eficiência e durabilidade
das operações de leitura e escrita, dado que os dispositivos SSD possuem um limite
conhecido de operações de escrita antes de falhar.
Nos experimentos, as estruturas de indexação R-Tree e B-Tree foram
implementadas utilizando o framework proposto com a estrutura de indexação
genérica disponível no PostgreSQL denominada GiST (Generalized Search Tree),
que permite a criação de estruturas com hierarquia em árvores personalizadas. As
estruturas criadas utilizando o framework receberam os nomes de FAST-RTree e
FAST-BTree, respectivamente, e em todos os experimentos apresentaram
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resultados superiores, indicando assim que os SGBD podem se beneficiar da
utilização de uma estrutura compatível com o dispositivo de armazenamento
adotado.
Wang et al. (2012) utilizam técnicas para reduzir a divisão de nós da estrutura
com nós adicionais, promovendo assim uma diminuição nas operações de escrita
aleatória que a torna mais adequada para uso com dispositivos SSD. Sua estrutura
recebe o nome de OR-Tree.
Jin et al. (2015) adotam uma estratégia similar à de Wang et al. (2012),
utilizando técnicas para reduzir as operações de divisão de nós. Além desse
mecanismo, Jin et al. (2015) propõem o uso de uma tática para realizar o cache das
atualizações na estrutura, reduzindo ainda mais as operações de escrita aleatória. A
estrutura otimizada recebe o nome de FOR-Tree e apresenta potencial para uso e
melhora do desempenho de consultas espaciais.
Wang et al. (2012) e Jin et al. (2015) realizam testes experimentais bem
similares para analisar o desempenho de suas melhorias na estrutura de indexação
estudada. Ambos os experimentos utilizaram o mesmo conjunto de dados e a
mesma ferramenta para calcular características específicas de algoritmos para
memória flash, como a contagem de operações de escrita e de leitura. Os autores
também incluíram em seus testes a comparação de desempenho com a estrutura de
indexação proposta por Sarwat et al. (2011). Todos os testes das pesquisas foram
realizados apenas em dispositivos SSD.
A Figura 13 traz gráficos representando o tempo médio por transação para
completar a atualização da estrutura de indexação proposta por Wang et al. (2012)
(gráfico à esquerda) e a proposta por Jin et al. (2015) (gráfico à direita), ambas
comparadas com o tempo utilizado pela estrutura de Sarwat et al. (2011). Os
gráficos também permitem observar o efeito da variação do buffer de memória nos
tempos de atualização das estruturas.
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Figura 13 – Tempo médio por transação de atualização do índice

Fontes: Wang et al. (2012, p. 12) e Jin et al. (2015, p. 4683)

Ambas as melhorias propostas se mostraram mais eficientes que a estrutura
proposta por Sarwat et al. (2011), porém, apesar da similaridade dos experimentos
executados, não é possível inferir diretamente dos resultados alguma comparação
entre a melhoria de Wang et al. (2012) e a de Jin et al. (2015), uma vez que não
existem evidências de que os ambientes e as técnicas utilizadas foram idênticos.
Como este trabalho realiza a comparação do desempenho entre três SGBD
com extensões espaciais, opta-se por manter constantes as configurações de cada
SGBD que podem influenciar o desempenho durante os experimentos. Com isso,
seleciona-se para estudo a tradicional estrutura de indexação R-Tree, que é
compatível com todos os SGBD adotados nesta pesquisa.
2.9

Conclusão

Malinoewski (2014) enfatiza a ampliação e importância do uso de SGBD com
extensões espaciais por sistemas GIS, destacando a crescente implementação de
funcionalidades para manipulação de dados espaciais.
Chen, Xie (2008) e Malinowski (2014) deixam claro que, mesmo com padrões
no mercado como SFSQL e SQL/MM, os SGBD divergem em relação às
funcionalidades e definições adotadas, limitando os objetos para um estudo
comparativo.
Ray, Simion, Brown (2011) e Malinowski (2014) demonstram que distintos
SGBD apresentam um desempenho variado de acordo com o tipo de consulta e
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experimento executado, indicando que a seleção de um correto SGBD depende de
sua aplicação final.
Em Brogna (2012), nota-se que a correta configuração dos parâmetros do
SGBD altera diretamente a eficiência dependendo do dispositivo de armazenamento
adotado. Nota-se também que o SSD apresenta um desempenho superior na
maioria dos experimentos executados.
Em Sardadi et al. (2008), observa-se que o tipo de estrutura de indexação
adotado e o volume de dados têm um efeito direto na melhoria do desempenho do
SGBD.
Os trabalhos de Wang et al. (2012) e Jin et al. (2015) permitem observar que
os algoritmos de estruturas de indexação espaciais podem ser otimizados para uso
com dispositivos SSD. Porém, como estrutura de indexação para estudo, adota-se o
R-Tree, que é comum e compatível com todos os SGBD selecionados nesta
pesquisa.
Observar o tempo de resposta fim a fim de uma consulta espacial variando a
carga de trabalho, o volume de dados, o SGDB e o dispositivo de armazenamento
permitirá analisar o desempenho e configurar o correto ambiente GIS.
Baseando-se nas referências pesquisadas, a próxima seção descreverá a
massa de dados que será utilizada como carga e o benchmarking que permitirá a
medição do desempenho dos experimentos que serão executados neste trabalho.
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3.1

MASSA DE DADOS E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO

Introdução

A seção 2 mostrou pesquisas que comparam o desempenho entre SGBD com
extensões espaciais e pesquisas que demonstram a superioridade do emprego de
dispositivos SSD em um sistema de banco de dados não espacial. Para realizar a
avaliação do desempenho de sistemas de banco de dados, é necessária a utilização
de uma massa de dados e de um benchmarking adequado. Nesta seção, discorre-se
sobre o software para benchmarking e a massa de dados que será utilizada neste
estudo.

3.2

Medição de desempenho

Ferramentas para execução de testes de benchmarking são essenciais para
avaliar as funcionalidades e o desempenho de sistemas de banco de dados.
Diferentemente dos bancos de dados tradicionais, que possuem especificações de
benchmarking como o TPC-C, atualmente os banco de dados espaciais não têm um
padrão para a realização de benchmarking em sistemas (RAY; SIMION; BROWN,
2011).
Ray, Simion e Brown (2011) desenvolveram em Java uma ferramenta de
código aberto e facilmente extensível para a execução de testes de benchmarking
em banco de dados espaciais denominada Jackpine. Por meio de arquivos de
configuração, é possível estabelecer para cada teste parâmetros como o número de
iterações, a quantidade de acessos simultâneos e o cenário que deverá ser
executado.
Seguindo os parâmetros utilizados pelos autores, neste trabalho adota-se uma
execução de warmup (aquecimento) seguida por três iterações de execução para as
consultas de leitura. Para os testes de escrita, utiliza-se uma única execução. O
tempo médio de execução da ferramenta é calculado pela média aritmética das
iterações, excluindo o tempo de aquecimento.
A Figura 14 ilustra a arquitetura geral da ferramenta. Nota-se que a definição
dos cenários de consultas espaciais e módulos para conexões com banco de dados
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é interna à ferramenta. Para alterações nessas definições, é necessário adicionar
classes diretamente ao código.
Figura 14 – Arquitetura geral do Jackpine

Fonte: Adaptado de Ray, Simion e Brown (2011).

A Figura 15 ilustra o relatório de saída gerado pela ferramenta, que permite
verificar para cada SGBD se houve erros durante a execução, a quantidade de
registros retornados e, principalmente, o tempo médio de duração de cada iteração,
o qual será utilizado para comparação de desempenho.
Figura 15 – Relatório de execução

Fonte: Ray, Simion e Brown (2011).

Os autores propuseram o uso dos dados públicos disponibilizados pelo US
Census Bureau como TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and
Referencing), que contém dados geográficos de todas as regiões dos Estados
Unidos. Esse tipo de dado possui todos os principais tipos geométricos, o que
permite a criação de diversos tipos de cenários de uso por aplicações GIS.
A ferramenta elaborada permite a execução de dois tipos de testes propostos
pelos autores: micro e macrobenchmark. O objetivo do microbenchmark é de testar
os principais operadores topológicos e funções espaciais básicas. Já o
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macrobenchmark tem como objetivo modelar os principais casos de uso por
aplicações GIS. A Tabela 6 descreve alguns dos cenários modelados incluídos na
ferramenta.
Tabela 6 – Exemplos de cenários incluídos no Jackpine
Tipo de benchmarking
Descrição do cenário
Macro

Complexos industriais em zonas com risco de alagamento

Macro

Quantidade de residências em um raio de 1 milha de
todos os hospitais

Macro

Residências localizadas a 100 pés dos principais lagos

Macro

Construções comerciais em áreas não permitidas

Micro

Linhas que cruzam polígonos

Micro

Polígonos contidos por outro polígono

Micro

Encontrar a maior linha

Micro

Calcular o envelope dos polígonos

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3

Métricas e pontuação geral

As pesquisas de Dan, Yu e Chung (1995) e de Crolotte (2009) propuseram
métricas tais como médias aritméticas, harmônicas e geométricas ponderadas para
calcular a pontuação geral de um benchmarking.
Entretanto, espera-se que os tempos de execução dos cenários variem
amplamente para o mesmo banco de dados, dado que cada consulta possui uma
característica única de processamento pelo SGBD, demandando do sistema
recursos de processamento distintos.
Ray, Simion e Brown (2011) preferem uma métrica que não é influenciada por
uma consulta com alto tempo de execução e propõem uma métrica na qual calculase a média geométrica de todas as consultas, normalizada pelo tempo de execução
do SGBD de referência, como mostra a equação 1.

49
Na fórmula, N representa o número total de consultas. Nota-se que o SGBD
adotado como referência sempre terá a pontuação com valor 1 (adimensional),
independentemente do cenário executado. Valores superiores indicam um
desempenho melhor do SGBD estudado em relação ao SGBD de referência. Neste
trabalho, adota-se o PostgreSQL como SGBD de referência.
Cada SGBD realiza seu próprio plano de execução de consulta, que é afetado
por fatores tais como índices, palavras-chave utilizadas, estrutura sintática da
consulta e técnicas de otimização. Neste trabalho verifica-se o custo dos planos de
execução das consultas utilizadas nos testes de macrobenchmarking, buscando
divergências significativas que podem justificar uma alteração do desempenho de
cada SGBD estudado.

3.4

Massa de dados

O objetivo desta etapa é investigar massas de dados disponíveis para estudo
que representem dados comumente utilizados por sistemas GIS. A massa de dados
deverá ser segregável, permitindo assim empregar os mesmos tipos de dado em
distintos volumes que serão utilizados durante a experimentação.
Assim como nos trabalhos de Malinoewski (2014) e de Ray, Simion e Brown
(2011), sugere-se o uso de dados que representem elementos cartográficos tais
como ruas, prédios, lagos, parques, entre outros. Esses tipos de dados são
comumente utilizados por sistemas GIS em aplicações para planejamento urbano,
podendo ser segregados por hemisférios, continentes ou países, e possuem os três
principais tipos de geometria estabelecidos pelo padrão OGC (pontos, linhas e
polígonos).
Investigando os dados espaciais públicos disponíveis para uso com essas
características, adotam-se os dados disponibilizados pela ferramenta colaborativa
OpenStreetMaps, pelos seguintes fatores encontrados na ferramenta:
•

Possui dados com abrangência mundial, permitindo que os testes não se
restrinjam a uma área territorial específica, não limitando assim os valores
dos dados coletados.
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•

Os dados são disponibilizados em arquivos com formatos abertos
denominados ShapeFiles, facilitando sua importação para cada SBDG
estudado neste trabalho.

•

Cada tipo de elemento é disponibilizado em arquivos próprios, permitindo
que sejam carregados no sistema nas suas respectivas tabelas.

•

Todos os elementos possuem campos alfanuméricos que representam
atributos específicos, tais como velocidade de uma via, tipo de área verde,
entre outros. A existência desses atributos permite criar casos de uso mais
adequados para aplicações GIS.

•

Os arquivos são disponibilizados por regiões tais como países, estados ou
províncias, permitindo carregar distintos volumes de dados no SGBD.

•

As informações geométricas são representadas em um sistema de
coordenadas geográfico denominado

EPGS:4326. Esse sistema é

compatível com todos os SGBD estudados, não necessitando de
conversões geométricas, portanto sem perda de precisão espacial.
Os dados disponibilizados possuem dois componentes. O componente espacial
armazena informações geográficas do elemento, tais como coordenadas, tipo de
geometria e sistema de representação. O componente não espacial armazena
atributos tabulares que representam características do elemento, tais como
identificador global, tipo, nome, entre outros.
Os SGBD espaciais permitem armazenar ambos os componentes em uma única
tabela, disponibilizando colunas com tipos específicos para corretamente armazenar
e representar o dado.
Assim

como em Ray,

Simion e Brown

(2011), para os testes de

microbenchmarking agrupam-se os dados de acordo com seu tipo geométrico
(ponto, linha e polígono), eliminando todos os atributos não espaciais com exceção
do identificador único global.
A Tabela 7 representa as tabelas que serão adotadas nos experimentos,
indicando o seu tipo geométrico, sua descrição e o tipo de benchmarking no qual
serão utilizadas. Os detalhes das estruturas das tabelas são especificados no
Apêndice A deste trabalho.
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Tabela 7 – Descrição das tabelas de dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5

Volume dos dados

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos do portal de internet
disponibilizado por Geofabrik1 e agrupados por região para facilitar a importação no
SGBD.
A Tabela 8 representa o volume de dados originais em KB dos arquivos
organizados por tabela, região geográfica e componente do dado (espacial e tabular)
que serão utilizados nos testes de macro e microbenchmarking.

1

GEOFABRIK. Open Street Maps Data Extracts Disponível em: http://download.geofabrik.de Acesso
em: 09 nov. 2016
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Tabela 8 – Volume de dados das tabelas utilizadas no benchmarking

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 16 ilustra os dados da região central da cidade de São Paulo de cada
tabela, exibidos em uma aplicação GIS. Nota-se a alta densidade de informações
geométricas contidas em uma pequena região.
Figura 16 – Dados espaciais exibidos por uma aplicação GIS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.6

Conclusão

Medir o desempenho de um SGBD com extensão espacial exige a
especificação de um modelo e de um ambiente constituído por ferramentas, métricas
e dados que auxiliem o processo de coleta de dados. Para isso, nesta seção
aprofundou-se sobre o software que será adotado para execução dos testes e
medição de desempenho.
Adota-se um modelo de dados genérico e compatível com aplicações GIS, que
possibilita a carga de distintos volumes de dados nos testes de macro e
microbenchmarking.
Na próxima seção, define-se o ambiente de experimentação que será utilizado
para a execução dos testes.
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4

4.1

AMBIENTE DE EXPERIMENTAÇÃO

Introdução

A seção 3 detalhou o software para mensuração do desempenho e a massa de
dados adotada. Nesta seção, discorre-se sobre a configuração da infraestrutura
composta por hardware e software que será utilizada nos experimentos. Para o
hardware,

aprofunda-se

sobre

os

aspectos

técnicos

dos

dispositivos

de

armazenamento escolhidos. Para o software, assim como visto em Brogna (2012),
detalha-se a configuração do tamanho da página de dados dos SGBD adotados.
Definem-se os cenários comuns de aplicações GIS que serão simulados por
meio de linguagem SQL, obedecendo os operadores espaciais definidos pelo padrão
OGC (Open Geospatial Consortium) e adotado pelos SGBD utilizados neste trabalho
(PostgreSQL 9.6 com sua extensão espacial PostGis 2.3.2, Oracle Spatial 12.1.0.2 e
MySQL Community Server 5.7.18).
Assim como em Ray, Simion e Brown (2011), sugere-se a execução de dois
grupos de cenários – um representando consultas espaciais simples e outro
representando aplicações comumente utilizadas por sistemas GIS.

4.2

Microbenchmarking

O principal objetivo do microbenchmarking é testar as principais relações
topológicas primitivas existentes em SGBD com extensões espaciais. Ray, Simion e
Brown (2011) utilizam como base para definir as consultas de relações topológicas o
modelo DE-9IM (Dimensionally Extended Nine-Intersection Model), proposto por
Clementini, Di Felice e Oosterom (1993) e adotado pelo OGC.
As relações topológicas entre duas geometrias do tipo ponto, linha e polígono
estabelecidas pelo modelo DE-9IM são representadas na Tabela 9. Os
relacionamentos não aplicáveis são marcados como “NA” (por exemplo, um ponto
não pode tocar em outro ponto). Os relacionamentos que são incorporados nos
testes de microbenchmarking são indicados como “S”. Campos em branco indicam
relacionamentos que não são implementados nesse benchmarking.
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Tabela 9 – Relações topológicas entre dois elementos

Fonte: Adaptado de Ray, Simion e Brown (2011).

Apesar de não incluir todas as combinações entre os relacionamentos e os
tipos de geometria, o microbenchmarking seleciona as principais combinações que
são comumente encontradas em consultas espaciais, testando as relações
topológicas comumente utilizadas por aplicações GIS.
As relações topológicas que não foram incluídas são utilizadas em aplicações
que realizam a validação de dados espaciais coletados por outros sistemas e
ferramentas.
Assim como proposto pelos autores, os testes de microbenchmarking incluem
ainda consultas que calculam junções espaciais com uma geometria específica.
Testes que estudam atributos espaciais de interesse, tais como área e buffer,
também são incluídos no microbenchmarking.
Excluem-se os cenários propostos pelos autores que se limitam a testar uma
quantidade limitada de registros da base de dados, tal como seleção de dados
próximos de uma coordenada fixa. Os testes de inserção, atualização e remoção
foram alterados para utilizar uma quantidade de registros que depende do volume de
dados carregado no SGBD.
A Tabela 10 representa todos os testes microbenchmarking deste trabalho, que
utilizam todos os operadores topológicos indicados com “S” na Tabela 9. As
consultas utilizadas nos testes de microbenchmarking são detalhadas no Apêndice B
deste trabalho.
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Tabela 10 – Testes de microbenchmarking

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3

Macrobenchmarking

O objetivo dos testes de macrobechmarking é representar alguns cenários de
uso típico em aplicações GIS, utilizando operadores de junções ou análises
espaciais. Uma das principais aplicações GIS que pode ser estudada com a massa
de dados adotada neste trabalho é o planejamento urbano.
As áreas envolvidas pelo planejamento urbano estudam tópicos tais como
crescimento de terras, gestão ambiental, transporte e demografia. Os cenários
descritos nas próximas seções representam casos de uso frequentemente adotados
nos estudos dessas áreas.
As consultas de macrobenchmarking, em sua maioria, utilizam operadores ou
junções espaciais estudadas pelo microbenchmarking com a adição de filtros nas
propriedades relacionais dos dados.
A Tabela 11 representa um resumo da descrição dos macrocenários adotados,
bem como o operador espacial utilizado por cada consulta.
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Tabela 11 – Testes de macrobenchmarking

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.1 Áreas úmidas que contêm ruas

Neste cenário identificam-se as áreas úmidas (lagos, rios, córregos, entre
outros) que contêm eixos de logradouros, tais como pontes e túneis. As áreas
selecionadas indicam, como exemplo, locais com uma maior incidência de poluição
proveniente do tráfego local. A Figura 17 ilustra um caso extraído dos dados
estudados, no qual um córrego contém dois segmentos de logradouros.
Figura 17 – Área úmida que contém ruas

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.2 Ruas que cruzam com ferrovias

Neste cenário identificam-se os logradouros que cruzam com linhas férreas,
indicando locais que necessitam de sinalização e fiscalização específica.
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A Figura 18 ilustra um exemplo extraído dos dados, no qual são identificados
quatro pontos de intersecção.
Figura 18 – Ruas que cruzam com ferrovias

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.3 Pontos de interesse que não possuem estacionamentos próximos

Neste cenário, selecionam-se todos os pontos de interesse que não possuem
nenhum estacionamento localizado dentro de um raio de 500 metros de distância.
Os pontos de interesse retornados indicam locais com maior dificuldade de acesso e
que podem ter uma redução na quantidade de visitas.
A Figura 19 ilustra duas situações extraídas dos dados carregados. Na
primeira, os estacionamentos não se encontram próximos de um monumento local.
Já na segunda, existem três estacionamentos próximos de quatro pontos de
interesse diversos.
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Figura 19 – Proximidade entre pontos de interesse e estacionamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.4 Construções industriais próximas de córregos

Neste cenário, selecionam-se as construções industriais que possuem córregos
dentro de 500 metros de sua proximidade. As construções retornadas pela consulta
devem ser fiscalizadas dependendo do seu ramo de atuação no mercado, buscando
estabelecimentos que possam despejar poluentes em córregos próximos a eles. A
Figura 20 representa uma indústria química localizada a 238 metros de um córrego.
Figura 20 – Indústria próxima de córrego

Fonte: Elaborado pelo autor.

60
4.3.5

Árvores dentro de áreas verdes

Neste cenário, selecionam-se todas as árvores que estão localizadas dentro de
áreas verdes, tais como parques, reservas naturais, entre outras. Os dados auxiliam
a identificação de árvores que demandam uma preservação mais intensiva,
necessitando de cuidados mais frequentes. A Figura 21 ilustra árvores localizadas
dentro do limite geográfico de um parque.
Figura 21 – Árvores dentro de um parque

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4

Configuração do ambiente

A infraestrutura de hardware é composta por um terminal remoto que simula
usuários do banco de dados e por um servidor responsável por armazenar o SGBD
e a massa de dados que será utilizada nos experimentos. O terminal e o servidor
conectam-se por uma rede local e comunicam-se por meio de uma interface
ethernet. A Figura 22 ilustra a arquitetura do ambiente.
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Figura 22 – Arquitetura do ambiente de experimentação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Criam-se três partições de 400 GB no disco rígido primário do sistema de 2 TB
de 7200 RPM. Em cada partição, instalam-se o sistema operacional e o SGBD
(PostGIS, Oracle e MySql), respectivamente. Esta arquitetura permite manter
separadas as instalações de cada SGBD, evitando compartilhamento de recursos
operacionais e conflitos entre diversas aplicações. Aplicações

executadas

permanentemente em segundo plano no sistema operacional, tais como software de
antivírus e firewall, são desabilitadas para não utilizar recursos do sistema.
Para o armazenamento dos arquivos do banco de dados, utilizam-se um disco
rígido de 2 TB de 7200 RPM e um disco de estado sólido de 240 GB, ambos com
uma única partição. Em todos os discos, utilizam-se partições com sistema de
arquivos NTFS (New Technology File System) em todos os dispositivos de
armazenamento. A Tabela 12 descreve as especificações técnicas dos dispositivos
de armazenamento adotados.
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Modelo

Tabela 12 – Especificação técnica dos dispositivos de armazenamento
Destino Capacidade
Taxa de transferência Características de
desempenho
Leitura – 156MB/s

7200 RPM

Servidor

Escrita – 156MB/s

Latência – 4.16 ms

SGBD

* Conectado a interface

Seek time:

SATA 3.0 Gb/s

Leitura < 8.5ms

HDD Seagate

SO

ST2000DM0012

2 TB

Escrita < 9.5ms
HDD Seagate

Dados

ST2000DM0011

SGBD

2 TB

Leitura – 156MB/s

7200 RPM

Escrita – 156MB/s

Latência – 4.16 ms

* Conectado a interface

Seek time:

SATA 3.0 Gb/s

Leitura < 8.5ms
Escrita < 9.5ms

SSD Kingston
SUV400S37

3

Dados

240 GB

SGBD

Leitura – 550MB/s

MTBF: 1 M horas

Escrita – 490MB/s

90K IOPS Leitura

* Conectado a interface

25K IOPS Escrita

SATA 3.0 Gb/s
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se que, em relação aos dispositivos de armazenamento adotados por
Brogna (2012), as características técnicas dos dispositivos HDD permanecem
praticamente constantes, com uma melhoria de aproximadamente 24% nas taxas de
transferência. Por sua vez, os dispositivos SSD apresentam taxas de transferência
96% superiores, o que evidencia que a tecnologia de memórias flash foi aprimorada
significativamente nos últimos quatro anos.
Adota-se o Microsoft Windows Server 2016 como sistema operacional do
servidor de banco de dados. Ray, Simion e Brown (2011) sugerem utilizar uma
quantidade baixa de memória RAM, prevenindo que os dados fiquem residentes na
memória e não no dispositivo de armazenamento. Adota-se então a quantidade
mínima de 8 GB recomendada para uso com o sistema operacional escolhido. Para
o processador do servidor, utiliza-se um Intel Xeon 4570 2.3 GHz.

2

3

SEAGATE. Desktop HDD Product Manual. Cupertino: Seagate Technology, 2015. Disponível em:
<http://www.seagate.com/www-content/product-content/barracuda-fam/desktop-hdd/barracuda7200-14/en-us/docs/100686584p.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2016.
KINGSTON. SSDNow UV400. Sunbury-on-Thames: Kingston Technology Europe, 2016. Disponível
em: <https://www.kingston.com/datasheets/SUV400S3_en.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2016.
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4.5

Configuração do SGBD

Na seção 2, citamos que Brogna (2012) demonstrou que o tamanho da página
de dados altera a quantidade de transações por minuto (TPM) processadas pelo
SGBD. No SSD, o pior resultado foi com 2 Kb, que diminuiu o TPM em 50% em
relação aos outros tamanhos de página adotados. Já no HDD, apesar de o TPM
aumentar linearmente de acordo com o tamanho de página de dados, a variação é
pequena.
Considerando-se o trabalho do autor, nesta pesquisa adota-se 8 Kb como o
tamanho da página de dados, dado que esse valor não causa alterações
significativas no desempenho do SGBD de acordo com o dispositivo estudado e
também que é um valor comumente adotado como padrão no mercado.

4.6

Configuração da carga de dados

Para simular distintos volumes de dados no SGBD, realiza-se a carga de dados
em três categorias, representando volumes baixo, médio e grande. Evitando uma
distribuição desigual do tipo geométrico carregado em cada categoria, utiliza-se uma
separação por regiões geográficas e não por tabelas.
O volume baixo é composto pelos dados da região Sul do Brasil, totalizando
1.508.144 registros que somam 602.819 Kb de dados. O volume médio inclui
adicionalmente a região Sudeste, totalizando 3.342.016 registros que somam
1.366.299 Kb de dados. Por sua vez, o volume grande é representado por todas as
regiões geográficas do país, totalizando 4.730.544 registros em 1.987.755 Kb de
dados.
A Tabela 13 representa a quantidade de registros e o tamanho em Kb de cada
componente de dados (tabulares e geometria espacial), organizados por volume e
tabela.
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Tabela 13 – Volume de dados (em Kb) e quantidade de registros adotados
para cada categoria

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em execuções pré-experimentais, utilizou-se uma carga de dados maior, que
contemplava dados geográficos de diversos continentes. Com essa carga, as
consultas realizadas tiveram um tempo de resposta na ordem de dias, inviabilizando
sua utilização neste trabalho. Adicionalmente, consideram-se os seguintes fatores:
•

Aplicações GIS utilizam uma massa de dados restrita e específica para sua
aplicação, que engloba uma área geográfica menor, tais como estados e
países.

•

A área geográfica do território brasileiro é extensa e seu volume de dados é
maior do que os comumente utilizados por aplicações GIS.

•

Com o volume de dados adotado neste trabalho, será ainda possível
verificar diferenças expressivas nos tempos de execução de cada cenário
estudado.
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4.7

Conclusão

Nesta seção especificou-se o ambiente de experimentação, detalhando os
cenários que serão executados para realizar o benchmarking e a configuração do
ambiente de hardware e software que se adota para execução dos testes de
desempenho com o HDD e o SSD.
Aprofundou-se sobre a carga de dados que será utilizada nos testes, em que
se variam os volumes (baixo, médio e grande), adotando os dados pertencentes ao
território geográfico brasileiro como carga para estudo.
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5

EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE

5.1

Introdução

A seção 4 detalhou os testes que serão executados para benchmarking e o
volume de dados que será carregado em cada SGBD. O objetivo desta etapa é
executar todos os cenários de testes utilizando o benchmarking adotado medindo-se
o tempo de execução de cada cenário. A Figura 23 ilustra as variações de ambiente
nas quais os cenários serão executados. Para cada SGBD, seis combinações entre
o dispositivo de armazenamento e o volume de dados serão testadas.
Figura 23 – Combinações do ambiente para estudo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a coleta dos dados, os resultados serão organizados e distribuídos em
gráficos e tabelas permitindo uma análise comparativa de desempenho entre os
SGBD selecionados, os dispositivos de armazenamento e o volume de dados
utilizados.

5.2

Carga de dados

Inicialmente, configura-se cada SGBD para armazenar a massa de dados,
respeitando a estrutura dos ambientes que serão estudados, variando-se o volume
de dados e o dispositivo de armazenamento.
Para o Oracle, criam-se seis esquemas em uma única instância, cada um em
sua própria estrutura de armazenamento física (tablespace). Para realizar as

67
distintas cargas de volume, três esquemas são configurados para armazenar dados
no HDD e três no SSD. A mesma configuração é aplicada para PostGIS e MySQL.
Utiliza-se a ferramenta disponibilizada por cada SGBD para realizar a carga
dos dados espaciais armazenados em formato ShapeFile em sua respectiva
estrutura de dados criada no banco de dados. Para o Oracle, utiliza-se a ferramenta
dedicada Oracle Map Builder e, para o PostgreSQL, utiliza-se a ferramenta de
importação shp2pgsql (Shape para PostgreSQL), ambas disponibilizadas em
conjunto com os arquivos de instalação do SGBD. O MySQL não possui ferramenta
própria e, portanto, para ele utiliza-se a ferramenta ogr2ogr (OGR Simple Features
Library)4.
Cada ferramenta realiza uma sequência de operações similares: recuperam-se
os dados armazenados no arquivo ShapeFile, criam-se as tabelas para
armazenamento, inserem-se os registros e criam-se os índices espaciais.
A vantagem de utilizar ferramentas específicas para carga de arquivos é que
elas possuem um desempenho superior se comparadas com ferramentas genéricas
ou com as funcionalidades de exportação de dados existentes em diversas
ferramentas GIS (SIMION, 2015). Adicionalmente, ao indicar o sistema de
coordenadas no qual os dados estão armazenados, as ferramentas já realizam a
configuração dos metadados específicos de cada SGBD.
Mediram-se os tempos de carga de dados de cada volume dos três SGBD
durante a importação dos dados no HDD e no SSD. Os resultados são organizados
em gráficos que permitem comparar o tempo de carga (em segundos) dos SGBD em
cada dispositivo de armazenamento. As Figuras 24 e 25 representam os dados
coletados durante a carga no HDD e no SSD, respectivamente.
Analisando os resultados, observa-se que todos os SGBD tiveram seu tempo
de carga reduzido ao se utilizar o SSD, o que se deve ao fato de que o SSD adotado
possui uma velocidade de escrita sequencial superior ao do HD. Entretanto, a
redução não foi muito expressiva: o PostGis teve seu tempo médio reduzido em
7,5%, enquanto o Oracle e o MySQL tiveram uma redução média de 3,4%. Acredita-

4

OGR Simple Features Library Disponível em: http://www.gdal.org/ogr2ogr.html Acesso em: 01 fev.
2017
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se que grande parte do tempo é utilizada por operações de processamento, como a
leitura dos arquivos e o cálculo do índice espacial.
Figura 24 – Gráfico do tempo de carga de cada volume no HD (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 25 – Gráfico do tempo de carga de cada volume no SSD (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após concluídas as cargas de dados, extrai-se de cada SGDB o tamanho de
todas as tabelas e de índices espaciais criados. Os dados são então organizados
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em gráficos que permitem comparar e buscar por eventuais divergências nos
tamanhos de cada tabela, indicando falhas na carga de dados.
Os resultados do tamanho de cada tabela em MB, organizados por volume
baixo, médio e grande, são representados pelas Figuras 26, 27 e 28,
respectivamente. Como em um mesmo gráfico os valores em MB variam largamente
entre as tabelas, adota-se a escala logarítmica para facilitar a exibição.
Ressalta-se que os tamanhos de cada tabela não sofrem alterações se
carregados no HD ou no SSD; notam-se alterações nos tamanhos apenas ao variar
o SGBD utilizado.
Figura 26 – Tamanho das tabelas carregadas do volume pequeno (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 27 – Tamanho das tabelas carregadas do volume médio (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 28 – Tamanho das tabelas carregadas do volume grande (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando os resultados de todos os volumes nota-se que, em sua maioria, as
tabelas possuem um tamanho maior no Oracle, seguido pelo PostGIS e pelo
MySQL. Em todos os volumes, para cada tabela, calculou-se a diferença entre o seu
maior e menor tamanho e, na média, o tamanho variou 24,7%.
Acredita-se que a diferença de tamanho de uma mesma tabela carregada em
diversos SGBD ocorre pelo tipo de codificação de texto adotado por cada SGBD e,
principalmente, pelo tipo de coluna que representa um determinado tipo de dados,
tais como texto e números.
As Figuras 29, 30 e 31 representam em gráficos os resultados do tamanho de
cada índice espacial em Mb, organizados por volume baixo, médio e grande,
respectivamente. Também se adota a escala logarítmica para representar os valores
de cada gráfico.
Assim como ocorre para as tabelas, ressalta-se que os tamanhos de cada
índice somente sofrem alterações ao variar o SGBD, independentemente do
dispositivo de armazenamento utilizado.
Diferentemente dos tamanhos das tabelas, nota-se uma variação linear entre
os tamanhos dos índices espaciais, que são sempre superiores no Oracle, seguido
por MySQL e PostGis. Ressalta-se que todos os SGBD foram configurados para
utilizar o RTree como estrutura de indexação para dados espaciais.
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Figura 29 – Tamanho dos índices espaciais criados no volume pequeno (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 30 – Tamanho dos índices espaciais criados no volume médio (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim como esperado, observa-se que o tamanho do índice é diretamente
proporcional à quantidade de registros. Os índices de geometrias que representam
pontos são menores se comparados com os índices de geometrias que representam
linhas e áreas, o que ocorre por conta do número de vértices armazenados por cada
tipo geométrico.
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Figura 31 – Tamanho dos índices espaciais criados no volume grande (Mb)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como não existem funcionalidades para determinar somente o tamanho da
coluna espacial de cada tabela no SGBD, não é possível calcular uma relação entre
o tamanho dos dados espaciais e o tamanho do seu respectivo índice espacial.
Entretanto, pode-se calcular essa relação com base nos arquivos originais em
ShapeFile, que armazenam os dados espaciais em um arquivo único. Utilizando
esse cálculo, na média os índices espaciais correspondem a 39,6%, 37% e 12,4%
do tamanho dos dados que representam áreas, linhas e pontos, respectivamente.
Nas próximas subseções discorre-se sobre os resultados coletados durante a
realização do benchmarking.

5.3

Benchmarking com volume pequeno

Após carregados os dados em cada SGBD, segue-se com a primeira parte da
experimentação que consiste em executar todas as consultas do benchmarking em
cada SGBD utilizando o volume pequeno. Inicialmente realizam-se os testes de
micro e macro benchmarking utilizando o HD e, posteriormente, altera-se para o
SSD.
Tendo coletado os dados gerados pelo software de benchmarking Jackpine,
analisa-se o tempo médio de execução (TME) das consultas. Os relatórios
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completos gerados durante os experimentos desta etapa pelo Jackpine são incluídos
no apêndice C deste trabalho.
Organizam-se os resultados em gráficos que permitem comparar o tempo de
execução das consultas em cada SGBD. As Figuras 32 e 33 ilustram os gráficos do
TME (em segundos), agrupados por consulta e SGBD, utilizando o HD e o SSD,
respectivamente. Como em um mesmo gráfico os valores variam amplamente entre
cada consulta, adota-se a escala logarítmica para facilitar a exibição.
Figura 32 – TME do volume pequeno no HD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisa-se primeiramente o desempenho de cada SGDB, comparando os
tempos médios de execução de cada consulta. Observa-se que, com exceção dos
macrocenários “Construções perto de águas” e “POI sem estacionamento”, o Oracle
apresentou um TME discrepante em todos os cenários.
Malinowski (2014) também documentou tempos de execução superiores do
Oracle se comparado com os demais SGBD de sua pesquisa (PostGIS e
SQLServer). Nos testes da autora, o Oracle teve seu pior desempenho ao utilizar o
operador ST_Intersects, buscando por linhas que intersectam áreas. Nesse cenário,
o Oracle apresentou um TME 428 vezes superior ao tempo do PostGIS.
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Figura 33 – TME do volume pequeno no SSD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 14 representa a comparação da relação TME Oracle/TME PostGIS
dos cenários que utilizam o mesmo operador espacial para o mesmo tipo de par
geométrico entre os valores relatados pela autora e os encontrados neste trabalho.
Ressalta-se que os valores exibidos são admensionais.
Tabela 14 – Comparação da relação TME Oracle por TME PostGIS

Fonte: Adaptado de Malinowski (2014).

Comparando as relações, observa-se que para os operadores espaciais
ST_Intersects e ST_Within o Oracle teve um pior desempenho nos testes da autora.
Os resultados, apesar de possuírem uma diferença significativa, indicam que o
Oracle pode apresentar um TME excessivamente superior se comparado com o
PostGIS. Não se encontraram na bibliografia explicações técnicas que justifiquem
esse comportamento.
Para os cenários “Construções perto de águas” e “POI sem estacionamento”,
observa-se que o TME do MySQL é mais de 1000 vezes superior ao TME do
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PostGIS e 100 vezes superior ao do Oracle. Ao se analisar o plano de execução dos
dois cenários em cada SGBD, verifica-se que o MySQL não utiliza os índices
espaciais em consultas que possuem o operador ST_Distance. Os planos de
execução das consultas reportados por cada SGBD são incluídos no apêndice F
deste trabalho.
Com exceção dos cenários acima, curiosamente a maior diferença de TME de
operações de consulta entre o PostGIS e o MySQL é encontrada nos cenários “Ruas
que intersectam ferrovias” e “Linha que intersecta área”. Em ambos os cenários,
utiliza-se o operador espacial ST_Intersects e o TME do MySQL é aproximadamente
4,8 segundos superior ao TME do PostGIS.
Nos testes de escrita, constata-se uma maior diferença no TME do PostGIS e
do MySQL. Para as operações de remoção e atualização, o TME do MySQL é
aproximadamente 3,3 vezes superior ao TME do PostGIS.
Na operação de inserção, o cenário se inverte e o PostGIS passa a apresentar
um TME 5 vezes superior ao do MySQL. Entretanto, com uma diferença de apenas
0,44 segundos no TME, não é possível afirmar com esse volume uma real diferença
de desempenho entre os dois SGBD na operação de inserção.
Nos demais cenários, observa-se que o PostGIS e o MySQL tiveram um TME
similar, com diferenças menores que 1 segundo. Nas próximas seções, ao
analisarem-se os resultados coletados com cargas de dados maiores, espera-se que
a diferença seja mais expressiva, permitindo evidenciar uma divergência de
desempenho entre os dois SGBD.
Como os microcenários “Área que contém ponto” e “Maior área que contém
ponto” utilizam as mesmas tabelas e o mesmo operador espacial ST_Contains, é
possível verificar o comportamento do operador ST_Area, utilizado somente neste
último cenário para calcular a área de polígonos. Verifica-se que o TME do PostGIS
e do MySQL é reduzido ao se utilizar o operador ST_Area, enquanto o do Oracle
permanece constante.
Ao analisarem-se os planos de execução, verifica-se que o operador ST_Area
força o Oracle a realizar uma leitura completa da tabela que contém polígonos, ao
passo que o PostGIS e o MySQL utilizam os índices espaciais de ambas as tabelas
de polígonos e pontos para otimizar a consulta.
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Não se observa uma divergência significativa entre o TME dos testes de micro
e macrobenchmarking. Em sua maioria, os testes de macrobenchmarking utilizam os
mesmos operadores espaciais dos testes de microbenchmarking com a adição de
filtros relacionais, o que diminui a quantidade de dados espaciais que devem ser
processados pelos SGBD.
Com base no TME médio, calculado pela média aritmética entre o TME
utilizando o HD e o TME utilizando o SSD, estabelece-se o rank dos SGBD para
cada cenário. A Tabela 15 representa a classificação obtida.
Tabela 15 – Rank pelo TME médio, volume pequeno

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se examinar a Tabela 15 constata-se que, com poucas exceções, o Oracle
obteve a última classificação nos cenários estudados. Por sua vez, o PostGIS
obteve a primeira colocação em 70% dos testes.
Na segunda análise, compara-se o desempenho do benchmarking ao utilizar o
SSD e ao utilizar o HD. A Tabela 16 representa a diferença do TME (em segundos)
entre o HD e o SSD de cada SGBD, organizados por cenários. Nota-se que valores
negativos indicam que o SSD teve um TME superior ao HD.
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Tabela 16 – Diferença TME HD e TME SSD, para o volume pequeno (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 16, os campos destacados em amarelo indicam uma variação
pequena do TME entre os dois dispositivos, com uma diferença inferior a 1,2
segundos.
Os campos em verde indicam uma diferença superior a 1,2 segundos ou uma
variação de no mínimo 0,3 segundos em pelo menos dois SGBD, sugerindo uma
divergência que deve ser investigada e discutida.
Ao analisarem-se os resultados da Tabela 16, observa-se que para os testes
de consulta e seleção de dados não houve variações expressivas com o emprego do
SSD em nenhum SGBD.
Para os cenários “Construções perto de água” e “POI sem estacionamento”, o
MySQL teve seu TME reduzido em média 25 segundos ao utilizar o SSD. Ao
investigar o motivo dessa redução específica, verifica-se que o MySQL não utiliza os
índices espaciais em consultas que possuem o operador ST_Distance, sendo
necessário realizar uma leitura completa da tabela (full table scan). Como o SSD
possui um tempo de leitura superior ao do HD, é previsível que o TME seja reduzido
nesses casos.
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Para as operações de escrita observa-se uma redução, apesar de pequena, no
TME ao empregar o SSD. As operações de atualização e remoção tiveram seu TME
reduzido em todos os SGBD, sendo que no Oracle o ganho foi de até 10 segundos.
Nota-se também uma pequena redução na operação de escrita com o PostGIS
e o Oracle, enquanto o MySQL não apresentou alteração significativa nesta
operação.
Sabe-se que uma limitação das memórias flash utilizadas em dispositivos SSD
é a necessidade de apagar um bloco antes de realizar uma operação de escrita. A
velocidade de escrita informada pelo fabricante do SSD adotado neste trabalho é
aproximadamente 4 vezes superior a velocidade do HD. Ressalta-se, entretanto, que
a velocidade se refere a operações de escrita consecutivas em blocos livres.
Sugere-se, assim como em Brogna (2012), que blocos livres da memória
foram utilizados neste benchmarking reduzindo assim o TME nas operações de
escrita com o emprego do SSD.
O PostGIS foi o SGBD que teve seu TME minimamente alterado ao variar o
dispositivo de armazenamento. Nas operações de leitura, o TME não variou mais
que 0,15 segundos e, para as operações de escrita, a variação não superou 2,45
segundos.
Na última análise, calcula-se a pontuação geral (score) de cada SGBD, assim
como descrito na seção 3.3. Ressalta-se que os valores calculados pela equação
são adimensionais e correlacionam-se com o TME de um SGBD de referência
(adota-se o PostGIS neste trabalho). Como os resultados coletados tiveram
variações entre as operações de consulta e escrita, agrupam-se as pontuações por
três tipos de operação: leitura e escrita, somente leitura e somente escrita.
A Tabela 17 representa a pontuação calculada. Valores superiores a 1 indicam
um desempenho superior ao do PostGIS, enquanto valores inferiores apontam um
desempenho inferior. Ressalta-se que a pontuação geral é calculada em relação ao
PostGIS para a mesma operação e que os resultados são admensionais.
Analisando a Tabela 17, observa-se que o PostGIS apresentou uma pontuação
geral superior em todas as categorias. Ambos MySQL e Oracle tiveram a sua melhor
pontuação nas operações de escrita com o HD.
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Assim como identificado na análise do TME, o Oracle teve uma pontuação
geral inferior aos outros SGBD em todas as operações. Por sua vez, apesar de o
MySQL possuir um TME próximo do apresentado pelo PostGIS, sua pontuação geral
foi comprometida pelos cenários que utilizam o operador ST_Distance.
Tabela 17 – Pontuação geral de cada SGBD com volume pequeno

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados coletados nesta etapa do benchmarking não foram suficientes
para verificar uma diferença significativa no TME ao empregar o SSD. Espera-se que
uma divergência maior seja encontrada durante o benchmarking com volumes de
dados superiores, detalhados nas seções seguintes.
Entretanto, os resultados permitiram verificar uma discrepância no TME de um
mesmo cenário entre os SGBD estudados. Ao analisarem-se os planos de
execução, identificou-se que para o MySQL a disparidade ocorre por conta da não
utilização de índices espaciais.
5.4

Benchmarking com volume médio
Nesta segunda parte da experimentação, executam-se todas as consultas do

benchmarking em cada SGBD utilizando o volume médio, composto por 2,2 vezes
mais registros que o volume utilizado na primeira etapa. Assim como executado para
o volume pequeno, inicialmente realizam-se os testes utilizando o HD e
posteriormente altera-se para o SSD.
Analisa-se o tempo médio de execução (TME) das consultas executadas pelo
software de benchmarking Jackpine. Os relatórios completos gerados durante os
experimentos desta etapa pelo Jackpine são incluídos no apêndice D deste trabalho.
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Assim como na primeira parte da experimentação, os resultados são
organizados em gráficos que permitem comparar o tempo de execução das
consultas em cada SGBD. As Figuras 34 e 35 ilustram os gráficos do TME (em
segundos), agrupados por consulta e SGBD, utilizando o HD e o SSD,
respectivamente. Como em um mesmo gráfico os valores variam amplamente entre
cada consulta, adota-se a escala logarítmica para facilitar a exibição.
Figura 34 – TME do volume médio no HD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 35 – TME do volume médio no SSD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tal como constatado na primeira parte da experimentação observa-se que,
com exceção dos macrocenários “Construções perto de águas” e “POI sem
estacionamento”, o Oracle apresentou um TME discrepante em todos os cenários.
O mesmo comportamento permanece para o MySQL, que nos cenários
“Construções perto de águas” e “POI sem estacionamento” apresenta um TME mais
de 1000 vezes superior ao TME do PostGIS e 100 vezes superior ao do Oracle.
Com exceção dos cenários acima, a maior diferença de TME das operações de
consulta entre o PostGIS e o MySQL continua nos cenários “Ruas que intersectam
ferrovias” e “Linha que intersecta área”. Porém, para esta carga de dados, observase que para o macrocenário “Ruas que intersectam ferrovias” o TME do PostGIS
ultrapassou o TME do MySQL, o que não ocorreu no cenário “Linha que intersecta
área”.
Para os testes de escrita observa-se uma diferença maior em relação à carga
de dados anterior nas operações de remoção e atualização. O PostGIS permanece
com um TME inferior em relação ao MySQL em ambas as operações, porém nesta
carga o TME do MySQL é 10 vezes superior ao do PostGIS na operação de
remoção e 6 vezes na operação de atualização.

82
Para a operação de inserção ainda não se observa uma diferença significativa
entre o MySQL e o PostGIS. Nos testes com o HD, o TME do PostGIS é 4 vezes
superior, porém nos testes com o SSD ambos SGBD apresentaram um TME
idêntico.
A Tabela 18 representa o TME médio (entre o TME coletado utilizando o HD e
o TME utilizando o SSD) do volume pequeno e do volume médio, seguido pela
variação entre os volumes, em segundos.
Ao se analisar os dados da Tabela 18, constata-se que para essa carga, no
cenário “Ruas que intersectam ferrovias”, o TME do PostGIS cresceu em 77
segundos, enquanto para o Oracle e o MySQL o aumento foi de apenas 25
segundos.
Tabela 18 - Diferença entre o TME do volume pequeno para o volume médio (em
segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para os outros cenários, observa-se uma relação linear entre o TME de cada
SGBD e a variação encontrada entre as duas cargas, isto é, quanto maior o TME do
SGBD para uma consulta, maior seu aumento em relação aos demais SGBD.
Para essa carga de dados, também se calcula o rank dos SGBD para cada
cenário. Utiliza-se o rank apurado na primeira etapa e compara-se com a nova
pontuação, investigando eventuais mudanças na classificação de um SGBD.
A Tabela 19 representa o rank da primeira carga seguido pelo rank desta carga
calculados com base no TME médio representado pela Tabela 18. Os campos
destacados indicam uma alteração da classificação entre os dois benchmarkings.
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Nota-se pela Tabela 19 que na maioria dos cenários a classificação não foi
alterada, indicando uma relação linear entre o volume de dados e o TME. Entretanto,
para os cenários que utilizam o operador espacial ST_Intersects “Ruas que
intersectam ferrovias” e “Linha que intersecta área” o Oracle teve sua classificação
reduzida.
Tabela 19 – Comparação do rank entre o volume médio e o pequeno

Fonte: Elaborado pelo autor.

De fato, observou-se um aumento desproporcional no TME do PostGIS para o
cenário “Ruas que intersectam ferrovias” e no TME do MySQL no cenário “Linha que
intersecta área”, acarretando mudanças na classificação. Durante a terceira carga
de dados, será possível verificar se a relação permanece.
Assim como na primeira etapa, para a segunda análise adota-se a Tabela 20,
que representa a diferença do TME (em segundos) entre o HD e o SSD de cada
SGBD, organizado por cenários, para comparar o desempenho do benchmarking ao
utilizar o SSD e ao utilizar o HD.
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Tabela 20 – Diferença TME HD e TME SSD, para o volume médio (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se analisar a Tabela 20, notam-se resultados semelhantes aos constatados
no benchmarking do volume pequeno. Para os cenários “Construções perto de
água” e “POI sem estacionamento” o MySQL teve seu TME reduzido em média 125
segundos ao se utilizar o SSD, o que reforça a hipótese de que o emprego do SSD
produz uma maior redução no TME em consultas que realizam uma leitura completa
da tabela (full table scan).
Para as operações de escrita, observa-se uma redução maior no TME ao
empregar o SSD em relação aos resultados obtidos na primeira carga. É clara a
redução no TME em todos os SGBD nas operações de atualização e remoção.
Apesar de seguir a mesma tendência dos resultados com o volume pequeno,
ainda não é possível identificar um evidente benefício ao se empregar o SSD nas
operações de inserção, inclusive para o MySQL, que não teve alterações no TME ao
variar o dispositivo de armazenamento.
Para a última análise, calcula-se a pontuação geral (score) de cada SGBD
assim como descrito na seção 3.3. A Tabela 21 representa a pontuação calculada.
Valores superiores a 1 indicam um desempenho superior ao do PostGIS.
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Tabela 21 – Pontuação geral de cada SGBD com volume médio

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se na Tabela 21 que o PostGIS continua sendo o SGBD com melhor
desempenho em todas categorias. O Oracle teve sua pontuação melhorada nas
operações de leitura por conta de seu desempenho nos cenários que utilizam o
operador ST_Distance.
Nesta etapa os resultados coletados do benchmarking indicam uma resposta
diretamente proporcional do TME em relação ao volume carregado no sistema.
Constata-se novamente que o emprego do SSD produz uma melhoria nas
operações de escrita, principalmente para a atualização e remoção.

5.5

Benchmarking com volume grande

Para a última etapa da experimentação, executam-se todos os cenários do
benchmarking em cada SGBD utilizando o volume grande, que contém 1,4 vez mais
registros que o volume adotado na etapa anterior. Segue-se com o procedimento
adotado nos demais experimentos, realizando os testes primeiramente com o HDD e
posteriormente alterando-se para o SSD.
Os resultados coletados nesta etapa da experimentação utilizando o HD e o
SSD são

organizados em

gráficos e ilustrados nas

Figuras

37 e 38,

respectivamente. Ambos os gráficos são representados em escala logarítmica. Os
relatórios completos gerados durante os experimentos desta etapa pelo Jackpine
são incluídos no apêndice E deste trabalho.

86
Figura 36 – TME do volume grande no HD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 37 – TME do volume grande no SSD (em segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao examinarem-se os gráficos representados pelas Figuras 37 e 38, constatase um comportamento análogo ao identificado no benchmarking com volumes
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menores. Nesta carga de dados, observa-se que o TME do Oracle e o do MySQL na
operação de atualização estão com uma divergência menor.
Para os cenários que utilizam o operador espacial ST_Distance, o Oracle
passou a ser o SGBD com menor TME. Entretanto, seu TME continua discrepante
nos demais cenários.
A diferença do TME de um mesmo cenário entre o PostGIS e o MySQL ficou
mais nítida em relação às demais cargas. Excluindo-se os cenários “Construções
perto de água”, “POI sem estacionamento” e “Atualização”, que possuem uma
grande discrepância, observa-se agora uma variação média de 50 segundos entre
os dois SGBD.
Com o volume de dados adotado nesta carga, observa-se uma diferença
modesta entre o MySQL e o PostGIS, porém significativa se comparada com o
Oracle. Pode-se então confirmar a tendência que se notava nos experimentos com
cargas menores, nos quais o TME do MySQL é o menor dentre todos os SGBD.
A Tabela 22 representa o TME médio (entre o TME coletado utilizando o HD e
o TME utilizando o SSD) do volume médio e do volume grande, seguido pela
variação entre os volumes, em segundos.
Tabela 22 - Diferença entre o TME do volume médio para o volume grande (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se analisar os dados da Tabela 22, observa-se uma relação linear entre a
diferença de TME do volume grande para o volume médio e entre a diferença de
TME do volume médio para o volume pequeno. A exceção é encontrada no cenário
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de atualização; nessa carga o MySQL apresentou uma variação maior que os
demais SGBD.
Assim como analisado na experimentação anterior, calcula-se o rank dos
SGBD para cada cenário com base no TME médio representado pela Tabela 22. A
Tabela 23 representa o rank da primeira carga seguido pelo rank desta carga. Os
campos destacados indicam uma alteração da classificação entre os dois
benchmarkings.
Ao se examinar a Tabela 23 nota-se que, assim como identificado na etapa
anterior, o Oracle teve sua classificação reduzida no cenário “Linha que intersecta
linha”. Assim como na experimentação com o volume médio, nesta carga de dados o
Oracle manteve sua vantagem no outro cenário que utiliza o operador ST_Intersects.
Sugere-se que, para este operador, a resposta do SGBD seja proporcional em
relação ao número de vértices envolvidos na operação espacial e não à quantidade
de registros.

Tabela 23 – Comparação do rank entre o volume médio e o grande

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta carga de dados, o Oracle também apresentou um melhor desempenho
em relação ao MySQL na operação de atualização. Entretanto, identifica-se que o
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motivo desta troca de classificação foi um aumento desproporcional no TME do
MySQL para este cenário e não uma redução do TME do Oracle.
Observa-se também uma troca de posição entre o PostGis e o MySQL no
cenário “Ponto contido por área”, porém para esse cenário a diferença entre o TME
de ambos os SGBD é de 0,02 segundos, indicando que o desempenho para esta
operação é idêntico nos dois SGBD.
Da mesma forma como realizado nos demais experimentos, para a segunda
análise adota-se a Tabela 24, que representa a diferença do TME (em segundos)
entre o HD e o SSD de cada SGBD, organizado por cenários, para comparar o
desempenho do benchmarking ao utilizar o SSD e ao utilizar o HD.
Ao se analisar a Tabela 24, notam-se resultados análogos aos constatados nos
experimentos anteriores. Pode-se concluir com esta carga de dados que o emprego
do SSD produz uma maior redução no TME em consultas espaciais que realizam
uma leitura completa da tabela (full table scan).

Tabela 24 – Diferença entre TME HD e TME SSD, para o volume grande (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para os testes de escrita, observa-se uma redução maior no TME ao empregar
o SSD em relação aos resultados obtidos nos demais experimentos. Apesar de
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pequena, em todos os volumes constata-se uma redução no TME em todos os
SGBD nas operações de atualização e remoção.
Confirma-se a tendência dos resultados anteriores e observa-se um benefício
ao empregar o SSD nas operações de inserção. A exceção é para o MySQL, que
em nenhum teste mostrou qualquer alteração no TME ao utilizar o SSD.
Percebe-se uma variação excessiva entre tempo ganho de cada SGBD nas
operações de atualização e de remoção ao adotar o SSD, portanto para a operação
de inserção a variação é discreta. Nota-se que as operações de atualização e
remoção utilizam os operadores espaciais ST_Buffer e ST_Area, respectivamente,
enquanto nenhum operador espacial é utilizado na operação de inserção. Sugere-se
que esta diferença ocorre por conta de características específicas do SGBD no
processamento dos operadores espaciais e na atualização do índice espacial.
Para a última análise, calcula-se a pontuação geral (score) de cada SGBD
assim como descrito na seção 3.3. A Tabela 25 representa a pontuação calculada
nesta experimentação.
Tabela 25 – Pontuação geral de cada SGBD com volume grande

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a Tabela 25, assim como identificado nos demais
experimentos, o PostGIS continua sendo o SGBD com melhor desempenho em
todas as categorias. O Oracle teve novamente sua pontuação melhorada por conta
de um melhor desempenho na operação de atualização e nas operações de
consulta que utilizam o operador ST_Intersects.
Constata-se novamente que o emprego do SSD produz uma melhoria nas
operações de escrita, principalmente para a atualização e remoção. Nas operações
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de consulta, o SSD mostrou-se vantajoso em consultas que não utilizam índices
espaciais.

5.6

Correlação com o volume

Durante os experimentos, notou-se uma relação diretamente proporcional do
volume carregado no SGBD com o TME de cada consulta. Com o objetivo de
identificar se a relação possui uma tendência linear, exponencial ou atípica, realizase nesta seção uma comparação entre o TME médio (entre o HDD e o SSD) de
cada consulta, agrupando os resultados por SGBD.
Para o cálculo da correlação, utiliza-se a soma de todos os registros de cada
tabela empregada no cenário, ignorando quaisquer filtros espaciais ou relacionais.
Exceção é o cenário de inserção, no qual se utiliza somente a quantidade de dados
inseridos na tabela. A Tabela 26 representa a quantidade de registros envolvidos em
volume, agrupados por consulta.
Tabela 26 – Quantidade de registros por consulta e volume

Fonte: Elaborado pelo autor.

Utilizando a equação 2, calcula-se a correlação do TME com o volume de
dados carregados em cada SGBD, organizados por cenário. A Tabela 27 representa
os resultados obtidos com o PostGIS.

92

Tabela 27 – Correlação com o volume, PostGIS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisa-se a coluna Função da Tabela 27 para verificar a tendência do TME de
acordo com a quantidade de registros. Observa-se uma relação linear para todos os
testes de escrita e os testes de macrocenários. Curiosamente, para os testes dos
microcenários observa-se uma tendência exponencial, com exceção do teste
“Microponto contido por área”, que apresentou uma curva atípica.
Sugere-se que a divergência na tendência entre os testes de micro e
macrobenchmarking, inclusive para os que utilizam o mesmo operador espacial,
ocorre pela utilização exclusiva de filtros espaciais, elegendo assim uma quantidade
superior de dados para processamento espacial pelo SGBD.
Aplica-se a equação 2 aos dados coletados com o MySQL e com o Oracle,
representando os resultados nas Tabelas 28 e 29, respectivamente.
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Tabela 28 – Correlação com o volume, MySQL

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 29 – Correlação com o volume, Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se analisar a coluna Função das Tabelas 28 e 29, nota-se uma tendência
do TME em relação ao volume carregado no sistema similar à encontrada com o
PostGIS. Para facilitar a comparação da tendência entre cada SGBD, adota-se a
coluna Função calculada de cada SGBD e agrupam-se os resultados na Tabela 30.
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Tabela 30 – Correlação com o volume, todos os SGBD

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 30 permite verificar que, com exceção do teste de inserção e do
macrocenário “Árvores contidas por parques”, todos os SGBD apresentaram uma
tendência similar se comparados entre si.
Nos cenários em que não se observou similaridade, o Oracle exibiu uma
tendência linear decrescente, sendo mais eficiente com maiores volumes de dados.
Observou-se o mesmo comportamento no teste de inserção para o MySQL.
Ressalta-se que o teste de inserção teve um TME baixo (menor que 4
segundos para o Oracle e menor que 1 segundo para o MySQL e PostGIS) em
todas as cargas de dados, sendo que qualquer variação de milissegundos no TME
desse teste pode alterar a curva da tendência.
Os resultados indicam que não existe um benefício específico de um SGBD de
acordo com o volume carregado no sistema. Apesar de o Oracle ter apresentado
uma maior eficiência no teste de inserção e no cenário que utiliza o operador
espacial ST_Within, o TME dessas consultas continua superior ao TME medido dos
demais SGBD.
5.7

Benchmarking sem índices espaciais

Os resultados coletados nos experimentos inicialmente propostos no escopo
deste trabalho não indicaram nenhuma alteração significante no TME nas consultas
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espaciais indexadas ao empregar o SSD, sugerindo que a estrutura de indexação
pode limitar a redução no TME ao utilizar o SSD.
Para avaliar esta hipótese, realiza-se um benchmarking adicional, adotando a
carga de dados do volume médio, sem utilizar nenhum índice espacial nas tabelas.
O Oracle e o MySQL não permitem que certos operadores espaciais sejam utilizados
sem uma estrutura de indexação, por este motivo, adota-se somente o PostGIS para
esta experimentação.
As Tabelas 31 e 32 representam a comparação do TME de cada consulta nos
testes sem índices espaciais coletados neste experimento com os testes coletados
previamente

que

utilizam

índices

espaciais,

empregando

o

HD

e

SSD,

respectivamente.
Tabela 31 - Diferença do TME (segundos) do PostGIS com e sem índice, empregando
HD

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 32 - Diferença do TME (segundos) do PostGIS com e sem índice, empregando
SSD

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar as Tabelas 31 e 32, nota-se que ao não utilizar índices espaciais,
para ambos dispositivos de armazenamento o TME das operações de leitura
aumentou expressivamente, enquanto o das operações de escrita sofreram uma
redução de até 28% no HDD e de 43% no SSD.
Sem a utilização dos índices espaciais, o SGBD necessita realizar operações
de full table scan e analisar se cada geometria atende aos critérios do operador
espacial utilizado, o que acarreta em um maior tempo de processamento. A redução
no TME nas operações de escrita ocorre pela desnecessidade de recalcular e
atualizar a estrutura de indexação após o término das operações.
Para as operações de escrita sem índices espaciais, verifica-se que a redução
no TME ao empregar o SSD é maior que ao utilizar o HD (34,5% e 23,1%,
respectivamente) o que, assim como mencionado na seção 2.8.3, reforça a hipótese
de que as estruturas de indexação atuais não foram construídas para uso em
memórias flash.
Por fim, compara-se o TME do SSD e do HDD coletados no experimento sem a
utilização de índices espaciais. Os resultados são exibidos na tabela 33.
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Tabela 33 - TME PostGIS, sem índices, volume médio (segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da Tabela 33 permitem evidenciar o comportamento esperado
ao empregar um dispositivo SSD. Nas operações de leitura full table scan, o TME ao
utilizar o SSD foi menor que o TME ao utilizar o HDD, devido a sua velocidade de
leitura superior.
Para as operações de escrita, observa-se um benefício maior com o emprego
do SSD, onde o seu TME consideravelmente superior se inferior ao utilizar o HDD.
Apesar da velocidade de escrita informada pelo fabricante do SSD adotado neste
trabalho ser aproximadamente 4 vezes superior a velocidade do HDD, ressalta-se
que a velocidade descrita se refere a operações sequenciais em blocos livres.
Assim como verificado nos experimentos com índices espaciais, sugere-se que
as operações de escrita utilizaram blocos livre, nos quais a memória flash não
necessita realizar a limpeza do bloco de armazenamento antes de realizar uma
operação de escrita, favorecendo o tempo de processamento da consulta.
5.8

Análise dos resultados e considerações finais

Durante toda a elaboração deste estudo, foram considerados os seguintes
objetivos principais:
• Comparar o tempo médio de execução fim a fim de operações de consultas
e escritas entre SGBD espaciais, simulando cenários utilizados em
aplicações GIS.
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• Observar a influência do volume de dados carregado no sistema no TME de
cada teste.
• Verificar em quais testes e SGBD o emprego do SSD é benéfico, reduzindo
o TME em valores significativos.

Para uma síntese geral, calcula-se o score final de cada SGBD, utilizando cada
TME coletado em todos os experimentos. A Tabela 34 representa a pontuação
obtida, organizada por SGBD e por dispositivo de armazenamento.
Tabela 34 – Pontuação geral de cada SGBD, todos os volumes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados indicam que o Oracle teve o pior desempenho entre os SGBD
estudados. Por se tratar de um SGBD comercial, utilizado por diversos sistemas
empresariais, pode-se considerar esse um resultado inesperado, entretanto é
consistente com o trabalho de Malinowski (2014), que também identificou tempos de
execução excessivos ao utilizar o Oracle.
Por sua vez, o MySQL também se mostrou inferior ao PostGIS, principalmente
para as operações de leitura. Simion (2015) obteve resultados diferentes em seu
benchmarking, no qual o MySQL apresentou um desempenho geral até 2 vezes
superior ao do PostGIS.
Ao investigar a divergência entre os resultados deste trabalho e o resultado
apontado pelo autor, observa-se que neste trabalho o MySQL teve seu desempenho
comprometido pelas consultas que utilizam o operador ST_Distance, o qual não foi
adotado em nenhum cenário pelo autor. Ressalta-se também que as versões
utilizadas dos SGBD podem influenciar no resultado, inclusive por serem sistemas
de código aberto, sujeitos a constante aprimoramento.
O operador ST_Distance tem importante papel em sistemas GIS, sendo
utilizado em diversas aplicações móveis que localizam estabelecimentos próximos
do usuário, tais como bancos, restaurantes e hospitais. Na versão adotada neste
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trabalho, o MySQL não faz o uso dos índices espaciais em consultas que utilizam
esse operador, o que prejudica seu desempenho e inviabiliza seu uso nesses
sistemas e aplicações.
Outra particularidade encontrada durante a análise dos resultados é a de que o
Oracle também realiza operação de full table scan ao utilizar o operador espacial
ST_Area, limitando sua utilização principalmente em sistemas que realizam a
validação de dados espaciais ou geração de relatórios com base em propriedades
geométricas, como por exemplo, metragem de áreas verdes em cada cidade.
Verificou-se que nos cenários que utilizam o operador ST_Intersects, o TME do
Oracle teve um menor aumento se comparado com o MySQL e com o PostGIS ao
variar a carga de dados no sistema. Entretanto, ao analisar a correlação com o
volume, não se evidenciaram alterações nas curvas de respostas. Sugere-se que,
para este operador, a resposta do SGBD seja proporcional em relação ao número de
vértices envolvidos na operação espacial e não à quantidade de registros.
Os resultados indicam que não existe um benefício específico de um SGBD de
acordo com o volume carregado no sistema, onde observa-se uma resposta linear
de entre o TME de um cenário e a quantidade de registros envolvidos.
O emprego do SSD na armazenagem dos dados carregados no sistema não se
mostrou benéfico como o sugerido pela bibliografia. Nos testes de consultas, sua
influência na redução do TME somente foi significativa nas operações de leitura
sequencial que não utilizam índices. Tal fenômeno também foi observado por
Brogna (2012) em seu benchmarking de leituras intensivas.
Nos testes de escrita, a redução no TME ao se utilizar o SSD foi mais
expressiva em todos os volumes de dados, principalmente nas operações de
atualização e remoção. Apesar de o ganho ter variado de acordo com cada SGBD,
esse valor não é superior a 1,5 vez, sendo menor que o reportado pela bibliografia.
Sugere-se que o processo de atualização do índice espacial adotado por cada
SGBD limita o ganho ao se utilizar o SSD, o que também ficou evidenciado nos
testes sem índices espaciais.
Por fim, ressalta-se que os testes não apresentaram nenhum tipo de
divergência que possa contrariar sua validade ao alterar o SGBD, o volume de
dados e o dispositivo de armazenamento. Nenhum SGBD teve seu TME alterado
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desproporcionalmente ao empregar o SSD, tampouco ao variar o volume, indicando
resultados uniformes.
5.9

Conclusão
Os resultados coletados em todos os experimentos indicaram que o

desempenho de um SGBD espacial se correlaciona mais com características
internas do SGBD, tais como algoritmos utilizados nos cálculos espaciais e na
estrutura de indexação, do quem com o dispositivo de armazenamento utilizado no
sistema.
Nenhuma alteração significativa no TME foi observada nas consultas espaciais
indexadas ao empregar o SSD. Para as operações de escrita, a utilização do SSD
reduziu, ainda que de forma escassa, o TME em todos os experimentos realizados.
Para poucos cenários notou-se uma alteração no desempenho do SGBD ao se
ampliar a carga de dados no sistema, sendo possível afirmar que o TME do SGBD é
diretamente proporcional à quantidade de registros envolvidos na operação.
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6.1

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Resumo

O principal objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise comparativa do
tempo médio de execução de consultas em três SGBD, investigando se o uso de
dispositivos SSD produz um desempenho superior nos SGBD selecionados e qual a
sua relação com o volume de dados carregado.
Espera-se que os resultados possam contribuir na seleção de um SGBD e de
um dispositivo de armazenamento para uso com sistemas GIS dependendo do
volume de dados utilizado.

6.2

Avaliação geral e lições aprendidas

O estudo baseou-se na técnica de medição de desempenho utilizando um
benchmarking que calcula o tempo de resposta fim a fim de operações de leitura e
escrita.
O tempo médio de execução do Oracle foi excessivamente superior na maioria
dos testes se comparado com os demais SGBD, o que limitou o volume de dados
carregado no sistema, como mencionado na seção 5.3. Malinowski (2014) reportou
o mesmo comportamento do Oracle em seu estudo.
O PostGIS mostrou-se o SGBD com melhores TME em todos os experimentos.
Também apresentou um TME uniforme ao se aumentar o volume de dados
carregado no sistema.
Mesmo ao se utilizar um volume considerado grande para aplicações GIS, não
foi possível identificar uma redução significativa e comparável à do trabalho de
Brogna (2012) do TME ao utilizar o SSD. Verificou-se que apenas nas operações de
escrita sequencias, o emprego do SSD resultou em uma melhoria perceptível no
TME.
Assim como verificado por Brogna (2012), a utilização do SSD não resultou em
um melhor desempenho nos cenários que realizam leituras sequenciais indexadas,
reforçando a hipótese de que estruturas de indexação próprias para SSD podem
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contribuir com um resultado menor. Os testes sem índices espaciais também
corroboram com esta hipótese.
Verificou-se também nesta pesquisa que a melhoria no desempenho com o
emprego do SSD difere de acordo com o SGBD utilizado. Neste trabalho, o PostGIS
apresentou pouca variação nos testes com o SSD, enquanto o MySQL teve seu
TME reduzido em até 5 vezes nas operações de exclusão de dados.
Os resultados do estudo mostraram que os SGBD de código aberto possuem
um desempenho apropriado, sendo uma notável alternativa aos SGBD comerciais
adotados por aplicações GIS. Para as aplicações GIS que utilizam operações de
consulta em maior quantidade, a relação entre o custo e o benefício do SSD não
favorece a sua utilização.
Durante a construção dos testes em cada SGBD, descobriu-se que a
implementação das operações espaciais estabelecidas pelo padrão SQL/MM difere
amplamente entre os SGBD.
São poucas as funcionalidades espaciais em conformidade com o padrão que
podem ser encontradas em todos os SGBD de forma idêntica. No geral, algumas
funcionalidades são diferentes quanto ao nome do método e aos parâmetros
necessários em sua chamada. O SGBD que mais apresentou essa divergência foi o
Oracle, enquanto o SGBD que possui mais métodos aderentes ao padrão foi o
PostGIS.
Essa divergência dificultou a criação de cenários para benchmarking, dado que
este trabalho utilizou somente os operadores espaciais implementados igualmente
em todos os SGBD.
Para os macrocenários estudados neste trabalho que simulam aplicações para
o planejamento urbano em sistemas GIS, não se identificou uma alteração no
desempenho do SGBD em relação aos microcenários. Os macrocenários
implementados somente diferem dos microcenários por utilizar, além dos operadores
espaciais, filtros relacionais, acarretando a redução da quantidade de registros
processados pelos algoritmos espaciais.
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6.3

Trabalhos futuros

Ao longo da construção desta pesquisa, identificaram-se pontos que não foram
contemplados neste estudo e que podem ser investigados com detalhe em
pesquisas futuras.
Nesta pesquisa, todos os SGBD estudados tiveram apenas o tamanho da
página de dados e o buffer de memória configurados de acordo com o referencial
bibliográfico pesquisado. No entanto, durante a configuração do ambiente,
identificaram-se parâmetros de configuração que podem influenciar o desempenho
do SGBD, tais como caches de indexação e dicas de optimização da consulta (query
optimizer hints).
Sugere-se então que pesquisas futuras investiguem se a configuração de
parâmetros específicos para dados espaciais produz uma diferença significativa no
tempo médio de execução das consultas.
Assim como mencionado nas seções 4.6 e 6.2, o maior volume de dados
adotado nesta pesquisa não permitiu evidenciar ganhos expressivos com o emprego
do SSD nas proporções mencionadas pela bibliografia. Admite-se a possibilidade de
que as estruturas de indexação de dados espaciais existentes limitem esses valores.
Sugere-se que outras pesquisas investiguem se um volume maior de dados
produz uma diferença significativa no TME ao utilizar um SGBD espacial com o
emprego do SSD. A pesquisa pode também estudar, assim como visto na revisão
bibliográfica, a influência no TME ao se utilizarem estruturas de indexação criadas
especificamente para dados espaciais armazenados em dispositivos SSD.
Por último, ressalta-se que esta pesquisa utilizou o Microsoft Windows Server
como sistema operacional para todos os SGBD. Muitos SGBD (incluídos os
estudados nesta pesquisa) foram inicialmente desenvolvidos para ser executados
em um sistema operacional Linux, e futuramente foram portados para a plataforma
Microsoft.
Sugere-se que uma pesquisa futura investigue então se a mudança do sistema
operacional influencia no TME de consultas espaciais.
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DAS TABELAS DE DADOS
Tabela OSM_BUILDINGS_A
A tabela OSM_BUILDINGS_A armazena os dados de polígonos espaciais e
atributos que representam as construções de uma localidade, tais como
universidades, prédios comerciais, estádios, residências, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Nome da feição

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

type

Texto, 20 bytes

Tipo da construção

Polígono

Informação espacial do

geométrico

elemento

osm_id

geom

Tabela OSM_LANDUSE_A
A tabela OSM_LANDUSE_A armazena os dados de polígonos espaciais e
atributos que representam territórios de uma localidade, tais como fazendas,
cemitérios, reservas, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo do território

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Polígono

Informação espacial do

geométrico

elemento

osm_id
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Tabela OSM_NATURAL
A tabela OSM_NATURAL armazena os dados de pontos espaciais e atributos
que representam pontos naturais, tais como montanhas, vulcões, cavernas, entre
outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo do ponto natural

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Ponto geométrico

Informação espacial do

osm_id

elemento
Tabela OSM_NATURAL_A
A tabela OSM_NATURAL_A armazena os dados de polígonos espaciais e
atributos que representam áreas naturais, tais como praias, geleiras, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo da área natural

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Polígono

Informação espacial do

geométrico

elemento

osm_id
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Tabela OSM_PLACES_A
A tabela OSM_PLACES_A armazena os dados de polígonos espaciais e
atributos que representam o contorno geométrico de localidades, tais como cidades,
ilhas, países, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo da localidade

Numérico, 10 bytes

População

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Polígono

Informação espacial do

geométrico

elemento

osm_id

population

Tabela OSM_POIS
A tabela OSM_POIS armazena os dados de pontos espaciais e atributos que
representam pontos de interesse, tais como bares, bibliotecas, restaurantes, entre
outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo do POI

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Ponto geométrico

Informação espacial do

osm_id

elemento
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Tabela OSM_RAILWAYS
A tabela OSM_RAILWAYS armazena os dados de linhas espaciais e atributos
que representam ferrovias, tais como trens, monotrilhos, entre outros. A tabela
abaixo descreve os campos da tabela OSM_RAILWAYS.
Tabela OSM_RAILWAYS
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo da ferrovia

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Linha geométrica

Informação espacial do

osm_id

elemento
Tabela OSM_ROADS
A tabela OSM_ROADS armazena os dados de linhas espaciais e atributos que
representam logradouros, tais como ruas, avenidas, rodovias, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo de logradouro

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo do logradouro

ref

Texto, 20 bytes

Nome de referência da via

Texto, 1 byte

Sentido de trânsito da via

maxspeed

Numérico

Velocidade máxima da via

layer

Numérico

Camada da geometria

osm_id

oneway
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bridge

Texto, 1 byte

Indica se a via possui ponte

tunnel

Texto, 1 byte

Indica se a via possui túneis

geom

Linha geométrica

Informação espacial do
elemento

Tabela OSM_TRAFFIC
A tabela OSM_TRAFFIC armazena os dados de pontos espaciais e atributos
que representam pontos de interesse de vias, tais como estacionamentos, radares,
paradas, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Ponto geométrico

Informação espacial do

osm_id

elemento
Tabela OSM_TRANSPORT
A tabela OSM_TRANSPORT armazena os dados de pontos espaciais e
atributos que representam pontos de interesse do transporte público, tais como
terminais de ônibus, de trem, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

osm_id
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geom

Ponto geométrico

Informação espacial do
elemento

Tabela OSM_WATER_A
A tabela OSM_WATER_A armazena os dados de polígonos espaciais e
atributos que representam áreas cobertas por água, tais como reservatórios, lagos,
grandes rios, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Polígono

Informação espacial do

geométrico

elemento

osm_id

Tabela OSM_WATERWAYS
A tabela OSM_WATERWAYS armazena os dados de linhas espaciais e
atributos que representam hidrovias, tais como rios, canais, entre outros.
Nome do campo

Tipo

Descrição

Texto,10 bytes

Identificador único global

code

Numérico

Identificador do elemento

fclass

Texto, 20 bytes

Tipo

width

Numérico

Largura da hidrovia

region

Texto, 80 bytes

Nome do país ou da região

name

Texto, 100 bytes

Nome descritivo

geom

Linha geométrica

Informação espacial do

osm_id

elemento
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APÊNDICE B – CONSULTAS DE BENCHMARKING
MICRO – LINHA INTERSECTA POLÍGONO
select count(1)
from osm_waterways e1, osm_water_a a1
where ST_Intersects(e1.geom, a1.geom);

MICRO – POLÍGONO TOCA POLÍGONO
select count(1)
from osm_places_a p1, osm_water_a a1
where ST_Touches(p1.geom, a1.geom);

MICRO – PONTO CONTIDO POR POLÍGONO
select count(1)
from osm_natural p1, osm_natural_a a1
where ST_Within(p1.geom, a1.geom);

MICRO – POLÍGONO CONTÉM PONTO
select count(1)
from osm_places_a p1, osm_traffic t1
where ST_contains(p1.geom, t1.geom);

MICRO – MAIOR POLÍGONO CONTÉM PONTOS
select count(1)
from osm_places_a a1, osm_traffic t1
where ST_Contains(a1.geom, t1.geom)
and a1.osm_id =
(select osm_id from osm_places_a order by ST_Area(geom) desc
limit 1);

MICRO – INSERÇÃO
insert into osm_natural
(select * from osm_pois where fclass = 'restaurant');

MICRO – ATUALIZAÇÃO
update osm_water_a set geom = ST_Buffer(geom, 0.001);
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MICRO – REMOÇÃO
delete from osm_buildings_a
where osm_id in
(select osm_id from osm_buildings_a where ST_area(geom) >
0.0000005);

MACRO – AREAS ÚMIDAS QUE CONTÊM RUAS
select
from
where
and
and

count(1)
osm_roads e1, osm_water_a a1
a1.fclass = 'water'
(e1.bridge = 'T' or e1.tunnel = 'T')
ST_Contains(a1.geom, e1.geom);

MACRO – RUAS QUE CRUZAM COM FERROVIAS
select count(1)
from osm_roads e1, osm_railways e2
where e1.fclass = 'residential'
and ST_Intersects(e1.geom, e2.geom);

MACRO – PONTOS DE INTERESSE QUE NÃO POSSUEM ESTACIONAMENTOS
DENTRO DE 500 METROS
select count(1)
from (select op.osm_id
from osm_pois op
minus
select t op.osm_id
from osm_pois op, osm_traffic es
where es.fclass in ('parking', 'parking_underground')
and ST_Distance(es.geom, op.geom) <= 500);

MACRO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LOCALIZADAS DENTRO DE RAIO DE
500 METROS DE CÓRREGOS
select count(1)
from osm_buildings_a es, osm_waterways op
where es.type = 'industrial'
and ST_Distance(es.geom, op.geom) <= 500;

MACRO – ÁRVORES DENTRO DE ÁREAS VERDES
select
from
where
and

count(1)
osm_natural nt, osm_landuse_a op
nt.fclass = 'tree'
op.fclass in
('forest', 'nature_reserve', 'park', 'recreation_ground') and
ST_Within(nt.geom, op.geom);
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APÊNDICE C – RELATÓRIOS DE BENCHMARKING DO
VOLUME PEQUENO
MICRO – LINHA INTERSECTA POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO TOCA POLÍGONO

HD

SSD
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MICRO – PONTO CONTIDO POR POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO CONTÉM PONTO

HD

SSD

MICRO – MAIOR POLÍGONO CONTÉM PONTOS

HD
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SSD

MICRO – INSERÇÃO

HD

SSD

MICRO – ATUALIZAÇÃO

HD

SSD
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MICRO – REMOÇÃO

HD

SSD

MACRO – ÁREAS ÚMIDAS QUE CONTÊM RUAS

HD

SSD

MACRO – RUAS QUE CRUZAM COM FERROVIAS

HD

119

SSD

MACRO – PONTOS DE INTERESSE QUE NÃO POSSUEM ESTACIONAMENTOS
DENTRO DE RAIO DE 500 METROS

HD

SSD

MACRO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LOCALIZADAS DENTRO DE RAIO DE
500 METROS DE CORRÉGOS

HD

SSD

120

MACRO – ÁRVORES DENTRO DE ÁREAS VERDES

HD

SSD
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APÊNDICE D – RELATÓRIOS DE BENCHMARKING DO
VOLUME MÉDIO
MICRO – LINHA INTERSECTA POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO TOCA POLÍGONO

HD

SSD

122
MICRO – PONTO CONTIDO POR POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO CONTÉM PONTO

HD

SSD

MICRO – MAIOR POLÍGONO CONTÉM PONTOS

HD

123

SSD

MICRO – INSERÇÃO

HD

SSD

MICRO – ATUALIZAÇÃO

HD

SSD

124
MICRO – REMOÇÃO

HD

SSD

MACRO – ÁREAS ÚMIDAS QUE CONTÊM RUAS

HD

SSD

MACRO – RUAS QUE CRUZAM COM FERROVIAS

HD

125

SSD

MACRO – PONTOS DE INTERESSE QUE NÃO POSSUEM ESTACIONAMENTOS
DENTRO DE RAIO DE 500 METROS

HD

SSD

MACRO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LOCALIZADAS DENTRO DE RAIO DE
500 METROS DE CÓRREGOS

HD

SSD

126
MACRO – ÁRVORES DENTRO DE ÁREAS VERDES

HD

SSD
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APÊNDICE E – RELATÓRIOS DE BENCHMARKING DO
VOLUME GRANDE
MICRO – LINHA INTERSECTA POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO TOCA POLÍGONO

HD

SSD
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MICRO – PONTO CONTIDO POR POLÍGONO

HD

SSD

MICRO – POLÍGONO CONTÉM PONTO

HD

SSD

MICRO – MAIOR POLÍGONO CONTÉM PONTOS

HD

129

SSD

MICRO – INSERÇÃO

HD

SSD

MICRO – ATUALIZAÇÃO

HD

SSD

130
MICRO – REMOÇÃO

HD

SSD

MACRO – ÁREAS ÚMIDAS QUE CONTÊM RUAS

HD

SSD

MACRO – RUAS QUE CRUZAM COM FERROVIAS

HD

131

SSD

MACRO – PONTOS DE INTERESSE QUE NÃO POSSUEM ESTACIONAMENTOS
DENTRO DE RAIO DE 500 METROS

HD

SSD

MACRO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LOCALIZADAS DENTRO DE RAIO DE
500 METROS DE CÓRREGOS

HD

SSD

132
MACRO – ÁRVORES DENTRO DE ÁREAS VERDES

HD

SSD
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APÊNDICE F – PLANOS DE EXECUÇÃO
MICRO – LINHA INTERSECTA POLÍGONO

PostGIS

Oracle

MySQL
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MICRO – POLÍGONO TOCA POLÍGONO

PostGIS

Oracle

MySQL

135
MICRO – PONTO CONTIDO POR POLÍGONO

PostGIS

Oracle

MySQL

136
MICRO – POLÍGONO CONTÉM PONTO

PostGIS

Oracle

MySQL

137
MICRO – MAIOR POLÍGONO CONTÉM PONTOS

PostGIS

Oracle

MySQL

138
MICRO – INSERÇÃO

PostGIS

Oracle

MySQL

MICRO – ATUALIZAÇÃO

PostGIS

Oracle

MySQL

139
MICRO – REMOÇÃO

PostGIS

Oracle

MySQL

140
MACRO – ÁREAS ÚMIDAS QUE CONTÊM RUAS

PostGIS

Oracle

MySQL

141
MACRO – RUAS QUE CRUZAM COM FERROVIAS

PostGIS

Oracle

MySQL

142
MACRO – PONTOS DE INTERESSE QUE NÃO POSSUEM ESTACIONAMENTOS
DENTRO DE RAIO DE 500 METROS

PostGIS

Oracle

MySQL

143
MACRO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LOCALIZADAS DENTRO DE RAIO DE
500 METROS DE CÓRREGOS

PostGIS

Oracle

MySQL

144
MACRO – ÁRVORES DENTRO DE ÁREAS VERDES

PostGIS

Oracle

MySQL

