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Resumo

Consultas sobre "aqui" em Sistemas de Bancos de Dados em Ambientes de

Computação Nâmade

Este trabalho apresenta uma extensão da linguagem de consulta SQL contendo uma

variável, denominada "aqui", cujo valor corresponde à posição de um usuário móvel que

pode Êomlular consultas baseadas em sua localização. Apresentamos um estudo de

diferentes semânticas dessa variável, bem como uma implementação que calcula seu valor

corretamente sem aumentar o tráfego de infomlação nos meios sem íio de maneira

demasiada, diminuindo o tamanho das respostas, minimizando o número de acessos ao

banco de dados e também sem impor uma carga de processamento excessiva no

computador móvel. São apresentadas também medidas no protótipo implementado que

medem a eficiência das soluções apresentadas.

Abstract

Querias about "hera" on Nomadic Computing Environment Databases

This work presente an SQL query language extension with a new variable, "hera",

that is inteípreted as the current location value ofa usar posing queries about that position.

Severas possible semantics to the "hera" variable are studied. A prototype implementing

those semantics was developed, aiming at reducing the wireless network tramc, reducing

the number ofextra database querias generated by the uncertainty about the vague of"fere"

and avoiding that the computational load ofthe mobile devices becomes excessivo. Several

measures comparing the efliciency ofthe proposed methods are presented.
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l Introdução

Nos últimos anos, houve um desenvolvimento signiâcativo no mmo das
telecomunicações e da computação. O telefone celular se popularizou, a ponto de hoje

(meados de 2003) no Brasil existirem quase tantos telefones celulares quanto telefones

íkost . Outras tecnologias estão em banco desenvolvimento, dentre as quais destacamos as

redes sem ülo. Essas tecnologias pemlitem que diversos equipamentos se conectem a uma

rede através de conexões livres de cabos, dando mais liberdade para o usuário se

movimentar usando o computador mantendo-o conectada.

Os computadores portáteis, conhecidos popularmente como "notebooks'' e os

computadores de mão, os "handhelds" ou "palmtops", estão se tomando cada vez mais

poderosos. Os telefones celulares também estão cada vez mais soâsticados, e muitos deles

já incorporam algumas funções antes existentes somente nos computadores. A junção

dessas duas tecnologias, comunicação sem ülo e equipamentos portáteis poderosos, criou

uln novo conceito na computação, a computação mól'e/. Tomou-se mais fácil o uso de

forma conectada desses equipamentos em diversos meios de transporte, como carros,

aviões, helicópteros, trens, ou mesmo por pedestres. A computação móvel criou uma série

de novos desaííos, o que gerou uma grande demanda em pesquisa e desenvolvimento nessa

área, que ainda é muito atava.

Um exemplo de aplicação nesse contexto é o de controle e 6omecimento de

inÊomlações sobre trânsito em uma grande cidade, como São Paulo. Um dos objetivos de

um sistema como esse é o de pennitir que um usuário consiga um caminho mais rápido

para ir ao seu destino. As atualizações do sistema podem ser deitas em tempo real, por

policiais, monitores, observadores e sensores2 colocados em pontos estratégicos. Outro uso

desse sistema é o de âomecer informações turísticas, como hotéis próximos, bares,

restaurantes, ou informação sobre serviços essenciais, como postos de gasolina, oâcinas,

borracheiros, consultórios, hospitais ou farmácias.

' Total de 74 milhões de telef)nes, sendo 38,8 milhões fixos e 35,2 milhões de celulares. Fonte: Jomal do
Brasil. A ultrapassagem oconeu de fato na época da correção deste trabalho (08/2003)
2 De aGonIa com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), os conhecidos radares, além de controlar a
velocidade máxima nas vias, servem como medidores da fluidez do trânsito.

9



Outras aplicações da computação móvel incluem a automação de escritórios, sistemas

de vendas em geral, sistemas de monitoramento de caminhões e veículos, sistemas de

controle de tráfego de trens, aviões, navios, entra uma série de outras aplicações onde os

clientes possuem mobilidade.

A aplicação escolhida como base para este trabalho é a do trânsito, selecionada como

a aplicação de referência para o prometo SH)AMs [ES+99], do qual este trabalho Êez parte.

Nesse sistema, os dados sobre atrações, serviços e tráfego são armazenados em bancos de

dados, localizados em uma rede 6xa, que são acessíveis ao usuário através de sua conexão

sem fio. O aplicativo usado pelo computador portátil do usuário pode eüetuar consultas ou

atualizações nesses bancos de dados. Em muitos casos, essas consultas dependerão do local

onde o usuário se encontra. Por exemplo, o usuário poderia perguntar ao sistema qual o

caminho menos congestionado a seguir do ponto onde ele está para a sua casa. Ele poderia

também precisar de um posto de gasolina, e perguntar qual o posto mais próximo. Outro

tipo de pergunta que o usuário poderia íàzer é: "quais os mstaumntes pelos quais eu vou

passar nos próximos 1 0 minutos?". Em todos esses casos, a posição do usuário na hora da

solicitação é importante e pode ser diferente no momento em que o usuário recebe a

resposta devido a sua mobilidade, ao tempo de processamento da consulta, atrasos na

tmnsmissão de dados, possíveis desconexões ou quedas de sinal, entre outros eatores.

Em todas essas consultas, pam obtemlos uma resposta corneta, um valor para a

posição do usuário no momento em que ele recebe a resposta para a consulta deve ser

detemiinado ou aproximado de alguma 6omla. Como esse valor não é constante, usaremos

o termo variát.'e/ "aqui". Neste trabalho serão apresentadas diferentes semânticas de "aqui"

e as suas formas de avaliação, conseqüências de seu uso, entre elas a melhoria das

consultas, tanto em tempo quanto em espaço, através de informações adicionais âomecidas

pelo usuário, além de discutir alguns outros problemas relacionados com a computação

móvel e bancos de dados.

1.1 Contribuição e Objetivo
Este trabalho contribui para o desenvolvimento da computação móvel através do

estudo dos diferentes valores da variável "aqui", cuja modiãcação de valor acontece por

3 Prqeto recebeu financiamento da FAPESP processo 98/06 1 3 8-2
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Eatores inerentes ao ambiente estudado. São estudadas as diversas semânticas dessa variável

(aqui.i, aqui.c e aqui.f; apresentadas no capítulo 4) e formas de implementá-las. Fomece

ainda um método para otimizar consultas que usam essa variável, diminuindo tráfego na

rede sem íio, tentando não aumentar demais a carga de processamento do computador ou

dispositivo móvel, mudando ainda a poupar energia desses dispositivos. Este trabalho

também estuda quantitativamente a melhoria desses Êatores através de medidas deitas no

protótipo implementado do sistema.

1.2 Estrutura do texto
Inicialmente, o capítulo 2 descreve o ambiente de computação móvel que serve de

base para este trabalho, com equipamentos, protocolos, tecnologias de conexão e bancos de

dados, além da descrição das redes ad hoc e a computação nqmade, usada neste trabalho. O

capítulo 3 a seguir aborda alguns desaâos relacionados ao problema estudado e sua

literatura. Em seguida, o capítulo 4 mostra as consultas envolvendo "aqui" e os aspectos de

sua avaliação, com suas possíveis semânticas, diferentes usos dessas semânticas, a

definição da extensão e uma formalização da implementação da solução. O capítulo 5

mostra como 6oi deita a implementação do sistema de testes, sua arquitetura e a definição da

linguagem SQL estendida com "aqui". Logo depois, no capítulo 6 são exibidos resultados

obtidos a partir dos protótipos implementados bem como a análise desses dados, seguido de

uma comparação com diversos trabalhos semelhantes no capítulo 7 encerrando com as

considerações finais e trabalhos futuros no capítulo 8. Complementando este tmbalho,

apresentamos três apêndices, o primeiro onde foi colocada a definição da linguagem SQL

apropriada para execução em fenamentas da família LEX e YACC, destacando onde há

mudanças relevantes ou trechos semânticos importantes. No segundo apêndice, mostramos

como o computador móvel do protótipo recebe as respostas das consultas na linguagem

XML. Finalmente exibimos uma lista de links da internet que servem como referência em

algumas partes do texto. No final, apresentamos uma bibliografia com rápidos comentários

sobre cada livro ou artigo e o índice remissivo.
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2 Descrição do Ambiente de Computação Móvel

Neste capítulo são descritos os principais componentes do ambiente em que este

tmbalho se enquadra. São abordados os equipamentos, as redes ad hoc, a computação

nâmade, formas de conexão sem üio, a arquitetum gemi do sistema de bancos de dados e

alguns pontos de estrangulamento na computação móvel.

2. 1 Computadores e Equipamentos Portáteis
Neste trabalho, é assumido que os usuários móveis possuem um computador portátil,

do tipo "palmtop", "notebook" ou ainda um telefone celular que possua algumas funções

avançadas, como navegadores e a possibilidade de executar alguns aplicativos.

Figura 1 -- Telefone celular N-Game da Nokia

Todos esses equipamentos estão em constante evolução incorporando cada vez mais

recursos de processamento, memória e conexões sem fio. Na Figura l mostmmos um

telefone celular que serve como videogame, possui máquina virtual Java, navegador

internet, além de possuir diversas modalidades de comunicação, além da própria telefonia

celular, como Bluetooth (descrito na seção 2.2. 1) e transmissão de dados por in6avemaelho.

Apesar de a princípio ser um telefone celular, ele incorpom recursos de um verdadeiro

computador de mão, além de ser um modems videogame. Na Figura 2 é mostrado outro

exemplo de telefone celular do mesmo fabricante. Notamos pelo modelo de computador de

mão exibido a seguir uma certa convergência nos telefones celulares e "palmtops".

Futuramente, pode-se acreditar que todos esses equipamentos convergirão para uma só

categoria.
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Figura 2 -- Telefone 92 1 0í da Nokia

Na Figum 4 mostramos um recente modelo de computador portátil, conhecido

popularmente como "notebook" que também possui diversos dispositivos pam conexão a

redes sem fio. A Figum 3 um computador de mão que posui telefone celular embutido.

Nesses equipamentos, há uma variedade enorme de acessórios, como GPS, chips de

conexão bluetooth, câmaras digitais, modems, interfaces de rede sem üio, entre muitos

outros. Um computador de mão mais poderoso é exibido na Figura 5. Esses computadores

executam uma versão compacta do popular sistema opemcional Windows, e são um pouco

mais poderosos que os palmtops, formando uma categoria um pouco superior.

Figura 3 -- Palm Tungsten W -- Palmtop com telefone celular

Uma observação importante a fazer é que mesmo com esse aumento de recursos, o

equipamento portátil possui menos poder de processamento e armazenamento limitado,

pelo menos em relação aos computadores de mesa modemos. Outro ponto a se observar é

que nos palmtops e telefones celulares as telas são pequenas e a interface de entrada é

muitas vezes incómoda, deita por poucos botões, teclados pequenos e por canetas de toque

("stylus"). Isso faz com que a elaboração de interíàces leve em consideração a facilidade de

uso, minimização da digitação e a exibição em um espaço pequeno oferecido pelas telas.

Essa observação naturalmente não se aplica aos notebooks, que vêm ganhando cada vez
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mais potência de processamento, capacidade de amtazenamento e telas grandes (alguns

modelos mais modemos chegam a ter telas com 1 7 polegadas na diagonal).

Figura 4 - Notebook Toshiba de última geração

Uma característica comum a todos os aparelhos apresentados é que há

implementações da máquina virtual Java (JW) para todos eles. Isso permite que sejam

executados ap]icativos escritos na ]inguagem Java ([CH97], [BLOl]) em todos eles, o que

ocasionou a escolha dessa linguagem neste trabalho. Portanto, daremos a hipótese que o

usuário possuirá um aparelho semelhante a um dos descritos nesta seção, com máquina

virtual Java e uma conexão sem íio.

Figura 5 -- lpaq (HP/Compaq)
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2.2 Tecnologias de Comunicação sem Flo

Esta seção se destina à descrição de algumas tecnologias de conexão sem fios
existentes anualmente. Destacamos o bluetooth, a IEEE 802.1 1 a, IEEE 802. 1 lb (conhecido

como wl-rD e discutiremos a transmissão de dados pela telefonia celular.

2.2.1 Bluetooth

Bluetooth é uma especificação para comunicação sem fio e de pequeno tamanho pam

interligar computadores móveis, telefones celulares, outros dispositivos portáteis e Êomecer

conexão com a Intemet. Há uma variedade grande de aparelhos que incorporam esta

tecnologia, como telefones, cones de ouvido, palmtops, etc. Uma das características desta

tecnologia é o alcance apenas em distâncias curtas, da ordem de alguns metros (entre 1 0 e

30 metros). A taxa de transmissão do Bluetooth é tipicamente da ordem de l Mb/s.

A perspectiva atual da tecnologia sem âo Bluetooth é que ela seja uma porta de

comunicação sem âo entre diversos dispositivos, como impressoras, telefones, palmtops,

cones de ouvido, dentre uma grande variedade.

Podemos encontrar informação soba Bluetooth em seu site oficial (os links estão no

Apêndice C).

2.2.2 Wl-FI ou IENE 802.11

O padrão para redes sem flo em grande evidência atualmente é conhecido como

Wl-FI ou pelo código IEEE 802.1 lb. Este padrão se propõe a ser uma referência pam as

redes de computadores sem fio. A largura de banda das redes Wl-FI decresce de acordo

com a distância da estação base e do ambiente onde a rede está instalada. A Tabela l
mostra a distância máxima de alcance da rede e o alcance máximo na melhor velocidade,

que é 1 1 Mb/s. A medida que a distância da estação base aumenta, a taxa de transmissão cai

gradativamente, até atingir IMb/s no limite. A nova especificação IEEE 802.1 la comece

velocidades de até 54 Mb/s, porém com alcance menor, cerca de 50 metros.
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Tabela 1 -- alcance das redes Wl-FI

Espera-se que as tecnologias W]-F] e bluetooth coexistam, com Wl-FI interligando os

computadores em rede local e bluetooth filncionando como uma espécie de porta de
conexão sem fio.

Pam efeito de comparação, devemos ressaltar que as redes fixas estão com taxas de

transmissão de IGb/s, com mais coníiabilidade que as redes sem íio.

Mais inÉomlações sobre estas tecnologias podem ser encontradas no cites oficiais

(Apêndice C).

2.2.3 Telefonia Celular

Inicialmente, a telefonia celular se propunha apenas para comunicação por voz.

Todos os motivos já citados na introdução trouxemm demanda por transmissão de dados

através desses telefones, que inicialmente tinham capacidade bem reduzida de transmissão.

Nas novas gemções de telefones, houve um considerável aumento das taxas de transmissão,

e prometem taxas ainda maiores nas próximas (3'. Geração).

Na Tabela 2, mostramos as taxas de transmissão máximas pala as gerações de

telefonia celular. Nos ambientes móveis que tipicamente ocorrerão no problema tratado

neste tmbalho (veículos), a gemção mais nova de tmnsmissão de dados deve atingir apenas

144 Kb/s, o que é uma diferença significativa em relação às redes fixas. Outro ponto a

lembrar neste caso é que a transmissão de dados tem custos que por vezes são

proporcionais à quantidade de dados transmitidos.
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  Alcance máximo Alcance com taxa de 1 1 Mb/s

Exteriores, espaços abertos 225m a 300m 45m a 1 05m

Escritórios 75m a 105m 30m a 45m

Residencial 37,5m a 60m 1 8m a 24m



Tabela 2 - taxas de transmissão da telefonia celular

No ambiente deste trabalho, podemos considerar que o modo de conexão típico será o

de telefonia celular, pois é o que permite maior mobilidade do usuário móvel.

2 .3 Mc>de]os de computação móvel.

A computação móvel apresenta várias arquiteturas das quais destacaremos duas: as

redes ad hoc e a computação n6made. Descreveremos com mais detalhes esses modelos

nesta subseção

2.3.1 Computação nâmade

No mode]o de computação nâmade [ES+99], quando um computador portátil Êaz uma

conexão sem fio ele o faz com um outro computador denominado es/açãa base. A estação

base está ligada a uma antena, satélite ou outro receptor/transmissor capaz de se comunicar

com os computadores móveis. As estações base são conectadas a uma rede fixa com cabos,

onde podem se comunicar com outros computadores/servidores. A Figura 6 apresenta um

esquema gáíico dessa estrutura.
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Geração (telefonia celular) Taxa de transmissão

2G (2'. Geração) 14,4 Kb/s

2.5G (intemiediária) 144 Kb/s

3G (Geração modema) 144 Kb/s (veículos)

384 Kb/s (pedestres)

2 Mb/s (estáticos)



Célula

Estação
Móvel

conectada

Estação Móvel dosconectada

E
ã

;ã
'1

Estação Base

Estação Móvel

Servidor

Estação Fixa

Banco de Dados

Figura 6 Modelo de referência da infra estrutura da computação nõmade

A região de alcance de um receptor sempre é limitada, e é chamada cé/z//a. As células

são as regiões representadas por nuvens na Figum 6. Durante o movimento do computador

móvel, pode haver diversas /rocas de cé/z//a. As trocas de célula são conhecidas como

"handoH". Na Figura 6, alguns dos computadores móveis estão trocando de célula. Há

momentos em que os computadores móveis estão fora de alcance de qualquer célula, estado

em que podem pemlanecer por tempo indeterminado. Os computadores móveis também

podem ser desconectados da rede por serem desligados, seja voluntariamente pelo usuário,

seja involuntariamente, por exemplo quando a bateria ou pilha do computador estiver sem

carga ou prestes a se esgotar. Destacamos que neste tmbalho, bem como nos trabalhos

analisados (capítulos 3 e 7), o modelo de computação móvel utilizado é o da computação

nõmade. Esse modelo corresponde também ao modelo usado pela telefonia celular.
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2.3.2 Redes Ad lloc
Nas redes ad hoc ([PE00], [T001]), os dispositivos móveis são capazes de se

comunicar uns aos outros de maneira direta. Ao contrário da computação nâmade, não

existem computadores âxos (estações base) para conexão dos equipamentos móveis. Os

nós podem se mover arbitmíiamente, mudando a topologia da rede õeqüentemente. Isso

cria grandes desafios para o gerenciamento e tmnsinissão de dados na rede. A Figura 7

mostra um exemplo de rede ad hoc.

Fazendo uma comparação com a computação nõmade, podemos enumerar algumas

vantagens dasredesad hoc:

© facilidade de instalação: não é necessária a instalação de estações base, permitindo o uso

da rede em locais onde não há inca-estrutura instalada.

e

e

e

tolerância a falhas: perdas de conectividade entre os nós podem ser resolvidas com a

pemlanente adaptação e reconâguração da rede ad hoc.

conectividade: dois nós se comunicam diretamente desde que estejam na região de

alcance um do outro. Na computação nâmade, a comunicação necessariamente passa por

estações base, mesmo que os equipamentos estejam muito próximos.

mobilidade: muito maior que na computação nâmade. Basta deslocar todos os
computadores pam a nova localização, sem necessidade de instalação de equipamentos

ou inata-estrutura fixa.

Podemos enumerar algumas desvantagens:

complexidade de roteamento: a mudança constante de tipologia toma o roteamento um

grande desafio pam as redes ad hoc.

localização: na computação nâmade, a estação base pode 6omecer inÊonnação para

localizar o usuário móvel. Não há nenhum tipo de informação sobre posicionamento nas

redesad hoc.

e

e

e taxa de erros: a taxa de erros de tmnsmissão é maior que na computação nõmade, uma

vez que não existe uma rede fixa associada.
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e largura de banda: como os dados trafegam somente nos meios sem ülo, a largura de

banda global do sistema é menor.

Figura 7 -- Rede Ad Hoc

2.4 Protocolos
Nesta seção são exibidos alguns protocolos de comunicação para redes sem âo,

destacando o Mobile IP e o protocolo criado para o LIDAM, o RDP

2.4.1 Mobile IP
O Mobile IP é uma extensão do protocolo TCP/n' para a computação móvel. Como é

conhecido no TCP/IP, o protocolo usado na intemet, cada computador possui um endereço

/P, que é uma seqüência de bits que identificam o computador na rede. No Mobile IP o

computador móvel preserva seu endereço, mesmo que sua localização mude. Cada

equipamento é associado a um agem/e /oca/, onde ele se conecta com mais Êeqüência ou a

agem/es es/rangeiroi, que recebem conexões de computadores visitantes. Os agentes

enviam periodicamente mensagens, denominadas a/zzíncfos dos agem/es. A partir desses

anúncios, o computador móvel descobre se ele está conectado a seu agente local ou a um

agente estrangeiro. Se ele estiver conectado a um agente estrangeiro, ele cria um canal de

comunicação, conhecido como fzí/ze/, do seu agente local até o agente estrangeiro onde ele

20



está conectado, pam que as mensagens enviadas para seu endereço sejam encaminhadas

corretamente.

Encontramos uma descrição comp]eta do Mobi]e ]P no livro de Solomon [S098]

Sobre as redes em geral e TCP/]P podemos citar [TA96].

2.4.2 ]tDP do SIDAM

Pam o prometo LIDAM âoi proposto um conjunto de protocolos pam o ambiente de

computação nâmade proposto. Foram propostos protocolos para algumas operações, como

consulta, atualização, assinatum4 e multicast5. O protocolo RDP (Result Delivery Protocol)

([ES000] e [ES000a]) é apropriado pam as operações de assinatura e consulta, esta última

o coco deste tmbalho.

No RDP, quando um computador móvel executa uma consulta, é criado um proxy,

que servirá de intemlediário para o envio de mensagens. Ao oconer uma troca de célula, o

proxy é informado para que as mensagens possam ser encaminhadas ao usuário

conetamente. Quando não houver mais mensagens pendentes, o proxy é excluído.

As diferenças do RDP com o Mobile IP são principalmente: o RDP é um protocolo

conHiável, com o Mobile IP deixando a cargo de outras camadas da rede a confiabilidade; e

o Caro do proxy ser dinâmico, o que pemute balanceamento de carga dinâmico, o que não é

possível com o Mobile IP, cujo intermediário, o agente local, é sempre ííxo.

Em relação ao problema aposentado neste trabalho, será feita a hipótese de que o

protocolo é o RDP, ou outro que ofereça confiabilidade, e detalhes das conexões com o

computador móvel õcam transparentes para o servidor de bancos de dados.

2.5 Debatida da Computação sem Fio
Nesta seção são discutidos os principais pontos de estrangulamento presentes na

computação móvel. Discussões sobre esses e outros aspectos podem ser encontradas em

[EJF95],[IB93],[IB94],[JAA99] eINS95].

4 Envio periódico de mensagens de um tipo
' Envio de mensagens a um cona unto de computadores
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2.5.1 Largura de Banda

Um dos principais aspectos da computação móvel a ser destacado diz respeito à

velocidade de transmissão de dados através de meios sem íio, que é menor que nos meios

tradicionais com cabos, sejam estes eléüicos ou de abra ética. Há uma previsão de aumento

considerável na velocidade de transmissão de dados, mas ela tende a continuar menor do

que a dos meios com fio mais mudemos, além de menos confiável, por estar sÜeita a mais

interferências e desconexões, problema que diâcilmente será totalmente eliminado. Além

disso, pode haver custos de conexão e transmissão de dados maiores atmvés de meios sem

âo. Por todos esses problemas, é necessáHo minimizar a quantidade de dados a serem

transmitidos de/para os computadores móveis.

As redes aras com cabos estão chegando a taxas de transmissão na ordem de l Gb/s,

enquanto qua anualmente as redes sem ílo mais rápidas não passam de 54Mb/s. A largura de

banda da transmissão de dados pela telefonia celular em automóveis, cenário típico para o

problema tratado neste trabalho, é de 144kb/s, portanto muito menor que a rede âxa.

2.5.2 Duração das Baterias

Outro íàtor importante diz respeito às contes de energia utilizadas por computadores e

outros dispositivos móveis. As baterias ou pilhas têm tempo de vida limitado, e não há

perspectiva de aumento signiâcativo nos próximos anos. Nesse caso, enõenta-se

principalmente um problema físico, pois a quantidade de energia amlazenável é

proporcional ao tamanho da bateria, e deseja-se criar dispositivos pequenos e leves. A

redução no tráfego nos meios sem íio também colabom para a economia da bateria, pois a

transmissão de dados através de meios sem fio é uma operação que gasta muita energia.

Para economizar energia o equipamento pode âcar em um modo de espera,

denominado "doze made", em que este apenas recebe sinais, esperando uma mensagem

específica. Esse modo de filncionamento é semelhante ao usado no modo de espera dos

telefones celulares. Os equipamentos portáteis também têm funções que os desligam ou

mantém o equipamento em estado de espera automaticamente em caso de inatividade,

também para economia de energia.
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Figura 8 -- Freecharge Motorola, carregador manual de bateria

Pam ilustrar melhor o problema das baterias, mostmmos na Figura 8 um aparelho

certamente útil, mas curioso produzido pela Motorola. Tmta-se de um pequeno acessório

que possui baterias recarregáveis auxiliares pam o caso do telefone celular ficar totalmente

sem carga. Mesmo que essas baterias auxiliares se esgotem, o aparelho possui uma

alavanca que pode ser gerada pelo usuário, gerando energia para uma rápida recarga. De

acordo com o fabricante, girar a manivela durante um minuto gem energia suficiente para

usar o telefone durante aproximadamente quatro minutos, o que pode ser essencial em

situações de emergência.

Outros estudos relacionados ao mesmo problema visam a utilização da própria

energia despendida pelo usuário para se locomover pam a produção de energia pam os

aparelhos portáteis. Outms tentativas incluem baterias a combustível (PC World

07/0 1/2003), baterias carregadas por energia solar (PC News, 29/1 1/2002) e a ar (Reuters

12/02/2001). Nosso tmbalho contribui para a economia de energia através da redução de

tráfego na rede e no não exagero de carga de processamento do computador móvel.

2.5.3 Capacidade de memória e poder de processamento do computador móvel

Os computadores de mão e os telefones celulares usam processadores diferentes dos

computadores de mesa, especííicos pam esses equipamentos, e menos poderosos que os

processadores para computadores de mesa mais modemos. A concepção desses dispositivos

também é diferente no que diz respeito ao armazenamento de dados, que nonnalmente é

deito totalmente em mem6iia, pois estes equipamentos não possuem meios magnéticos ou

éticos de armazenamento (disco rígido, leitores de CD/DVD/MD ou disquetes).
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Atualmente, um computador de mão pode possuir não muito mais que 1 28 Mb de memória

RAM, o que é pouco compamdo aos meios magnéticos de amlazenamento, que no
momento estão na casa dos 100 Gb. Por conta dessas limitações, não é desejável que o

computador móvel lide com grandes quantidades de dados, sda pam evitar demora de

processamento, seja para não esgotar a capacidade de amlazenamento da memória do

equipamento.

Os notebooks, por sua vez estão cada vez mais poderosos e com recursos

comparáveis aos computadores de mesa, tanto que existe a distribuição em que os dados

são colocados nesses computadores móveis. Nesse caso pode-se considerar o computador

como um servidor móvel, o que cria novos desafios para seu gerenciamento.

No caso dos computadores portáteis, os problemas de energia das baterias e da

largura de banda dos meios sem âo continuam com a mesma importância, mas os de

processamento e amtazenamento passam a não ter a mesma relevância. Neste trabalho,

procuramos não sobrecarregar o processamento do cliente, pois em muitos casos o seu

poder é restrito, como visto nesta seção.

2.6 Bancos de Dados e Computação Móvel
O sistema de referência deste trabalho utilizará dados am)azenados em um banco de

dados localizado em servidores na rede ülxa. O conjunto de programas que manipulam,

gerenciam e controlam o banco de dados é denominado sistema gerenciador de bancos de

dados (SGBD)

2.6.1 Modelos de dados

Um made/o de dados ([EN00], [SKS99], [SE86]) é um conjunto de conceitos que

regem a estrutura em que os dados serão organizados para armazenamento, seja no nível

físico, lógico ou conceitual. Os modelos lógicos conhecidos são o modelo de redes, o

modelo hierárquico, modelo relacional, orientado a objetos e o modelo objeto-relacional.

Os dois primeiros são modelos anteriores ao modelo relacional, e embora ainda em uso em

sistemas mais antigos, não são mais utilizados nos SGBDs anuais. O modelo relacional tem

sido a escolha de praticamente todos os SGBDs comercias. Nele, os dados são amiazenados

em tabelas bidimensionais, também chamadas re/anões (de onde vem o nome do modelo).

Pam o projeto conceitual do banco de dados deste trabalho, utilizaremos o modelo
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conceitua[ mais conhecido, o mode]o de entidades e relacionamentos (MER) [CH76]. A

notação utilizada será a notação empregada pe]o professor Setzer [SE86] e o autor deste

trabalho [NS99]. No modelo de entidades e relacionamentos, os elementos mais

importantes são as en/idades, que representam conjuntos de entes de mesma natureza e de

interesse pam o banco de dados, e os re/acíonamen/os, que são associações entre elementos

das entidades. De maneira geral, as entidades correspondem a tabelas ou relações do

modelo relacional, e os relacionamentos são representados através de ligações enfie

re[ações. Mais detalhes sobre o projeto de re]ações pode ser encontrado em [SE86].

Os modelos que vieram após o modelo relacional são o modelo orientado a objeto e o

objeto-relacional. No modelo orientado a objetos, os dados são amlazenados na fomla de

obÜe/os, no mesmo conceito da programação orientada a objetos [NS99], ao invés de

relações. Cada objeto é uma instância de uma c/as'se. Os objetos possuem variáveis de

instância, que no caso dos bancos de dados armazenam os dados, e mé/odes, que são

procedimentos que modificam as variáveis de instância. O modelo objeto-relacional,

também conhecido como híbrido, expande os tipos de dados do modelo relacional, que

eram restritos, pam qualquer classe de objetos, que podem ser caiadas pelos projetistas. No

modelo Orientado a Objetos, existe uma linguagem específica para consulta, conhecida

como OQL. No modelo híbrido a linguagem SQL é utilizada com algumas extensões,

descritas no padrão SQL3.

Neste trabalho, vamos supor que o sistema gerenciador de banco de dados seja

baseado no Modelo Relacional ou no Modelo Objeto-Relacional, capaz de interpretar

comandos na linguagem SQL. Os conceitos sobre bancos de dados relacionais e

objeto-re]acionais, bem como da ]inguagem SQL podem ser encontrados em [EN00] e

[SKS99]. O Mode]o Re]aciona] Éoi descrito inicia]mente em [C070]. Pode-se ler mais

sobre bancos de dados orientados a objetos em [K190], [HU91 ], [KH93] e [NS99]. Sobre os

mode[os híbridos podemos citar [CA9 1]. [GiO]] mostra a]guns produtos da Sybase, banco

de dados relacional pam computação móvel.

2.6.2 Linguagens de consulta

Os dados são obtidos dos bancos de dados através de uma linguagem conhecida como

DML ("Data Manipulation Language", Linguagem de Manipulação de Dados). A
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linguagem DML mais utilizada é SQL. Uma expressão em linguagem DML é nomlalmente

conhecida como consta//a ("query" em inglês). Existem outras linguagens DML, como

QUEL ou QBE. Porém, SQL está presente em todos os sistemas mais importantes, e é

considerada como linguagem padrão para os bancos de dados.

A base teórica da linguagem SQL é a á/Febra re/ac/ona/, que consiste em um

conjunto de operações entre relações, tendo como resultado relações. As operações básicas

da álgebra relacional são a projeção, seleção, produto cartesiano, a união e a diferença de

relações. Outras operações complementares incluem as junções, intersecção e divisão. Os

processadores de consultas dos SGBDs tmnsÊomlam as consultas na linguagem SQL para

operações da álgebra relacional, que são mais primitivas que os comandos SQL. Detalhes

sobre as operações da álgebra relacional e processamento de consultas podem ser
encontrados em livros texto de bancos de dados, como [EN00] ou [SKS99].

2.6.3 Distribuição de dados

Do ponto de vista do número de servidores do SGBD, o banco de dados pode ser

cen/ra/azado, quando reside totalmente em um único servidor, ou dfx/ríó#z'do, quando temos

o banco de dados.»agmen/ado e com cadalragmen/o localizado em servidores separados.

A âagmentação pode ser #orizon/a/, ver/fca/ ou mfs/a.

Na íiagmentação horizontal as tabelas são divididas de acordo com um predicado que

seleciona conjuntos de linhas diquntos para compor os fragmentos. No sistema de

referência, por exemplo, poderíamos colocar as informações sobre as ruas localizadas em

grandes regiões, uma em cada âagmento da tabela, uma para cada região.

Na âagmentação vertical as tabelas são projetadas em conjuntos de atributos cuja

única intersecção é a chave primária da tabela. A âagmentação mista combina as

âagmentações dos dois tipos.

Quando existe uma ligação lógica entre as tabelas, normalmente decorNnte de um

relacionamento entre as entidades que originaram as tabelas, a õagmentação horizontal de

uma das tabelas pode gerar uma âagmentação deril,ada.
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Eventualmente podem existir r(@/ices de um ou mais âagmentos. Um SGBD para

bancos de dados disüibuídos (SGBDD) deve idealmente fomecer //"ansparêncfa sobre a

distribuição de dados, entre outros motivos, para facilitar o desenvolvimento.

Neste trabalho, se houver distribuição de dados, essa sela transparente, isto é, o

sistema fàíá consultas a apenas um banco de dados, de estrutura de6nida, sem a

preocupação sobre a alocação dos dados. Em alguns pontos deste estudo é relevante o bato

do banco de dados ser centralizado ou distribuído, especialmente quando precisamos

calcular tempos de resposta. Podemos encontrar mais sobre bancos de dados distribuídos

em [CP84] e [OV99]. Podemos também encontmr técnicas de prometo de fragmentação a

partir de diagmmas de entidades e re]acionamentos em [MF98].

Do ponto de vista de localização dos dados, encontramos dois modelos envolvendo a

computação móvel: "single hopó", onde os íiagmentos ou réplicas de õagmentos do banco

de dados estão distribuídos somente por estações lixas e "multi hop", onde os dados podem

estar armazenados também em estações móveis. O modelo "multa hop" cria muitos

desafios no gerenciamento dos bancos de dados, sendo o modelo adequado às redes ad hoc.

Consideraremos neste estudo o modelo "single hop".

Existe uma outra forma de tratamento dos bancos de dados na computação móvel,

onde uma parte dos dados reside no computador móvel, e as atualizações são deitas durante

uma conexão durante um período limitado, em um processo de sincronização. Essa forma

de atualização é bastante utilizada nos computadores de mão. Neste trabalho será feita a

hipótese que o usuário usará o sistema se mantendo congelado.

Em [PC02], encontramos técnicas de alocação de dados para otimizar o acesso a

partir de estações móveis. Essa alocação leva eln consideração a movimentação dos

usuários para ser definida. Em [RROl], são estudados requisitos para replicação de dados

para ambientes de computação móvel.

' Esse termo representa o número de conexões sem fio que são percorridas. Tais conexões são reHêrídas como
;pulos"(hop).
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2.6.4 ACID e computação móvel

Uma /ransaçâo em um banco de dados é um conjunto de consultas e modificações

executadas de Êomla agrupada. No processamento de transações estudadas até agora, que

chamaremos de tmdicional, são desejáveis as propriedades conhecidas pelas suas iniciais:

e Atomicidade: Deve existir a garantia que uma tmnsação seja executada em sua

totalidade ou se ocorrer qualquer problema, nenhuma operação da transição deve ser

eüetivada (princípio do tudo ou nada). Quando uma transação precisa ser interrompida,

ocorre o chamado apor/o da transação. Uma transação encermda é dita co/1/armada

(commit).

e Consistência: a execução completa de uma tmnsação deve levar o BD de um estado

consistente para outro estado consistente.

e Isolamento: uma transação deve ser executada sem a interferência de outras transações

que eventualmente estqam sendo executadas de maneira concorrente.

e Durabilidade: alterações feitas por transições conârmadas devem ser gravadas em meio

não volátil. Essas alterações não devem ser perdidas por nenhuma falha, a não ser que

essa falha sda catastróHca, que cause destruição completa de todo o banco de dados e

todas as suas cópias de segurança ("backups").

Nomlalmente, as transações tradicionais são de curta dumção, e o meio físico é

considemdo confiável, ou seja, não sujeito a desconexões. Quando usuários móveis

executam transações, pelas características intrhsecas do ambiente, como desconexões e

transações possivelmente longas, algumas das propriedades ACID podem ser relaxadas. A

seção 5.4 discute este problema em relação a este trabalho. Na seção 3.2 discutiremos as

tmnsações canguru, protocolo projetado especialmente para ambientes de computação

nâmade, em que algumas das propriedades ACID também são relatadas.

2.6.5 Conãrmação em duas e três fases (2PC e 3PC)

Quando temos um banco de dados distribuído, pam manter a atomicidade das

transações são definidos os protocolos de coníimlação (commlt) em duas fases ("two-phase

commlt" abreviado como 2PC) e três íàses ("thme-phase commit", 3PC).
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0 2PC como seu nome diz, possui duas fases: a de votação, onde o coordenador

informa a todos os cites que a transação se encerrou, e a fase de confirmação, onde os cites

enviam a conâmtação ou a solicitação de um aborto ou cancelamento da transação. Se um

dos sitas votar pelo aborto, a transação global será abortada. A transação é confirmada

somente se todos os sites votarem pela conüinnação.

0 3PC, por sua vez, possui uma fase a mais, a de pré-conõrmação. Na segunda fase,

o coordenador envia para os sitas um comando de pré-confimlação caso todos os cites

votem pela confimlação. A vantagem do 3PC é no caso de falha do coordenador. Nesse

caso, um novo coordenador é eleito. No 2PC, o protocolo é interrompido até a recuperação

do coordenador.

Quando há uma transação disüibuída usando o 2PC ou 3PC, é impossível prever o

tempo de eâetivação da tmnsação, uma vez que diversos fatores podem ocasionar o aborto

datransação.

Mais detalhes sobre o 2PC e o 3PC, como os procedimentos de recuperação no caso

de fa[has em a]gum dos servidores podem ser encontrados em [OV99], [SKS99] e [EN00].

2.6.6 Gerência de Cacho

Um assunto bastante estudado em computação móvel é a gerência de sache do cliente

móvel. Uma boa política de cacho deve minimizar o número de calhas, pois uma calha pode

levar a uma considerável troca de informação através dos meios sem âo, quejá ressaltamos

ser altamente indesejável. Estudos em ambientes móveis, eventualmente pam consultas

semelhantes ao do nosso traba]ho, inc]uem [CA000] e [CA002]. Em [JY+02],

encontramos um estudo que tenta melhorar o desempenho do cacho através do uso de uma

distância altemativa. Outros estudos envolvendo sache e computação móvel incluem

[BHW02], que discute o armazenamento no cacho da posição do usuário móvel, [ZXL02]

usa po[ígonos ou círculo pam ca]cu]ar a área em que o cacho é vá]ido. Em [RD00], os

usuários ou olÜetos móveis tem seu movimento modelado através de coordenadas e vetores.

São estudados técnicas de gerência de cacho e processamento de consultas. Um estudo de

desempenho também eoi rea]izado. Em [YC+00], Usa um esquema chamado Invalidação

por Intervalo absoluto de validade para invalidar o cacho. Neste esquema, se o dado Éor

mais velho que o intervalo especificado, ele é invalidado, diminuindo os relatórios de
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inva[idação. Em jtAJ99] é usado um esquema com duas camadas, sendo uma de]as

presente nas estações base. Na camada intermediária, são armazenados o histórico das

tmnsações e as tentativas de operação. Baseado nessas informações, o cachê é gerenciado.

2 .7 Equipamentos e i.nformações auxiliares
Vamos supor que o usuário móvel dispõe de equipamentos capazes de âomecer a sua

posição geográõca, como o GPS7. Podemos também obter outras informações, como a

velocidade de deslocamento e a sua direção através do mesmo sistema. Se isso não Êor

possível, podemos também obter a direção e sentido de deslocamento através de análise da

posição do usuário após alguns momentos. A velocidade pode ser obtida em automóveis,

aviões e outros veículos através do velocímetro. Se o GPS não estiver disponível, podemos

obter a posição aproximada do usuário através de triangulação das antenas que captam o

sinal, ou por outras técnicas de localização. A direção pode ser obtida por uma bússola, ou

pode ser Êomecida peão usuário. Em [RMT02] encontramos um estudo de diversas técnicas

de localização do usuário móvel, destacando um modelo estatístico.

Receptor de GPS

Figura 9 - Kit de recepção GPS para computador móvel

Atualmente, existem sistemas de GPS que podem ser ligados aos computadores de

mão, e que podem ser integrados a sistemas que comecem caminhos e mapas através da

intemet. A Figura 9 mostm o GPS portátil à disposição do consumidor no Brasil. Esse

aparelho pode ser conectado ao computador de mão mostrado na Figura 5.

2.8 Considerações sobre o capítulo
Neste capítulo coram exibidos equipamentos, protocolos de comunicação, inüa-

estrutura e sistemas de bancos de dados. Neste trabalho, os equipamentos usados serão os

7 Global Positioning System - Sistema de localização precisa através de satélites
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exibidos na seção 2. 1, destacando que há suporte para a linguagem Java. A inda-estrutura

de computação móvel é baseada na computação nõmade e a fomla de conexão mais

adequada será através de telefones celulares ou por satélite. O protocolo de comunicação

considerado será o ]tDP, que oferece confiabilidade. O banco de dados será do modelo

relacional, permitindo distribuição de dados pela rede lixa, seguindo o modelo "single

hop". Prosseguiremos este tmbalho mostrando os principais desafios da computação
nâmade.
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3 Desafios da Computação Nõmade: Análise da
Literatura

O problema sobre consultas a bancos de dados envolvendo localização 6oi levantado

anteriomlente em [AK93], [DH95], [IB93] e [IB94]. Nesses trabalhos, são enumerados

diversos desafios envolvendo computação móvel e bancos de dados. Dentre os desafios

citados podem-se destacar as hansações móveis, as interfaces de usuário limitadas, com

telas pequenas e de resolução restrita, como celular, PDA, etc. Um fator de muita

re[evância é o da duração das baterias. O prob]ema de ]oca]ização de dados, quando é usado

o modelo onde o banco de dados ou parte dele pode estar distribuído nos computadores

móveis ("multi-hop") também é citado. Finalmente, também é apresentada a necessidade de

melhom das linguagens de consulta envolvendo localidade. Uma outra grande preocupação

é a de obter resultados de forma a minimizar os tempos de transmissão.

3.1 Telas pequenas e interface li.citada
Os tmba]hos citados ([AK93], ]1)H95], jIB93] e [IB94]) consideram este problema

secundário, mas no prometo de interfaces pam o usuário, o tamanho e resolução das telas dos

equipamentos são fàtores limitantes. Em muitos casos, uma melhor visualização é obtida

somente com teias maiores, mas uma te]a muito grande passa a influir no tamanho total do

aparelho, que deve ser leve e portátil. Mesmo com o surgimento de telas coloridas e de

melhor resolução em telefones celulares e palmtops, elas sempre serão muito menores que

um monitor de um computador de mesa, tipicamente de 15 a 20 polegadas na diagonal, o

que diferencia o projeto das interfaces. Para se ter uma ideia dessa diferença, uma tela de

palmtop ou celular diâcilmente tem mais de 5 polegadas o que representa uma área útil

bem menor.

Outro ponto de atenção presente nos computadores de mão e telefones celulares é a

interface de entrada limitada. Normalmente são utilizados teclados numéricos, teclas

direcionais, ou canetas especiais para reconhecimento de escrita ("stylus"). A entrada de

dados é diâcil e possui características diferentes dos computadores de mesa, equipados com

teclados alfanuméricos e mouse. Técnicas que agilizam entenda de texto nessas interfaces,

evitando digitação e outros problemas são estudados nessa área.
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3.2 Transações não ACID: Transações Canguru
As Transações Canguru, descritas em [DHB97], são o fundamento de uma das

propostas para resolver o problema das transações de clientes móveis. O usuário pode se

movimentar, se desconectar, ou desligar o computador no momento em que existem

tmnsações pendentes. Alguns dos requisitos das transações üadicionais (ACID) precisam

ser relaxadas. A disponibilidade do sistema, um dos cocos principais do processamento de

tmnsações tradicional, dá lugar pam a confiabilidade.

Neste modelo, se um usuário inicia uma transação, na medida que se movimenta,

deixa nos computadores em que ele se conectou uma transação "filhote" ("joeys

transaction"). Essa transação íllhote corresponde a uma divisão ("split") da transação. Cada

tmnsação Êlhote é conÊrmada de maneira independente.

No caso de necessidade de desüzer a transação, são geradas transações

compensatórias [KLS90], que serão executadas de acordo com as estações base pelas quais

o usuário móvel se conectou. A transação canguru é coníjrmada de modo definitivo quando

todas as suas transações õlhote coram concluídas com sucesso.

No projeto LIDAM, esse tipo de modelo não é adequado pois ele não supõe que o

acesso ao banco de dados é transparente quanto à localização. Não há espaço na arquitetura

proposta para armazenar as tmnsações íllhotes.

Notamos que em nosso sistema, quando há modificações no banco de dados é

necessário o relaxamento das propriedades ACID. A principal camcterística a ser relaxada

será a atomicidade. A exemplo das transações canguru, sela feito uso de transações

compensatórias para algumas situações. Discutiremos detalhes soba este problema na

seção 5.4.

3.3 Consultas sobre objetos móveis
Outro problema relacionado é o de consultas sobre objetos móveis em sistemas de

in6omtação geográfica (GIS) [HT97], [GB+00], [SJ+00] e [FG+00]. Nesse caso,

nomlalmente são deitas consultas através de interfaces grá6cas, pois se poderia obter

resultados imprecisos devido a movimentação dos objetos. Modelos de Entidades e

8 Filhote de canguru

33



Relacionamento estendidos para capturar a mobilidade dos objetos são propostas nestes

tmbalhos. Também encontramos técnicas de indexação de bancos de dados sobre objetos

móveis para facilitar as consultas a esses objetos. Note que no presente trabalho, as

consultas serão sobre objetos estáticos, com usuário que executa as consultas possuindo

mobi[idade. [BJ+02] tmta das consu]tas do vizinho mais próximo e do Vizinho reverso

mais próximo quando os objetos são móveis. O movimento dos objetos é modelado por

uma função. Em [IMIOl] á apresentada uma extensão da linguagem SQL para consultas a

objetos móveis, que pemute consultas sobre regiões. Este trabalho trata das distâncias

geométricas. Em [KLL02] é proposta uma R-árvom com atualização adiada, para melhorar

o desempenho do sistema. Em [LL03] também temos um estudo sobre consultas a objetos

móveis, também usando R-árvores. Em [QW+03] é mostmda uma extensão da linguagem

SQL que permite especiÊcar diversas formas de movimentação, como os pontos cardeais

(norte, sul, etc.).

3.4 "Aqui" e "Agora"
Um assunto relacionado com a variável "aqui" é a variável "agora" em bancos de

dados temporais [FM96] ou não temporais [CL+97]. Neste último, supõe-se a possibilidade

de armazenar um valor especial no banco de dados, "agora". Esse valor também pode ser

usado em consultas. Um exemplo do uso desses valores é o de um sistema sobre

fiincionários que armazena informação histórica sobre os seus salários. Nesse caso, será

possível armazenar valores do salário e data em que esse salário vigorou. No caso do

salário anual, poder-se-ia amlazenar como data atual "agora". Pode-se então, por exemplo,

consultar o salário atual usando a variável "agora" na consulta. Não íàíá sentido no

presente trabalho o armazenamento da variável "aqui" no banco de dados, pois nossos

objetos no banco de dados sempre serão fixos. O valor de "aqui" também é diferente pam

cada usuário, o que não ocorre com o "agem". Notamos que há uma diferença íündamental

entre o "agora" e o "aqui": Se dois usuários dizerem uma mesma consulta ao mesmo tempo,

exatamente no mesmo instante, o valor de "agora" deve ser o mesmo. A rigor, dois usuários

não poderão estar no mesmo lugar no mesmo instante, o que faz com que o valor de aqui

seja distinto para os dois. Em um modelo real, isso nem sempre será verdadeiro, pois

dependendo da precisão dos sistemas de localização, dois usuários podem ocupar a mesma
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posição. Outra diferença a destacar é que a variável "agora" possui somente um sentido de

mudança, crescente, enquanto que "aqui" pode soüer alterações pam vários sentidos.

Notamos que é possível enumerar alguns momentos importantes em uma tmnsação

em relação ao agora: existe o momento em que o usuário inicia a consulta, o momento em

que a consulta é confinnada no banco de dados e o momento em que o usuário recebe

resultado ou a conârmação da eÉetivação da consulta. Esses momentos estão relacionados

com a semântica de "aqui", apresentada na seção 4.4.

Em [FM96] são estudadas essas diversas semânticas e suas implicações no

processamento de transações, especialmente na sua serialização.

O valor "aqui" apresenta uma característica, descrita em [KA89]. O seu valor

depende do usuário que está formulando a consulta. Esse tipo de valor é chamado

demons/ra/fvo. Outros demonstmtivos incluem "eu", "você" ou "aí". Note que "agom" não

possui essa propriedade

3.5 Consultas com dependência de locali.date
Encontra-se também uma grande atividade de pesquisa em consultas dependentes de

[oca[idade. Em [LGS00] são discutidas consu]tas mais gemis que as apresentadas no

presente tmbalho, com objetos móveis sendo consultados por usuários móveis. Há soluções

em que o padrão de movimentação do usuário pode ser fomecido para o processamento das

consultas. Nesse caso também existe grande preocupação com a minimização de

comunicação. Não há a preocupação específica com "aqui", mas com dados que podem

variar com a mobi]idade dos objetos ou usuários. Em [LX+02] encontramos uma descrição

das consultas desse tipo, mostrando vários modelos, de onde destacamos o geoméüico,

onde as distâncias são calculadas a partir das coordenadas e o modelo simbólico, onde as

distâncias são calculadas a partir de ruas, locais, prédios, entre outros.

No presente trabalho os usuários não inÊormarão ao sistema de banco de dados sua

posição a cada movimentação, pois potencialmente existirão muitos usuários em um

sistema de trânsito, eventualmente milhares. Por esse motivo, a localização do usuário será

6omecida somente sob demanda, no momento em que a consulta é e$etuada. Alguns

trabalhos sobre atualização da localização do usuário móvel existem, como deito em

[CA02]
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Em nosso trabalho, os sistemas de localização podem possuir essa infom)ação, mas

ela pode não estar disponível para o sistema de bancos de dados. No presente trabalho não

há a informação sobre a localização Grata do usuário no servidor de bancos de dados,

somente a região onde ele se encontm, que será informado no momento da consulta.
Discutiremos mais sobre as consultas deste tipo e uma comparação com este trabalho no

capítulo 7.
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4 Consultas Envolvendo ''Aqui'

No sistema de referência sobre trânsito; os seus usuádos podem Êomlulm diversas

consultas, que em vários casos podem envolver a sua posição atual. Como exemplo,

suponha que o usuário Êomlule a seguinte consulta para o sistema: "Fomeça o restaurante

de comi(h ibliafta mais próúma dagiÉ". Supondo- que esw usuário está em seu Carro em

movimento, e formula essa consulta para o computador de bordo do veículo, uma solução

imediata para esse caso é o de considerar o valor de "aqui" como sendo o da posição do

usuárb no início da Consulta. Essa aval-cação- pode !evar a resultados ineonetos, Como

exemplificado na Figum 1 0.

l.txal on(k a consta lta é [.tlcíi] t it(tc a i'csp( sta é
F{Xt 1) ida

Pi

çt'llsltltii

Rt
licsllilski ü)mexida
l)ela SISlc ll;l
( iilcoí-t'c kl)

ltesttltaciu

P= R2

Resposut
L'itt'l'Clip

Figura IQ - Primeiro ewmple de consulta

Nesse exempk}, o usuário. executa a e(insulta n-o ponto Pr. O tempo de transmissão e

processamento e outros atrasos Êaz com que a resposta sela devolvida somente quando o

usuário se encontra no ponto P2. Considemndo o valor de aqlÚ como o Pi, a resposta obtida

será Ri, enquaflto que na realidade o usuário se eneonlTa em Pz, e a resposta Cometa é Rz.

Note que esse exemplo é unidimensional, ou seja, o mais simples. Em sistemas de trânsito

de automóveis, o usuário pode tm6egar em várias direções. No caso de tráfego aéreo, o

usuáric} ainda pode mudar de altitude, au seja, percorrer três dimensões. Nüe que qtlanto

maior a velocidade, pode haver maior deslocamento em relação ao ponto inicial,
aumentando a incerteza.
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4.1 0 Prol,]:eira

Sda um usuário de um computador ou outro dispositivo móvel dentro de uma região

geográfica que deseja formular uma consulta sobre essa região referente a posição atual do

usuário. O objetivo será o de âomecer o resultado d& Consulta conespol:mente ao valor da

posição do usuário no momento em que ele ?"acabe a resposta, que devido à movimentação

do usuário pode ser diferente da posição inicial.

Figura ll -- Discretização do problema

A princípio, o usuário poderia se movimentar pam qualquer posição a partir da

posição inicial, levando teoricamente a infinitas posições possíveis. Se o usuário estiver

tmÊegando em uma rota, a posição poderia ser qualquer ponto da mesma. Se houver

possibilidade de seguir em várias direções, qualquer ponto dentro do plano coberto pelo

sistema, e ainda poderia ser um ponto no espaço, no caso de tráfego aéreo.

Em geral, não será necessário o cálculo de agÜ com precisão dessa magnitude.

Podemos deânir intervalos de tempo ou espaço que soam relevantes. Por exemplo, na

aplicação de trânsito, podemos considemr somente os pontos que conespondam a

cruzamentos ou a locais importantes, 6omtando um grado. No primeiro exemplo, portanto,

podemos considemr um conjunto de pontos da reta como pontos de interesse. Na Figum l l,

é exibida uma possível instância do problema na sua forma unidimensional. O

posicionamento .do usuário, bem como as respostas só levam em consideração os pontos
destacados.

Figura 12 Exemplo de mapeamento de região em grato
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Na Figura 12, é exibido um exemplo de mapeamento de uma região da cidade em um

grato misto. Nesse grato, as ruas de uma mão são representadas por arestas com sua

direção. As ruas de duas mãos podem ser representadas por arestas sem direção. Em se

tentando de algoritmos de distância, podemos trocar as arestas sem direção por duas arestas

em sentidos opostos, tmnsfomlando-o em um digraâo. O digmÊo possuirápesos nas arestas,

que corresponderão ao cz/s/o para o percurso da aresta pelo usuário. Em geral, o custo sela

proporcional à distância entre os pontos, mas outros Êatores podem ser levados em

consideração, como capaciadade da via, velocidade máxima, um congestionamento, entre

outros. Em [CC02] é descrita uma fiinção de peso que muda de acordo com o número de

usuários da via, pois isso diminui a velocidade máxima. Em nosso trabalho, consideramos

que nesses casos o peso sela atualizado pelos usuários do sistema.

Em [KHROl], é mostrado um sistema de simulação de ambiente móvel que modela a

cidade através de um grado. Um dos grados disponíveis é o do centro da cidade de Stuttgard,

com 1 1 5 vértices e 1 50 arestas. O grado apresentado no capítulo 6.8 possui a mesma ordem

de tamanho.

4.2 Ànáliae do grato
Esta seção discute alguns pontos importantes a respeito do gmÊo associado. O grado

em gemi não possui uma estrutura âxa, uma vez que pode haver cruzamentos de várias

avenidas confluindo em um único ponto. Porém, pode-se considerar uma boa aproximação

para o sistema de trânsito um grado na forma de uma grade, como o exibido na Figura 1 3.
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Figura 13 -- Grados com formato de grade de distância máxima 0, 1, 2 e 3

Nesse caso considera-se que todos os quarteirões da região são quadriláteros. Em

alguns casos, isso não acontece, porém pode-se notar que raramente obtemos fomlas muito

complexas, com cruzamentos de mais de 5 ou 6 ruas. Nos testes do sistema (seção 6.8),

mapeamos uma região da cidade de São Paulo, onde podemos verificar que esta
aproximação é satisfatória.

Vamos analisar o tamanho da família de grados da Figum 1 3, centrado em um vértice,

com todos os seus vértices a uma distância menor ou igual a um número deümido de

arestas, na âgura 0, 1, 2 e 3

Podemos calcular o número de vértices do gmÊo com distância máxima de n arestas

pela fórmula:

7'(/z) = 2/z: -- 2n +l

Podemos afimlar portanto que o número de vértices do gmb é O(n2) em relação à

distância máxima (em arestas) em relação ao centro do gmÊo. Usaremos esta estimativa

para o cálculo aproximado do número de posições íüturas do usuário
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4.3 A pri.moira soluçãcl: força bruta
Uma primeira solução para avaliar "aqui" consiste em considerar como posição do

usuário todos (ou pelo menos muitos) os valores possíveis dentro de uma região razoável na

vizinhança do usuário, de'ç'olver uma massa de resultados depois executar um p6s

processamento no computador do usuário (cliente) nesses Ksultados. No exemplo da Figura

1 1 , todos os pontos destacados poderiam ser considerados.

A resposta cometa será escolhida (com grande probabilidade), pois ela pertencerá ao

conjunto resposta, uma vez que todas (ou pelo menos quase todas) as possibilidades foram

consideradas. Pode-se então associar cada resposta obtida à posição considemda para a sua

obtenção. Nesse exemplo, podemos considerar como possíveis os pontos Pt, P2,... P. e

associar a cada um, respectivamente, uma resposta Ri, R2,... R.. No pós-processamento,

como a posição do usuário é Pz, será escolhida a resposta Rz.

Essa solução obtém a resposta corneta (quase sempre, no caso de não consedemr

todos os pontos), mas gem muitas consultas ao banco de dados, com muitos resultados

possíveis. Para transmitir as respostas ao usuário será criado um grande tráfego nos meios

sem fío, o que é altamente indesejá'ç'el. Além disso, na üse de pós-processamento o

computador móvel terá de lidar com uma grande quantidade de dados, o que deve ser

evitado, devido à menor capacidade de processamento e memória desses equipamentos.

Portanto é necessário diminuir o tamanho das respostas, obtendo mais informação do

usuário para diminuir a incerteza de sua posição ao receber a consulta.

Em muitos casos, o tamanho da região impede que todos os pontos sejam

considemdos. Nesse caso, é necessário escolher uma parte da região como possível destino

do usuário. A escolha de uma região muito pequena pode levar a resultados inconetos se o

usuário estiver a uma velocidade que o le'ç'e pam cora da região considerada. Uma região

demasiadamente gmnde leva aos problemas de excesso de tráfego e processamento já

citados. Toma-se então necessária uma altemativa para obter resultados cometas nesse

caso, sem considerar pontos demais.

4 . 4 As semânticas de "A.qui"
Em [NF00] e [NFOl] realizou-se uma classificação dos possíveis valores para uma

variável denominada "aqui", que representa a posição anual do usuário.
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Aqui.i(inicial) representa a posição do usuário no início da transição. No exemplo da

Figum 10 apresentado corresponde ao ponto Pi.

Aqui.f (anal) representa a posição do usuário no final da transação. No exemplo esse

ponto é P2. Seria o valor correto a ser usado no exemplo.

Aqui.c (commit) representa a posição no momento em que a tmnsação é encerrada no

gemnciador de banco de dados. No exemplo corresponde a um ponto intemlediário ente

Pte P2

O cálculo desses valores também tem incerteza, levando não a um único ponto, mas

eventualmente a um conjunto de pontos. Informações adicionais, como velocidade do

usuário, direção, sentido, destino e trajeto são necessários para diminuir o tamanho da

resposta. Outro dado importante nesse cálculo é a previsão do tempo de processamento e de

tmnsmissão de dados, pois o aumento de tempo de resposta do sistema pemlite que o

usuário se movimente por distâncias maiores, também aumentando a incerteza. Note o

relacionamento dessas semânticas com os diversos momentos descritos na seção 3.4.

4.4.1 Usos das semânticas de "aqui"
Serão exibidos exemplos de consultas típicas onde cada valor de "aqui" que Êoi

apresentado pode serutilizado.

O aqui.i é apropriado para a maioria das consultas com atualizações de dados, onde

se desça inserir inÊomlação consolidada pam o banco de dados. Exemplos desse tipo de

consulta incluem "Aconteceu um acidente aa«i onde estou'' ou "o semáforo dag«j está

quebrado". E um valor que não possui incerteza no início da execução de uma consulta ou

atualização.

O aqui.socorre quando o usuário fomlula consultas que dependem de sua posição

anual, como no exemplo dos restaurantes da âgura 6, do início deste capítulo. Também

neste caso incluem-se as consultas sobre o íiituro, como "listo os postos de gasolina pelos

quais passarei pelos próximos 1 0 minutos"

O aqui.c pode ser usado em atualizações do tipo "Eu estou aqui". Se for possível

estabelecer este valor com precisão, sistemas de localização podem usar esta informação

antes mesmo da conülmlação de gravação pelo usuário móvel. Se o usuário se desconectar
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logo após efêtuar uma atualização deste tipo, a informação pode ser valiosa pam a

localização do usuário.

Podemos identificar outros momentos presentes no contexto, como o aqui.s, que é a

posição do usuário no início da transação no banco de dados. Não foi encontrada nenhuma

consulta comum no sistema de trânsito que utilize esse valor, embora ela possa ser

importante em algum outro domínio de aplicação.

4.5 Formalização da Solução Proposta
Pam formalizar este problema, sejam:

u € U um usuáüo do sistema

bd € BD um banco de dados

g c G grado orientado com pesos nas arestas com inÊomlações sobre a região geográâca

VC um conjunto de vértices de G

Ac um conjunto de arestas de G

q c Q uma consulta ao banco de dados

Hi a posição do usuário no momento em que ele formula a consulta com Hi G Vc

H. a posição do usuário no momento em que ele recebe a resposta com H. € Vo

p c P subgra6o de G correspondente ao caminho percorrido pelo usuário U (trdeto)

D É Vc o destino do usuário U

Vu a velocidade do usuário, número leal

S o sistema SIDA\Bg

Podemos considerar que aglii pode ser avaliado atmuvés de duas funções. A primeira

(PRE) ncebe uma consulta, a posição do usuário, a vizinhança onde ele se encontra na

comia de um grado orientado com pesos nas arestas, informações sobre a movimentação (P,

d e Vu). Esta função retoma um çelli!!!!!e..ds.v!!!oKS que são as respostas possíveis. Para

calcular esses valores, a fiinção PRE usa informações sobre o sistema para avaliar o tempo
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de resposta. Esta fiinção é executada na rede fixa, juntamente com o servidor de banco de
dados.

Essas nspostas prováveis serão filtradas através da outm função (POS), que escolherá

o valor único da resposta. A função POS é executada no cliente, e é bem mais simples de

ser implementada, sendo compatível com os recursos disponíveis nos equipamentos de

computação móvel. 2v' é ü coiÜunto de todos os subcoiÜuntos de Vc, ou sda, todlJS os

subconjuntos de vértices do gmÊo.

Mais precisamente, teremos

PRE : Q, BD,G, Vc , P, Vc ,%, U, S -+ 2v'

PRE(q, bd, g, Hi, P, D, v«, u, S ) c Vo

obtém as respostas possíveis pam o usuário, em um conjunto R,

POS : 2v' ,Vc --.> vG

pos( R, n, )

Escolhe a posição real do usuário no momento em que ele recebe a resposta

O usuário móvel então executa:

POS( PRE(q, BD, G, Hi, P, D, v«, u, S ), H. )

para obter o resultado da consulta

A consulta pode ser hmlulada através da álgebra relacional. A variável "aqui

aparece somente no operador de seleção, e ele pode ser comparado somente com atributos

que correspondam a um identificador de um vértice do grado. No exemplo R é uma

expressão em álgebra relacional

a .«:$. - .ü (R)

Essa consulta é então expandida com os possíveis valores de aqui calculados a partir

das inâomlações âomecidas pelo usuário e o grado.

)

a p««p., - «, (R)

a p"ip. - *,2 (R)
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c p''#' ' "; (R)

De maneim geral, expandiremos o operador com

a p''';' ' p (R)

onde p pertence ao resultado da função PliE

A resposta Êomecida é üomlada por um conjunto de pares ordenados com a resposta e

o valor da posição associado. Podemos associar o resultado a um esquema

Resposta:com.Aqui( resposta, posição.nsposta )

Cujas tuplas seriam:

( RI, vl )

(R2, v2 )

(R3, v3)

O pós-processamento pode ser descrito através da seguinte expressão

a P«:çb 'sPO'l' - h' (Respostacom.Aqui)

Na implementação do protótipo todo o processamento foi feito através dos
componentes programados, mas pelo que foi exibido poderia ser deito com a linguagem

SQL, dentro do processador de consultas do SGBD, pois as operações podem ser mapeadas

em álgebra relacional.

4.6 A.valiação dos valores de "aqui''
No sistema de trânsito considerado, os pontos possíveis formam um grado misto, onde as

arestas representam as vias e os vértices correspondem a cruzamentos. Na Figura 1 2, vemos

um possível exemplo de mapeamento de uma região através do grado dirigido. A cada

aresta será associado um custo pam que a mesma seja percorrida. Esse custo pode levar em

consideração capacidade da via, velocidade máxima, distância, trânsito no local, etc. Nos

algoritmos usados neste trabalho, podemos trocar as arestas sem direção, que

representariam as vias de duas mãos por duas arestas com sentidos opostos.
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O grado na Figura 14 mostra um possível exemplo envolvendo a aplicação de
referência, que utilizaremos na explicação inicial da solução utilizada neste trabalho.

Figura 14 -- Grato exemplo

No exemplo consideramos o caso em que a distância (na verdade, o peso) entre dois

quarteirões é âxa e todas as ruas são de duas mãos. Esse grado repmsenta toda a área
coberta pelo sistema. Supondo que o usuário estala no ponto 6, a primeim solução pam

avaliar o valor de aqui seria considerar todos os nós do grado pesquisador, gerando uma

consulta para cada um. Nesse exemplo, vinte pontos seriam analisados.

Uma primeira fomla de cálculo para "aqui" para reduzir o tráfego de informações usa

somente a velocidade e o tempo de transmissão dos dados. Pode-se então Êazcr uma

estimati'ç'a de espaço máximo percorrido calculando o produto da velocidade pelo tempo de

latência. Suponha que calculando essa distância, o sistema chegue a conclusão que o

usuário pode perconer até dois quarteirões de distância. Nesse caso, o resultado se

restringira aos pontos pintados de preto na Figura 15. Os demais serão descarnados. A

pesquisa se limita nesse caso a onzc pontos. Se o grato for maior, tanto maior será a

diminuição proporcional ao resultado.

6
'3 4
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q
$ 7 8

B 14121 1
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176 815

Figura 15 Grato de exemplo mostrando os vértices pesquisador no caso de fornecimento de
velocidade
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Se mais inÊomiação 6or 6omecida, pode-se diminuir ainda mais o resultado. E possível

obter o destino, e/ou o tmjeto que o usuário está utilizando. No exemplo, se o destino for o

ponto 9 e o usuário utilizar o tiajeto formado pela ligação entre os pontos 6, 7, 8 e 9, com

essas duas infomtações pode-se pesquisar somente os pontos em direção ao ponto 9 e suas

adjacências, como mostram os pontos destacados na Figura 1 6. Anualmente, o trajeto pode

ser obtido atmvés de alguns sítios na Jntemet, especializados nesse íim. Se o usuário não

fomecer o trdeto, pode-se considerar o caminho mais curto entre sua posição e o destino

como trdeto. O caminho mais curto já é implementado em nossa solução. Se o usuário

estiver cora da rota calculada, pode-se refazer os cálculos em intervalos de tempo regulares.

'e0

6
5

1 5

Figura 16 -- Grato mosh'ando vértices pesquisador no caso de fornecimento de trajeto

Pode-se veriâcar que a diminuição do tamanho do resultado pode ser expressiva,

principalmente se o tamanho do gmÊo for muito maior que o do exemplo, o que pode

acontecer facilmente em casos reais.

4.7 Conc].usão do capítulo
Neste capítulo, apresentamos o problema da variação do valor da variável aqui,

deÊnimos 3 semânticas para seu valor, aqui.i, aqui.c e aqui.í; Êonnalizamos o cálculo de

aqui.c e aqui.C e mostramos como deve ser feita a implementação, pam evitar uma
quantidade excessiva de respostas, que ocorre na solução de força bruta. A seguir,

mostraremos a implementação do protótipo que toma real a proposta apresentada..
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5 Implementação

Soba o modek) de computação il6made apresentado na seção 2.3. 1 R)i constmído um

protótipo que implementa as semânticas de "aqui" como descrito na seção 4.6, que se

integra ao PSIT [SVOl] (Protótipo de Sistema de Informação de Trânsito), que é um

protótipo elabonldo para o pr(}teto LIDAM. No presente trabalho o prMótipo do servidor

consiste basicamente de um compilador de consultas na linguagem SQL estendida com as

variáveis "aqui" acoplado a um servidor de banco de dados. A Figura 17 mostm a

arquitetura do sistema. O PSIT utiliza a tecnologia Java RALI {CH97] para distribuição de

componentes do sistema.

5.1.1 Funcionamento geral do sistema

Quando um servidor de banco de dados (DBServer) é ativado, se comunica com o

sistema LIDAM para que possa ser localizado. Ele informa a região sobre a qual possui

inÊoímação (seta l da Figura 17). O DBServer e o LIDAM estão kKalizados na rede em

estações fixas. Note que o usuário pode Éon-nular consultas sobre qualquer ngião, mesmo

que ele esteja em um local distante. Isso justifica a inâomlação da região ao ativar
DBServer. Nos exempk)s deste trabalho, a região da consulh coincide com a região oílde o

usuário se encontra, pois o que interessa é a variável aÉiJÚ.

Pam executar uma consulta ao sistema, o usuário móvel (que executa o componente

SIDAMClient) se conecta ao SIDAM (seta 2 na Figum 17) para obter inÊomlações

objetivando conectar-se diretamente ao servidor de banco de dados, informando a região

sobre a qual ele deseja executar a consulta. No caso das consultas envolvendo "aqui", é a

região onde o usuário se encontra no momento. O SIDAIM devolve ao cliente informação

necessária para essa conexão, normalmente o nome do servidor, seu endereço, etc.

Ao receber a c(insulta, o servidor de band de dados fará um processamento,

compilando-a. Se não Êor detectada a presença da variável "aqui" a consulta será executada

diretamente, caso contrário poderão ser geradas várias consultas, cada uma delas associada

a um possível valor de "aqui". A seção 5.3 mostra como são geradas essas consultas pam

cada caso. Quando as consultas possuem resultados, estas serão executadas e fomtarão um
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conjunto de resultados que são devolvidos ao cliente. O envio das respostas ao cliente é

deito através da linguagem XML [RMOl], [DE00]. Esta escolha se Êaz principalmente pela

compatibilidade dessa linguagem e a sua grande portabilidade, por se tentar de arquivos de

texto, facilmente manipuláveis. O cliente escolherá a resposta dentre as retomadas pelo

servidor de banco de dados. Observe que os comandos de alteração de dados não possuem

resultados a retomar, somente uma conõmtação da execução do comando.

Sll)/\NI

Coltexào selli lio

Figura 17 - Arquitetura do Sistema

A compilação da consulta usa informações sobre a região armazenadas em um grado

dirigido subjacente, que modela a área coberta pelo sistema con6omle exibido no capítulo

4. 1 . Foi implementado para este tmbalho o componente degrapã, que implementa um gmÊo

dirigido com pesos nas arestas. Foram implementados métodos pam obter um subgra6o

cujas distâncias do vértice de origem soam menores que um valor, procurar um caminho

mais curto entre dois vértices quaisquer e também é possível executar alguns

processamentos dependentes de "aqui". A implementação do gmÊo usa listas ligadas de

vizinhos em cada vértice, que são associados a um peso As informações sobre o grado são

armazenadas no banco de dados, que 6oi modelado de acordo com o diagrama de Entidades

e Re[acionamentos da Figum 1 8. No diagrama (notação de acordo com [SE86] e INS99]),

os retângulos correspondem a entidades, os losangos a relacionamentos. Os pontos nas
pontas dos losangos cormspondentes aos relacionamentos indicam a /o/a/idade do

relacionamento, que ocone quanto todos os .elementos da entidade mais próxima do ponto

estão relacionadas a pelo menos um elemento da outra entidade. Por exemplo, na Figura 1 8
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toda oc(mência está relacionada com um p<mto. Quando é cok)Gado um número na
totalidade, como acontece no relacionamento ligações, esse indica o número mínimo de

elementos relacionados. Nesse exemplo (ligações) está sinalizado que cada via está

relacionadas(nn2 pontos.

As ruas são formadas por diversas ligações entre dois pontos, denominados vias. Uma

via liga dois pontos, um de origem e um de destino. Se a via corresponder a uma rua que

retoma ao mesmo ponto, como uma rotatória, os pontos de origem e destino coincidem.

P(xlemos ter diversos k)cais, que se k)balizam em um ponto. Esses k)cais p«iem ser de

diversos tipos, como semáforos, radares, restaurantes, postos de gasolina, etc. Também é

possível registrar ocoréncias dentro do banco de dados. Uma ocorrência é localizada em

um ponto. Uma oconência também pode ser de diversos tipos, como videntes, buracos,

congestionamentos, entre outras informações de interesse dentro do sistema de tráfego

urbano. Pode-se distribuir o esquema colocando-se os pontos localizados dentro de uma

região dentro de um âagnKnto, e âagmentando o esquema de acolho com a âugmentüção

derivada de6nida peias ligações correspondentes aos re]acionamentos do esquema [MF98].

!

Ruas
.-''\ N

.composiçõe! Vias

N

2

}igaçõw

N
Ocorrências }c. Ocorrênci:

l

!

2

Pontos
N

Locais Localizaçõe!

Figura 18 Diagrama de Entidades e Relacionamentos do Protótipo



A imp[ementüção do sistema foi deita em linguagem Java ([CH97] e [BL01]),

inicialmente com a versão 1 .3 e mais tarde migrando para as versões 1.4 e 1.4.1, usando a

versão standard, conhecida como J2SE (Java 2 Standard Edition). Lembramos que a

escolha da ]hguagem Êoi feita pela grande porhbilidade, tanto em relação ao servida, que

pode ser executado em diversos sistemas opemcionais, como no cliente, onde há uma

grande variedade de dispositivos distintos disponíveis, como exibido na seção 2. 1 . Todos os

dispositivos disponíveis executam programas em Javü através de implementações da

máquina virtual Java (JVM). Para dispositivos portáteis existe uma versão específica da

!inguagem Java, a J2ME (Java 2 Micro Edition), que Êoi utilizada para a implementação de

um dos protótipos deste trabalho.

A intedme do sen'odor é composta basicamente por duas fiinções, que substituem

métodos da biblioteca para acesso a banco de dados Java, o JDBC. Nessas funções pode-se

utilizar a linguagem SQL com algumas extensões, que são apresentadas de fomta completa

no apêndice A. Essas funções são:

e ExecuteQuery -- Executa um comando select. Para este inét«lo p«lem ser fomecidos

diversos parâmetros do usuário, como velocidade, posição inicial, trdeto ou destino.

Neste caso, podemos fomecer uma consulta do tipo:

select +
Eram locais
where posição fere f

e ExecuteSQL Executa um comando de atudizaçãa no banco de dados- Na

implementação produzida são pemutidos somente os comandos insert:, update e delete.

Retoma apenas um valor inteiro, que indica o resultado da atualização.

Nesta íünção pode ser Êomecido o seguinte comendo de alteração:

Insere indo ocorrências ( local, tipoocorrência )
Values ( fere , "acidente" )

O compilados de consultas 6oi construído com o auxílio de femnKntas dü família

lex/yacc [LMB95], especiõcamente o Jflex e byacc/], que geram código Java. Os arquivos

de definição do analisador léxico e sintático podem ser vistos com comentários das partes

relevantes pam este trabalho no Apêndice A.
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5.2 Protótipos
Foram implementados dois protótipos pam este trabalho. Um deles, o inicial consistia

apenas de componentes de software que residem no mesmo computador. As primeiras

medidas apresentadas no capítulo 6 coram deitas usando esse protótipo.

O segundo protótipo foi implementado para o computador de mão. A conexão é deita

a partir de um cabo ligado a uma porta do computador, simulando uma conexão móvel. Em

ambos os sistemas, o usuário pode eÉetuar consultas sobre alguns locais, procurar sua

posição, ponto mais próximo, e a distância entre pontos.

Este segundo protótipo simula uma situação mais realista, e o cliente pam o

computador de mão 6oi elabomdo com o Java 2 Micro Edition (J2ME). O servidor âoi

imp[ementado usando a tecnologia dos "serv]ets" [HA00], componentes de software que

são executados em um servidor de intemet (conexão através do protocolo http). O servidor

utilizado nos testes foi o Apanhe Tomcat, que é um componente que é instalado no servidor

WEB para execução dos serv]ets e de páginas JSP (Java ferver Pagos) [HA00]. Na Figura

19, mostramos uma execução do protótipo no emulador de telefone celular, que é uma das

6ermmentas do ambiente de desenvolvimento do J2ME.

Figura 19 -- Protótipo executado no emulador
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5.2.1 Testes do sistema

Os primeiros testes do sistema Êomm executados com o protótipo inicial. A

mobilidade do usuário é simulada no protótipo através do Êomecimento de posições inicial

e final distintas, além de escolher o tipo de consulta a ser testada e Êomecer mais

informação para a execução do comando. A interüce do primeiro protótipo é exibido na

Figura 20. A posição inicial e a posição final podem ser obtidas no ambiente real através do

GPS. Foram criadas tabelas com pontos e locais Hlctícios para testes. No protótipo o usuário

pode 6omecer mais informação, como o tldeto e a velocidade. Detalhamos a execução e os

resultados obtidos no capítulo 6. Em seguida, Êoi construído o segundo protótipo, que usou

o simulador exibido na Figura 19. No ambiente de desenvolvimento do J2ME existe um

monitor de rede, que foi usado pam medir o tráfego pelo meio sem fio simulado. Uma das

telas da interface do sistema no simulador está na Figura 21 .

©: comandos de leste :J:ü.d
Püslçaolniciall:f
PüsiçaoFinal: f
tipoprocuíaü(EI

IL:P«.:, : :lll..PK
Velocídadü. iglã

Trajetú{0pciónal}

1=: :n'"t l:

--n Distancia:

:l! iFechar

Figura 20 - Tela do protótipo inicial
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velocidade:

pos.final:

Figura 21 -- Interface no simulador de telefone celular

5.2.2 Cálculo do tempo de espera pela consulta

Um ponto importante do processamento das consultas é o cálculo do tempo de

resposta. Esse tempo precisa ser calculado de forma que o sistema sempre começa a

resposta cometa. Para tanto, é necessário calcular o limite superior do tempo de resposta.

Esse tempo não pode ser muito grande pois isso pode tomar as respostas inválidas, ou

resultaria em grande transmissão de dados pela rede para obter a resposta corretamente.

Identiâcamos a seguir alguns componentes do tempo de resposta.

e Tt : tempo de transmissão entre o usuário móvel e o servidor do banco de dados.

e T.: tempo de compilação e processamento da consulta no SGBD.

e Tbd: tempo de execução da consulta no banco de dados.

e T.: tempo de transmissão da resposta

e T..: tempo para cobrir margens de erro dos aparelhos
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Quando a consulta é recebida, Tt já é conhecido, pois é o tempo que a consulta levou

pam chegar ao servidor. Não é necessária uma peúeita sincronia dos relógios dos

computadores participantes, pois desçamos apenas calcular o tempo com uma margem

superior de segurança. Podemos concluir que:

T*'Z S(q)ITx..

onde

S(49 é o tamanho da consulta (comprimento da "string" da consulta)

Zx... é a taxa de transmissão máxima pelo meio sem íio

A desigualdade se justifica pelas possíveis quedas na taxa de transmissão ou mesmo

desconexões. Se não existissem esses favores, o tempo seria exatamente a divisão exibida.

Quanto maiores as desconexões e instabilidades no sinal, maior seta a diferença entre os

termos da desigualdade apresentada.

Quando o valor de "aqui" está presente na consulta a compilação faz buscas no grado

subjacente. O tempo de processamento gasto com o gmüo depende das inÊomlações que

podem ser âomecidas pelo usuário. Se Êor Êomecida somente a velocidade, o número de

vértices pesquisados terá um crescimento limitado por uma função guadráliça da
velocidade do usuário, pois corresponde ao número de vértices do gmÊo a distância máxima

que o usuário pode percorrer, conüomle a descrição do grado na seção 4.2. Se o tldeto tor

üomecido, o crescimento será !,Insz em relação à velocidade.

O cálculo de Tbd tem dois aspectos: o número de consultas executadas após a

tmnsformação das consultas e o tempo que cada uma dessas consultas leva para ser

executada. Este último pode ser obtido pela análise de dados estatísticos do banco de dados,

pois pode variar de acordo com o tamanho das tabelas, da quantidade de tabelas envolvidas,

as operações efetuadas, entre outros fatores. Obtido o tempo de cada consulta, precisa-se

estimar a quantidade de consultas eÊetuadas. Na implementação proposta, é executada uma

consulta para cada valor possível de aqui. Portanto, o número de consultas executadas

proporcional ao quadmdo da velocidade do usuário, quando somente a velocidade

6omecida, ou linear quando o tra)eto é informado. Portanto:
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T.o = HX Tq

onde

H é a quantidade de valores possíveis de "aqui"

Tq é o tempo médio de execução de uma consulta no banco de dados

No caso disüibuído, nas operações de modificação (insert, delete e update) podem ser

usados protocolos de confirmação da ü'ansação, como o 2PC e o 3PC (two phase commlt e

three phase commit). Nesses casos o cálculo de Tu pode se tomar inviável, uma vez que

não existe certeza que a transação será encerrada nem em quanto tempo. Se um dos

servidores íàlhar durante o processo, a transação deverá ser abortada. Para esses casos, o

tempo limite também faz papel importante pam que os resultados soam carretos. Cabe uma

observação neste caso sobre o cachê. O sistema executa várias consultas em seqüência, o

que pode levar a resultados que já estão no cachê. isto pode levar a tempos menores de

espem, mas em nosso caso, desejamos limitar superiormente o tempo de espera. Os acertos

de cacho nesse caso somente pode diminuir o tempo de espera.

A batia de tempo T. engloba o "overhead" de localização do usuário, e o próprio

tempo de transmissão da resposta.

De maneira semelhante a T. podemos concluir que

C. 2 (s(.R)/Zx.* ) + %

onde

s(R) é o tamanho em bytes da resposta

r/ é o tempo de "overhead" do sistema pam localizar o usuário

Da mesma forma que Z não é possível limitar esse tempo superiomiente, pois pode

haver desconexões e quedas de taxa de transmissão. Quanto menos filhas na transmissão,

menor a diferença entre os termos da desigualdade. T/ pode ser obtido a partir de sistemas

de monitoramento do desempenho do sistema. Esse tempo pode incluir tempo de

processamento e eventuais acessos a rede sem flo pam encaminhamento do resultado pam a
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estação base conectada ao usuáíio. Pode-se criar um banco de dados com estatísticas dos

tempos passados para prever de 6omla mais confiável este tempo.

Outro componente que deve ser considerada é um componente que inclui possíveis

imprecisões dos equipamentos envolvidos no sistema. Relógios não sincronizados,

imprecisões nos velocímetros e no sistema GPS podem levar o sistema à não considerar

alguma resposta correta. Este tempo tentará garantir que mesmo com a imprecisão dos

aparelhos o sistema sempre inclua a resposta cometa para enviar ao usuário móvel.

A posição anal do usuário (aqui.í) corresponde à posição do usuário após decorado

um tempo igual à somat6ria dessas componentes:

7a,«;..f ' 7; + Zõ, + t, + r.

O valor aqui.c conesponde a posição no momento em que a consulta é encerrada, ou

sqa, excluindo-se a componente T.:

z«.;..=r +zm +t +Z,,,

No sistema é definido um tempo limite para aceitar as respostas. Se o tempo limite se

esgotar, as respostas passam a ter resultados que podem ser incorretos. O ajuste do tempo

limite inclui testes com o sistema em situações reais, o que não 6oi possível obter neste

trabalho.

5.3 Ava]iação e Processamento de Consu].taa envolvendo "aqui"
Pam o presente traba]ho âoi e]aborada uma extensão para a linguagem SQL ([SKS99],

[EN00]) pam comportar os valores de "aqui" como definido na seção 4.4. Existe um

modelo geogíáííco subjacente ao sistema, em que o espaço está modelado em âomla de

grado orientado, como já Êoi exibido na Figura 12. Cada nó do grato possui um

identiõcador, que na implementação deste trabalho corresponde a números inteiros que

identificam os pontos. Pode-se melhorar essa representação através de declarações de novos

tipos, como o comando CREATE DOMA]N, presente na deânição SQL3. Nos exemplos

que seguem apresentamos os nós com nomes numerados seqüencialmente, como no 1 , no2,

etc
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São definidas quatro novas variáveis, denominadas gere, fere.i, Acre.c e Acre../.
Estas três últimas variáveis correspondem respectivamente a aqui.i, aqui.c e aqui.f da

seção 4.4 Esses valoms são compatíveis para comparação com alguns campos especíâcos

do esquema do banco de dados. Na implementação esses campos são definidos em um

arquivo de conâgumções, mas isso poderia ser verificado através do tipo de dados criado

pam este üm. Essa extensão pode ser utilizada para construir sistemas gerenciadores de

bancos de dados que lidarão com usuários móveis, incluindo um compilador de consultas

estendido e incluindo informação sobre a localidade dentro do grato.

Quando a variável /lera Éor utilizada, o sistema se encarrega de escolher entre as

outras três variáveis de acordo com o tipo de consulta. Em geral, #e/"e.i é adequado pam

uso em operações de atualização ("update", ''insert" e "delete"), enquanto /fere../'é o valor

cometo em consultas como do exemplo inicial ("select"). Também pode ser escolhido um

valor padrão a ser usado atmvés de configuração do sistema. As variáveis fere podem

aparecer somente na cláusula where do comando SQL.

As extensões da linguagem serão ilustradas através dos exemplos que seguem. A

definição completa da linguagem SQL utilizada neste tmbalho está no apêndice A, no

formato da definição do programa yacc.

5.3.1 Consultas envolvendo somente a posição do usuário

Seja a consulta aseguir:

select +
Eram locais
where posição = fere

Neste caso, o usuário procura simplesmente sua posição, que pode ser usada para

obter alguma informação que se localize na posição em que ele se encontrará no final da

consulta. Essa consulta será transformada expandindo-se o valor de hen.f em todos os

valores possíveis calculados, dependendo da informação passada pelo usuário (velocidade,

destino, trajeto). Obter-se-ia no nosso exemplo uma série de consultas:

select +
from locais

9 Na implementação usamos nomes em inglês por uma questão de compatibilidade com a linguagem SQL
original
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where posição nol;

select +
Eram locais
where posição no2;

no6;

select +
Eram locais
where posição

Cada consulta sela associada ao valor de "aqui" previsto, pam ser utilizado no pós-

processamento. O executor de consultas associará o resultado de cada consulta à posição

correspondente, que pode ser comparada pelo componente cliente. Portanto, no caso geral

para uma consulta qh envolvendo "aqui", teremos após o processamento várias consultas

que formarão um conjunto:

Q -{(qi, pt),(qz, p2),(q3, p3)...(q., pJ }

onde qi é uma consulta que não envolve aqui e pi é um possível valor de "aqui'
correspondente a essa consulta. O executor de consultas executará cada consulta e enviará

ao cliente a resposta:

R , pi),(r2, p2),(r3, ps) ...(h, p.) }

onderié aresposta da consulta qi

O pós-processamento recebe o conjunto R, e toma como resultado anal somente os

pontos cuja posição corresponda a posição atual do usuário (o "aqui.í" verdadeiro).

5.3.2 Consultas envolvendo distâncias entre pontos

Define-se também uma extensão pam a linguagem SQL utilizando uma nova fiinção,

que denota a menor distância entre êglli e outro ponto. Se a função Mini)i$!Enal11glç Éor

utilizada com uma coluna que pode ser comparada com agw, denotará a menor distância

entre os pontos que satisfizeram a condição âomecida e a posição atual do usuário. No

exemplo, /Üo é uma coluna da tabela de locais que indica se o ponto conesponde a um

restaurante, posto de gasolina, etc. A consulta a seguir pode ser usada pam descobrir a

posição (vértice do gmÊo) correspondente a um posto de gasolina mais próximo.

select MinDistFromnere(posição)
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from locais
where tipo = 'posto de gasolina' (Q2)

Nesse caso será gerada uma consulta que obtém todos os pontos possíveis com a

condição especificada. Para cada possível posição do usuário executaremos o algoritmo de

Djjkstra ([D]59], [BM76]) de menor distância no grato. Assim retomaremos uma resposta

com as posições do usuário e as respostas correspondentes, que então podem passar pelo

pós-processamento.

E importante ressaltar que esse tipo de consulta não pode ser tmnsformado em uma

consulta na linguagem SQL comum, pois uma das conhecidas limitações da linguagem é a

impossibilidade da execução de consultas recursivas, o que acontece no caso das distâncias

de caminhos em grados. Também foi implementada uma nova função dg, que calcula a

distância entre dois pontos quaisquer. O processamento dessas consultas é semelhante ao da

fiJnÇão MinDistFromHere. Estas fiinções dependem ündamentalmente do grado subjacente

para serem implementadas.

O processamento das consultas com íilnções de distância pode ser sintetizado com o

seguinte algoritmo:

1. Compilar qh, obtendo g, que é uma consulta que obtém
todos os pontos com a propriedade desejada

2. Executar q, obtendo um conjunto de respostas R
Seja H o conjunto de valores possíveis de aqui

3. Para cada va].or h em H. calcule os pontos mais próximos
em R, colocando no conjunto Nph e Associe h a Nph

4.No pós-processamento seleciona os resultados
correspondentes à posição atual

Nesse algoritmo, os passos de l a 4 são executados no servidor, enquanto que o passo

5 é executado no cliente móvel. O volume de informação transmitida e tratada pelo cliente

móvel é proporcional ao tamanho do conjunto H, que é o conjunto de todos os possíveis

valores de aç11d.

No exemplo, sela gerada a consulta

se].ect posição
Eram locais
where tipo = aposto de gasolina'
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E serão obtidos todos os pontos correspondentes a "posto de gasolina". Serão então

calculados os possíveis valores de aqui. Pam cada valor será executado o algoritmo de

Djjkstm para descobrir o posto de gasolina mais próximo. Todo esse processamento será

deito no servidor de banco de dados. Todas essas respostas serão enviadas ao cliente, que

escolherá a resposta carreta. O cliente executa somente este processamento. O uso de

inÊomlação adicional para o cálculo dos possíveis valores de aglÜ ajuda a diminuir a

quantidade de respostas tratadas e transmitidas ao cliente.

A consulta a seguir mostm o uso da função dist:

select dist( nol, no20)
troa pontos (Q3 )

Neste caso, não existe um comando SQL que possa executar esta função, por causa

da já citada limitação para a execução de consultas recursivas. Nesse caso então serão

obtidos os códigos dos pontos para a execução do algoritmo de Djjkstm no grado subjacente

pam calcular a distância entre eles. Essa resposta é enviada ao cliente. Neste caso, temos

uma extensão à linguagem que não seria viável se não existisse o grado subjacente.

5.3.3 Consultas envolvendo posição dentro de um intervalo de tempo ou espaço

Outra extensão proposta é a solicitação dos pontos pelos quais o usuário passará em

um determinado tempo ou distância. Por exemplo, uma solicitação do tipo "listo os postos

de gasolina pelos quais passarei nos próximos 5 !an" poderá ser expressa com uma

operação envolvendo "aqui", onde o operador de soma é sobrecarregado. Durante a

compilação, é verificado se o operando do lado esquerdo é fere.

select +
Eram locais
where tipo = 'posto de gasolina' and
posição = fere + 5 (Q4)

Nesse caso, se houver a informação sobre o trajeto, este será utilizado pam determinar

todos os pontos que estão a uma distância menor que 5 unidades de ag!!i::C. Basta então

retomar a consulta com esses valores. Se não houver informação sobre tldeto, serão

considerados como possíveis todos os pontos à distância considerados nos tratamentos

anteriores. Se o destino estiver disponível, pode-se descartar os pontos no sentido contiárío
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ao ponto destino. Note que se não houver informação de destino ou trdeto o número de

resultados pode ser muito grande. Suponha que os possíveis pontos que o usuário pode

passar no intervalo de tempo são os vértices com índices 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 e 12. A consulta
sela transformada em:

select posição
Eram locais
where tipo = 'posto de gasolina'
and posição in(no6,no7,no8.no9,no10,noll,no12)

Considera-se que valores inteiros somados a aqui soam interpretados como tempo, e

valores reais como distâncias, com unidades de medida conflguráveis no sistema

(segundos, metros, etc.).

Uma vez que é possível consultar sobre posições fiJturas, podemos considerar a

possibilidade de consulta de posições passadas. Nesse caso, como as posições já foram

percorridas, basta substituir o valor de "aqui" no passado pela posição em que o usuário de

bato esteve em um instante. Bastaria pam implementar essa solução um pequeno histórico

das posições do usuário com o instante em que houve mudança.

5.4 Comandos de modificação
Os comandos de modiâcação (update, insert e delete) possuem um objetivo diferente

do comando select, pois não há um resultado a ser obtido, mas sim se desça incluir alguma

informação no banco de dados. Nesses três comandos, deveis ser considerado somente um

valor, que seja o mais provável. Se pouca inÊomlação for 6omecida para o processamento

dos comandos, a possibilidade de alterações imprecisas cresce. Se üor informado destino,

tmjeto e velocidades precisas, tanto melhor serão os resultados dos comandos de

modificação.

Pode-se considerar que o mais comum em alterações é o uso do agzJí...í, cujo valor é

conhecido. Nom)almente nas alterações os valores são conhecidos, enquanto que em

consultas, nomlalmente se está buscando informação ainda desconhecida. Nos sistemas de

trânsito como o da aplicação de referência, as consultas que modificam os dados e que

envolvem aqui em geral se referem a aqz/i.f. O comando a seguir, por exemplo, serviria

para um fiscal de trânsito informar a ocorrência de um acidente no local ele se encontra.

Insert indo ocorrências ( local, tipoocorrência )
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Values(fere. "acidente") (Q5)

Nesse tipo de consulta, não faz sentido não conhecer o local onde o acidente ocorreu.

Na proposta usada para as consultas é possível incluir as alterações também. Nesse

caso, o valor de aqui pode ser expandido para os mesmos valores que no comando se/ec/, e

as alterações seriam deitas usando todos os valores. No exemplo (Q5), sela inserida uma

linha pam cada valor possível de "aqui". No pós-processamento, o sistema cliente envia a

posição final ao servidor, que por sua vez pode gerar e executar transações compensatórias

[KLS90] para excluir as linhas cujo valor é incorreto. No intervalo de tempo entre a

conâmlação da transação e a execução completa das transações compensatórias os usuários

podem obter resultados incorretos. Pode-se tentar bloquear esses dados nesse tempo, mas o

usuário móvel pode se desconectar e não obter reconexão por um longo período, o que

poderia deixar várias informações indisponíveis por tempo indetemlinado. Pemtitir o

acesso dessa infomlação pode ser útil em alguns casos. Por exemplo, se o veículo se

desconectar do sistema por causa de um acidente ou pane, a sua localização provável pode

ser obtida dentre os pontos que estão no banco de dados.

Se o usuário quiser inserir informação que sempre corresponda à sua posição

atualizada, cria-se um impasse. Podemos usar a solução proposta anteriormente, mas no

momento da geração da transação compensatória, a posição do usuário poderá se modificar.

Após a conclusão da compensação, a posição do usuário poderá mudar outra vez, e

precisaria ser atualizada e conâmlada novamente. Se a posição refletir uma posição que o

usuário ocupou com um pouco de atraso, a solução se toma viável. Porém, nesse caso,

como o usuário precisa sempre confimlar sua posição para que a transição seja

completamente confirmada, é preferível usar somente o valor conhecido, o "aqui.i".

Esta situação conesponde à tentativa de armazenar o valor de "aqui" no banco de

dados. Se muitos usuários tentarem fazer este tipo de amlazenamento, o sistema terá de

lidar com muitas atualizações, a cada movimento de cada usuário, pois o valor de aqui para

cada um seria distinto. Pam obter seu valor é necessário localizar o usuário, o que nem

sempre é possível, pois o seu computador pode estar desconectado ou desligado.
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5.5 Especificação da extensão
Vamos especificar sob quais condições as novas variáveis e fiinções podem ser

utilizadas nas consultas.

Variáveis novas: serão quatro novas variáveis: hera, hera.i, here.í; hera.c.

Funções novas: são duas novas fiinções: Dist, e MinDistFromHere

Domínio: conespondente a um vértice do grado. Seja esse domínio Vértice

5.5.1 Comando select

No comando select, todas as variáveis e funções novas podem ser utilizadas. As

novas variáveis poderão aparecer somem/e na cláusula where.

Na cláusula where, somente é possível fazer comparações de igualdade com as novas

variáveis. Outras comparações não são permitidas, pois não tem uma semântica apropriada.

As variáveis "aqui" podem aparecer somente do lado direito da comparação, comparadas

com colunas do esquema que identiâquem vértices do grado.

As colunas poderão ser somadas a constantes, inteims ou de ponto flutuante. Quando

a constante Êor inteira, ela significará um intervalo de tempo, cuja unidade será conflgurada

pelo usuário, de acordo com a sua velocidade. Se a constante Êor de ponto flutuante,

corresponderá à distância perconida, também com unidades configuráveis.

A função dist (distância) recebe dois identificadores de vértices do grado, do tipo

yéÜiçg. Essa função pode ser usada em qualquer lugar do comando, mas na implementação

deita para este trabalho, ela pode aparecer somente na cláusula select

A função MinDistFromHere recebe apenas um identificador de vértice, e aparece

somente na cláusula select do comando.

5.5.2 Comandos de Modiãcação

No comando insert, as variáveis poderão receber variável hera como valor a ser

inserido.

No comando delete, se aplicam as mesmas regras do comando select
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No comando update temos as variáveis aparecendo como valores a modiâcar e na

cláusula where. Um comando update, aliás, pode ser implementado como um comando

delete seguido de um comando insert com os novos valores.

5. 6 Considerações sobre o capítulo
Neste capítulo foi descrita a implementação do sistema. Fomm inostmdos exemplos

de tradução de consultas e outras questões de implementação. Os resultados dos testes

executados nos protótipos são exibidos a seguir.
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6 Medidas e Resultados

Nesta seção serão descritas medidas e análise de desempenho do sistema

implementado para este trabalho. Os testes 6omm executados no ambiente MS-Windows

ME, usando a máquina virtual Java presente na versão 1 .4. 1 . O computador do teste possui

a seguinte configumção: Pentium H] com 550 Mhz, com 128 Mb de memória ]R.AM, com

disco de 20Gb. Também foi usado o J2ME Wireless toolkit versão 2.0 para execução com o

emulador de celular. Também 6oi usado o servidor Apanhe Tomcat 4. 1 pam execução dos

servlets. O banco de dados acossado no teste âoi o Microsoft Access versão 2000, com

conexão JDBC atmvés da ponte JDBC-ODBC.

6.1 Previsão
Na consulta QI da seção 5.3. 1 usando o tratamento que considera somente a distância

que pode ser perconida, o tamanho do resultado, e por consequência, a quantidade de

inÊomlação transmitida é limitada por uma filnção do quadmdo da velocidade do usuário.

Isso representa uma melhora signiülcativa em relação à primeira solução (corça bruta), em

que o tamanho da resposta é constante, de tamanho igual ao tamanho do grato, o que é

potencialmente muito gmnde. O gráfico na Figura 22 mostm um exemplo simples dessa

diminuição. Na íigum, o eixo horizontal conesponde à velocidade, e o eixo vertical ao

tamanho do resultado, nesse caso o número de valores da resposta. Relembrando a
consulta:

select +
from ].ocais
where posição here f (QI)

Se a direção 6or fomecida, a quantidade de informação pode ser diminuída

aproximadamente pela metade. Se Êomecermos o tldeto, temos o melhor cenário, em que a

variação do tamanho do resultado é limitada por uma função linear.
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Figura 22 - Gráfico de resultados esperados para velocidade x tamanho das respostas
Um ponto importante a se notar é que as curvas não são alteradas com o aumento do

tamanho do gmâo, eReCto na primeira solução. Pela implementação do sistema de testes, o

tempo também deverá seguir uma tendência semelhante, uma vez que o número de

consultas ao banco de dados é proporcional ao número de valores de "aqui" possíveis.

Foi criado um grado com 100 (cem) vértices, com ruas formando uma grade quadrada

com lados de 10 vértices como a do exemplo da Figura 14. As distâncias fictícias fomm

geradas aleatoriamente com valores variando entre 0 e 20. Foram executados alguns testes

pam verificar se o sistema apmsenta o comportamento descrito na Figura 22. Fomm

executadas medidas da quantidade de respostas âomecidas pelo sistema ao cliente e o

tempo de espera pam obter os insultados. Alguns parâmetros, como o tempo de resposta foi

fixado pam avaliar o comportamento em relação à velocidade do usuário. Executamos duas

análises, uma executando uma interpolação tentando tomar os valores lineares e outm

interpolando um polinâmio.

6.2 Voei.fixação de Resultados Carretos
A primeim coisa a verificar em nossos protótipos é se eles comecem as respostas

cometas. Pam isso, medimos para várias consultas os pontos que podiam ser atingidos pelo

usuário em várias velocidades e os pontos que o usuário pode atingir no gmÉo.

Naturalmente, os pontos da resposta devem cobra todos os pontos atingíveis com uma

margem de segurança. Exibimos nas figuras algumas execuções no gmÊo de 100 vértices

construído.
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Pontos cinzas (magenta
ein cores): resposta
Pontos brancos: pontos
atingíveispelo usuário na
velocidade lomeçida

Figura 23 Execução da consulta QÍ na velocidade de 80 unidades/s

Figura 24 -- Execução da consulta QI na velocidade de 90 unidades/s

A Figura 23 e a Figum 24 mostram uma representação do grato de teste com 100

vértices, sem escala de distância, respectivamente com velocidade de 80 e 90 unidades/s de

velocidade. Os pontos pintados com a cor magenta (cinza na impressão em preto e branco)

são os pontos devolvidos como possíveis resultados de "aqui", fere../; no caso da consulta

QI. Os pontos pintados com a cor branca conespondem aos pontos que podem ser

atingidos pelo usuário na velocidade em que ele se encontra no tempo de latência real do

sistema. Nota-se que há uma mzoáve1 folga de tamanho entre os resultados possíveis e os

fomecidos. Em ambos os casos, o valor real de "aqui" foi calculado de maneira corneta. Se

houver erros, basta "recalibrar" o sistema, aumentando a estimativa de tempo de espem.
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6.3 Análise 1: interpelação li.near
A primeira análise tenta avaliar o crescimento do tamanho do resultado e do tempo de

resposta aplicando o logaritmo natuml dos parâmetros, para verificar o coeficiente angular

da rota que interpela a curva obtida. Tentamos portanto comparar a curva obtida com

Aplicando o logaritmo em todos os tempos teremos a expressão

Iny =lna+nlnx

Podemos então avaliar o tamanho do expoente (n) ao interpolar os dados obtidos com

uma rota. Os gráficos da Figum 25 e da Figum 26 mostram, respectivamente, o tamanho do

resultado e o tempo de espera pelas respostas pam a consulta QI :

select +
Eram locais
where posição here f (QI)

Em todos os exemplos desta seção, a única informação 6omecida pelo usuário é a sua

velocidade. Notamos que a unção tem um crescimento relativamente gmnde nos valores

iniciais, mas mostra um comportamento logarítmico, e a neta possui um coeficiente angular

de apenas 0,1554. No tempo de espem, o mesmo coeficiente é um pouco menor, igual a

0,1495 . Os resultados confimlam que as fiinções são O(n2), pois o coeficiente angular é

menor que 2. Em todos os gráâcos, a equação que aparece junto ao gráfico é a aproximação

linear, no caso desta seção, ou a equação quadrática que aproxima melhor a curva, nas

seçõesseguintes.
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Logaritmo da velocidade x Logaritmo da quantidade de respostas
consulta QI - grafo de 100 vértices

+ respostas
-- Linear (respostas)

Figura 25 Consulta QI : logaritmo da quantidade de respostas (y) x logaritmo da velocidade (x)

Consulta QI : logaritmo do tempo de execução x logaritmo da
velocidade - grafo de 100 vértices

+ tempo (s)
(temi?g l!»

y = 0,1495x + 4,4496

Figura 26 Consulta QI : logaritmo do tempo de espera (y) x logaritmo da velocidade (x)
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Nos gráficos na Figura 27 e Figum 28 verificamos o comportamento de uma consulta

semelhante a Q4

select +
Eram locais
where tipo = 'posto
posição = fere + 5
(Q4)

de gasolina' and

Logaritmo do número de respostas x logaritmo da
velocidade -grafo de 100 vértices

+ respostas

Linear
(respostas)

2,9957 3,6889 4,0943 4,382 4,6052

Figura 27 Consulta Q4: logaritmo do tamanho da resposta x logaritmo da velocidade
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Logaritmo do tempo de resposta x logaritmo da
velocidade -grafo de 100 vértices

-"+- tempo
-- Linear (tempo)

2,9957 3,6889 4,0943 4,382 4,6052

Figura 28 - Consulta Q4: logaritmo do tempo de espera x logaritmo da velocidade

A consulta Q4 retoma valores potencialmente maiores que na consulta QI, pois

considem os valores prováveis da posição e mais posições a uma distância menor que a

indicada no comando. O crescimento e o tempo de resposta mostram um crescimento de

ritmo mais acelemdo, com coeficientes em tomo de 0,4, como pode ser observado nos

gráficos. Isso continua confirmando a limitação da curva por uma fiinção quadrática, pois é

menor que 2.

Para verificar se há um comportamento diferente aumentando-se o tamanho do grado

da região üoi executado o teste com a consulta Qt no grado de 1 0000 vértices, um quadrado

de 1 00 por 100 vértices também com distâncias geradas aleatoriamente. Podemos observar

o comportamento do tamanho de resposta enviado na Figum 29 e o tempo na Figum 30.

Nota-se um crescimento mais expressivo que no grado de 100 vértices com o coeficiente

angular mais próximo de 2. Note que este corresponde ao pior caso, em que há mais

possibilidades de valores de aqlÜ.
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Logaritmo do número de respostas x logaritmo da
velocidade - grafo com 1 0000 vértices

+ respostas
-- Linear (respostas)

y= 0,3239x + 2,5924

Figura29 Consulta Ql: Logaritmo do número de respostas (y) x logaritmo da velocidade (y) no grato
com 10000 vértices

Logaritmo do tempo de espera x logaritmo da
velocidade - grafo com 10000 vértices

+ tempo
-- Linear (tempo)

y = 0,25x + 5,3585

Figura 30 Consulta QÍ no grato com 10000 vértices: logaritmo do tempo de espera x logaritmo da
velocidade
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6.4 Análise 2: interpelação pelo polinõnio
Foi deita uma análise pela inteipolação direta com um polinâmio com gmu 2 para

verificar se a função é quadrática de fato. Foi escolhida esta filnção pois ela conesponde ao

comportamento espemdo pam ambos os gráficos, conforme mostrado anteriormente. Pode-

se concluir que a função é quadrática se o coeâciente da componente de grau 2 for positivo.

Nos gráÊcos desta seção, colocamos nos gráÊcos os dados referentes ao resultado quando

são âomecidos velocidade e trdeto. Lembmmos que neste último caso o comportamento

espemdo é linear, pois o caminho percorrido pelo usuário é conhecido, sendo necessário

pesquisar somente através deste caminho .

A consulta QI teve um comportamento descrito nos gráficos na Figura 3 1 e Figum

32. Nos gráficos de tamanho da resposta e tempo de espera o polinâmio inteípolador de

grau 2 apresenta coeficiente negativo no termo quadrático, o que indica pouca tendência

quadrática nesse caso, portanto a curva pode ser limitada por uma função quadrática com

folga. Todavia, o tamanho do resultado e o tempo de resposta diminuem de maneim

significativa quando o trajeto é Êomecido.

consulta com "aqui" com e sem trajeto
y = -0,1635x2 + 9,8798x-14,064

= sem trajeto

+ com trajeto

Polinõmio (sem
trajeto)

velocidade

Figura 31 -- Consulta Ql: quantidade de linhas x velocidade
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tempo de execução de consulta com
"aqui"

1000

800 --- s/ trajeto

600

400

200

Na qo ea 4' qa #' d ©
Figura 32 -- Consulta Ql: tempo de execução (ms, eixo y) x velocidade (x)

Os resultados da consulta semelhante a Q4 Éomm colocados nos gráficos das âguras

Figura 33, Figura 34 e Figura 35. Na Figura 35 Êoi escolhido um tipo de local diferente das

duas primeiras, com quantidade distinta de locais total dentro da tabela locais do banco de

dados. Notamos que as curvas apresentam uma fiinção quadótica no gráfico do tempo, e

uma tendência com um comportamento mais próximo ao do pior caso no tamanho dos

resultados. Também neste caso vale lembrar que o Éomecimento do trajeto diminui bastante

o tamanho da resposta e o tempo de espera, com ganhos de mais de 90%.

0

--it- f :/ i r Fi i F4 i ri

-- Polinõmio (s/
trajeto)
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Consulta envolvendotipo delocal
y = 0,75x2 + 14,179x- 19

100

80

60

40

20

0

0
'ua

=

g
0
'D
a
.c
C

-+- Sem trajeto

-+- Com trajeto

nõmio (Sem
trajeto)

20

velocidade

Figura 33 - Consulta Q4 - tamanho do resultado x velocidade

consulta envolvendo tipo do local. Tempo de
execução

y = 177,14x2-92.857x + 780
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0

-+-- s/ trajeto
= c/trajeto

-- Polinõmio (s/ trajeto)

20 40 60 80 100

Figura 34 Consulta Q4: tempo de execução (ms, no eixo y) x velocidade
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Consulta envolvendotipo(2)

120

+
=

100

80

60

0

número de linhas

-- Polinõmio (número de
linhas)

Figura 35 -- Consulta Q4: número de linhas (y) x velocidade (x) . Tipo de local com menos ocorrências

Os resultados dos testes com o grado de 10000 vértices com a consulta QI estão

mostrados nos gáíicos da Figum 36 e Figum 37. Neste caso, nota-se que o coeâciente do

termo de grau 2 é maior que o linear. A função possui um bom comportamento quadrático

neste caso. Quando o grado é menor, como no caso do grado de 1 00 vértices, o aumento da

velocidade tende a chegar a um ponto em que o crescimento do tamanho do resultado não

acontece mais, quando o gmÊo todo é coberto. O aumento do gmâo, portanto, leva a um

comportamento mais próximo ao quadrático, ou seja, de pior caso.
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consulta envolvendo aqui em grafo com 10000 vértices

600

500

400

300

e respostas

Polinõmio
(respostas)

200

100

0

Figura 36 Consulta Ql: tamanho da resposta x velocidade (grato de 10000 vértices)

tempo de execução em grafo com 10000 vértices

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0

'ãi3iã?:iii;li6; ; li58l41

+ tempo

mio (tempos

0 o o o o o o o o o o o
a> o -r- ('q

V- 'T' T'

Figura 37 -- Consulta Qi : tempo de execução (ms, eixo y) x velocidade (grato de 1 0000 vértices)

6.5 Simulação de transmissão de dados
Os testes Saram executados em ambiente local, sem transmissão sem fio. Se

considemnnos que há uma largura de banda suÊcientemente pequena, haverá maior tempo

de transmissão. Nos gráülcos da Figum 38 e Figura 39, mostramos como a largura de banda

sem âo afeta os tempos de espera, exibidos em segundos. Notamos que mesmo que haja
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uma considerável melhom na largura de banda nos meios sem üo, em nosso teste o tempo

mais importante Êoi o de processamento. Isso ocone, pois o algoritmo de busca de pontos é

quadrático no caso da pesquisa somente por distância, passando a ser linear quando o

tiajeto é Êomecido. O tempo gasto com consultas ao banco de dados é diretamente

relacionado a este valor. O número de acessos ao banco de dados é diretamente relacionado

a este valor. O número de acessos é igual ao número de possíveis valores da variável aqui.

simulação de transmissão sem fio Tempo de execução

1,6000
1,4000
1,2000

Z l .oooo
0

0,8000

$ 0,6000
0,4000
0.2000
o,oooo

--+- 1 0000 bps s/ trajeto
--+- 1 00000 bps s/ trajeto

1000000 bps s/trajeto
--)t-10000000 s/trajeto
--#ç-- 1 0000 bps c/ trajeto
--+- 1 00000 c/ trajeto
--+-- 1 000000 c/ trajeto
-- 1 0000000 c/ trajeto

velocidade

Figura 38 - Simulação da consulta Qi com diferentes taxas de transmissão: tempo de resposta (y)

simulação de tempo de execução com transmissão sem
fio. Consulta envolvendo tipo de local

y = 0,1771x2-0,091x + 0,7785
--+-- 1 0000 bps s/ trajeto

--»- 1 0000000 s/ trajeto

10000 bps c/trajeto

10000000 d trajeto

20 40 60 80
velocidade

100
õmio (10000000 s/

trajeto)

Figura 39 Simulação da consulta Q4 com diferentes taxas de transmissão
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6.6 Teste com Modificação da Função de Estimativa de Tempo

Usamos os resultados obtidos para corrigir a fiinção de estimativa de tempo de

espem, que considera tempo de espera constante nos testes cuja execução 6oi exibida até

agora. Foram realizadas novas medidas com o ajuste da fiinção pam que ela tenha

comportamento quadrático em relação à velocidade do usuário. Notamos que nas consultas

com o grado de 100 vértices, a tendência do resultado ter crescimento diminuído, quando a

velocidade atinge um certo ponto, se conâmla e é esperado. No caso da consulta com tipo

de local e posição fütum, observa-se que o tempo aumenta de maneim expressiva, pois as

consultas geradas são mais complexas que as consultas geradas pelo processamento da

consulta QI . Os gráficos com a consulta QI estão na Figura 40 e na Figura 41 . Os gráficos

com a consulta Q4 estão na Figum 42 e Figum 43. Em todos os casos, confimtamos a

limitação das curvas obtidas por uma função quadrática.

número de respostas - função tempo corrigda

y = 0.7857x2 + 6,4429x -5,8

Q.
0

'D

Z

--a--- número de respostas

Polinõmio (número
de ms postas)

10 20 30 40 50 60
velocidade

Figura 40 -- Execução da consulta QI com função tempo modificada
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Tempo de espera (ms) com função tempo revirada

y =-3,9685x2 + 96.451x-51.136
700

600

500

400

300

200

100

0

e

---+ Tempo de Espera

l linõmio (Tempo de
Espera)

Figura 41 - Tempo de execução da consulta QI com função tempo modificada

Quantidade de respostas com função tempo revirada

120 182

100

80

60

40

20

0

.20

= respostas

õmio (respostas)

Figura 42 Consulta Q4: número de respostas com função de tempo modificada
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Tempos de espera (ms) com função de tempo revirada

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

+ tempo

õmio (tempo)

o o o o o o o o o o o or- C'q CD -«' i.f> (O b.. a) O) o r- ('q

Figura43 Consulta Q4: tempo de espera com função de tempo modificada

6.7 Testes com o Protótipo 2 (computador de mão/celular)
Executamos as medidas da consultas Q2 com o protótipo implementado no

computador de mão que simula uma situação realista. O tráfego do meio sem âo Êoi medido

neste teste através de uma ferramenta presente no ambiente de desenvolvimento para

dispositivos móveis

select MinDistFromHere(posição)
Eram locais
where tipo = 'posto de gasolina' (Q2)

Foram executados dois testes, o primeiro íàzendo uma procura de um ponto em que

há apenas uma ocorrência dentro da região, cuja taxa de tmnsmissão está no gráfico da

Figura 44. No segundo âoi procurado um tipo de ponto muito âeqüente, no giáíico da
.Figura 45
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Tráfego consulta Q2

y = 8,9167x2 + 190.86x-248,433000

2500

2000

g 1500
ã' look

500

0

-500

---n-- tamanho trans

l linõmio (tamanho
trans)

velocidade

Figura 44 Execução da consulta Q2 no emulador: transmissão de dados

Tráfego consulta Q2

= bytes
nõmio (bytes)

velocidade

Figura 45 -- Execução da consulta q2 no emulador: transmissão de dados

Em ambos os casos a taxa de transmissão cresceu na forma de uma função quadrática

suave. Mesmo que no primeiro teste haja menos ocorrências do tipo de ponto procurado, a

taxa de transmissão é maior que o segundo exemplo. Isso acontece por uma característica

da implementação que visa facilitar o pós-processamento. No primeiro caso, o mesmo

ponto é enviado repetidas vezes porém associado a diferentes posições finais do usuário

móvel. Como na segunda consulta o ponto de origem é diferente, existem menos

possibilidades de deslocamento do usuário móvel.
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6.8 Teste Com Área Real da Cidade

Pam veriâcar uma situação realista de uso do sistema, uma área da cidade de São

Paulo Êoi mapeada, com distâncias proporcionais às reais. Uma ngum da região é exibida

na Figum 46. Foram executados dois protótipos e medidos a quantidade de consultas e

tempo de resposta no primeiro e o tráfego na rede sem fio no simulador de celular.

Figura 46 -- Região de São Paulo mapeadalo

Todas as medidas do caso em que é âomecida somente a velocidade mostram que o

comportamento dos gráÊcos corresponde ao esperado, ou sqa, podem ser limitados por

uma função quadrático. A Figum 48 e a Figura 49 exibem os gráãcos resultantes da

execução das consultas QI e Q2, respectivamente, no protótipo inicial e no emulador. Note

que o tamanho do gmÊo é simi]ar ao apresentado no sistema de simu]ação de [KHROl],

onde o gmÊo possui 115 vértices e 150 arestas. Nosso grado possui 173 vértices e 279

arestas.

'' Figura retirada do guia de São Paulo 2000 CD-ROM da Quatro Rodas. Região correspondente às
proximidades da residência do autor.
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Figura 47 -- Desenho do Grafo da Região

Quantidade de respostas - grafo real - consulta QI

y = 3.875x2 -18,696x + 22,196
140

n 120

{':D
; 60'D
o 40
0
E 20

E 0
-20

+ quantidade

Polinâmio
(quantidade)

Velocidade

Figura 48 Consulta QI executada no grato real
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Tráfego no meio sem fio com grato real consulta Q2

1000

800

600

{ 400

200

.:.gl 857?ÇL :92,7a)ÇJ. :lP 8

= bytes
-- Polinõmio (bytes)

100 200 300 400

Velocidade
500

Figura 49 -- Execução do emulador com grato real

Esses dados indicam que em situações reais o comportamento do sistema fica

conforme o espemdo, com espera e fluxo de informação O(n2).

6.9 Resumo e conclusões sobre a análise dos resultados
Antes de exibir as conclusões, será exibido um resumo geral dos resultados descritos

até aqui.

Fomm testadas 3 consultas: Qi, Q2 e Q4:

select +
from locais
where posição fere f (Qi)

(Q2)

select MinDistFromRere (posição)
Eram locais
where tipo = 'posto de gasolina'

se].ect +
Eram locais
where tipo = 'posto de gasolina' and
posição = fere + 5 (Q4)

A tabela a seguir mostm um resumo dos principais resultados obtidos nos gráãcos

exibidos neste capítulo.
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Tabela 3 resumo dos resultados obtidos
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Medida Tamanho

do Grato

Resultado Obtido Resultados

Esperados/Observação

Qi Quantidade

de valores de

aqui(#aqui)

100 O(n') sem trajeto

Linear com trajeto

diminuição de 90% em
relação à força bruta com
uso do trajeto

Qi Tempo 100 O(n') sem trajeto

linear com trajeto

Resultados dentro do
esperado

Qt Ln(#aqui) 100 Coeficiente

angular da neta

0,15

Esperado menor que 2.
Resultado dentro do
esperado

Q] Ln(Tempo) 100 Coeficiente

angular da rota
0,15

Esperado menor que 2.
Resultado dentro do

esperado

Qi Ln(Tamanho) 10000 Coeficiente

angular da neta

0,32

Esperado menor que 2.
Resultado dentro do
esperado

Maior que no grato com 100
vértices

Qi Ln(I'empa) 10000 Coeficiente

angular da reta
0,25

Esperado menor que 2.
Resultado dentro do

esperado

Maior que no grato com 100
vértices

Qi #aqui 10000 O(n') Resultado dentro do

esperado

Ganho de mais de 95% em

relação à solução de força



( 1) Consulta sobre um tipo de local

(2) Consulta sobre outro tipo de local

(*) Tamanho do üá6ego na rede sem fio em bytes

Tempo corresponde ao tempo de espera para consulta ser executada
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        bruta

Qi Tempo 10000 O(n') Resultado dentro da
expectativa

Q2
emulador

Tamanho em

bytes (1) (*)

100 O(n') Resultado dentro da
expectativa

Q2-
emulador

Tamanho em

bytes (2) (*)

100 O(n') Resultado dentro da
expectativa

(P #aqui 100 O(n') sem trajeto

<10 com trajeto

Ganllo de mais de 90% com

uso do trajeto

Q4 #aqui 100 O(n') sem tmjeto

eon.soante com

trajeto

Redução significativa no

tempo de processamento com

o trajeto

Q4 Ln(#aqui) 100 CoeRciente

angular da rota
0,39

Esperado abaixo de 2. Esta
consulta demanda mais
processamento que QI

Q4 Ln(tempo) 100 Coeãciente

angular da neta

0,42

Esperado abaixo de 2. Esta
consulta demanda mais
processamento que Q]

Qi Tamanho em

bytes(*)

173 O(n') redução de cerca de 80% na

quantidade de respostas de
acordo com a velocidade.

Q2 Tamanho em

bytes (*)

173 O(n') Resultado de acordo com o

esperado



Em todos os casos, os gráficos mostram que as curvas obtidas possuem uma curva de

tendência que pode su' limitada por uma fhtção quadrática quando é fornecida somente a

velocidade. Mesmo nesse caso, o ganho em relação à solução de corça bruta é significativo,

chegando em alguns casos a 99%. Quanto o tmyeto é Êomecido, a redução Êoi sempre

grade, mais de 95%.

O comportamento dos giáíicos se aproxima mais de uma .função quadrática, ou sda,

de pior caso quando o tamanho do grado é maior e o trajeto não é fornecido, quando a

consulta retoma mais respostas e exige mais processamento. No sistema em que Éomm

executadas as medidas, não coram considemdos alguns fatores, como carga do servidor de

banco de dados. Esse tipo de atiasü pode sei contornado pelo uso de tempos limite (tinle-

out) para invalidar resultados que demorem muito tempo para chegar ao usuário. Em alguns

casos, de bato, se houver atrasos exagerados a resposta da consulta perde completamente a
úílidade.

Notamos também que mesmo que a largam de banda da wde sem fio sda bastante

larga,. o tempo de acesso ao banco de dados (Tbd) é decisivo nos tempos de espem do

sistema, pois o acesso a disco ainda é uma das operações mais demoradas na obtenção do
resultado.

O tempo de espera e do tamanho da consulta tem diminuição signiHlcativa quando o

usuário comece mais inâonnação, colho seu trdeto. Esses tipos de infonnação podem ser

usados como elemento de otimização semântica das consultas ao sistema de banco de dados

que atum em aplicações como a aplicação de referência.

Podemos concluir que o comportamento do sistema Êoi de acordo com o esperado na

teoria, que sua execução é viável e o i'omecimento de mais inâomiação, como velocidade e

tídeto levam a reduções no tráfego de inâomlações, no processamento e no número de

acessos ao banco de dados, com ganhos expressivos no caso do trdeto.
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7 Comparação com Trabalhos Relacionados

Existe uma grande quantidade de trabalhos recentes abordando o problema do vizinho

mais próximo (nossas consulta com a função MinDistFrüinHere) e outra consultas

dependentes de [oca[idade (LDQ-Location Dependent Querias). Em [SDK02] são definidas

as consultas dependentes de localidade. São deânidos os atributos dependentes de
localização, e as consultas dependentes de localização são consultas que envolvem estes

atributos. São citadas as consultas envolvendo "aqui", mas no processo de tradução da

consulta é considerado que seu valor sela obtido aüavés do GPS. Isso indica que seu valor

deverá conesponder a aqui.i. Em [SDK01 ] é exibida uma proposta de unha-estrutura pam

imp[ementação destas consu]tas. Em [ZLO]] as consultas são basicamente geométricas,

com dados amlazenados em diagramas de Voronoi, e a velocidade e estimativas de tempo

de espera são usadas para de6nir quais dados devem ir para o cachê do usuário móvel.

Em [LX+02], são apresentados diversos aspectos sobre estas consultas. São

apresenUdos dois modelos: o geométrico e o shnb61ico. Nosso trabalho se enquadra no

segundo tipo, onde a moviemntação se íàz por meio de ruas, edifícios, locais, etc. no lugar

de coordenadas. Neste trabalho também são definidas as consultas dependentes de

localidade.

Em vários trabalhos envolvendo o modelo geométrico, são usadas uma variação das

B-árvores, as R-árvores. Dentre estes tmba]hos, podemos destacar [KLL02], [LL03], que

também define uma região de validade, onde a resposta obtida é válida mesmo com a

movimentação do objeto. Usando as R-árvores, podemos citar ainda [PF00] e ITP02]. Em

[TP02], são estudadas consultas com parâmetros de tempo, em que pode ser incluído o

tempo de validade da consu]ta. Em [TP03] também temos um estudo que usa tempos de

validade pam as consultas.

Em IDF02] encontramos um trabalho cujas consultas dependem do local, mas nem

seus usuárius nem os objetos a serem consultados são móveis. Esse tipo de consulta se

aplica principalmente a dados estatísticos geogíáÊcos, como população, índices de morte,

doenças,etc.
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Em [HKL02] temos um estudo de transações semânticas pam a melhoria do acesso de

usuáiios móveis aü banco de dados. Este inüdelü lida com desconexões. São citados üs

modelos em que as tmnsações são executadas no servidor ou na estação móvel. A aplicação

é estudada para modelar as transações de acordo com a dependência entre os dados e as

liwcünexões espemáas.

Em [IM]03] são estudadas as cunsuhas sobre localidade contímtas. Nesse caso, a

resposta deve ser atuaiizada de acordo com o movimento do usuário, de maneira contínua.

As respostas vêm associadas a um tempo de validade, em que a resposta se mantém válida

mesmo com a movimentação do usuário. É estudado um esquema para que as respostas

soam atualizadas logo antes do tempo de validade se expirar. Para o cálculo dos tempos de

validade, são usados o tempo de transmissão de dados e as inÊomlações sobre a
movimentação do usuário. Em [KG02] este mesmo tipo de consulta é estudado. Neste

último, são mantidos dois bancos de dados, um sobre as informações do local e um sobre a

posição dos usuários. Neste tlabaliio também é usado o modelo geométrico e é estudado uin

esquema de árvore para o relacionamento entre o banco de dados de posições dos usuários

eo banco de dadossobre aregião.

Em [JK+02] encontramos formas de modelagem multidimensional para computação

móvel.

Já em [JY+02] encontramos uma técnica de manutenção do caçhê dos usuários

móveis baseados em sua movimentação, velocidade, e neste trabalho ao invés da distância

geométrica é usada uma distância aproximada pam centros urbanos, a chamada distância de

Manhattan. Nessa distância, ao invés da distância geoillétrica ente-e as coordenadas (xt,yt) e

(x2,y2 ) :

Seriausada a distância

x.- x:l+ly.-J':

Como aproximação pam distâncias entre pontos na cidade
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Em [KR+03] encontmmos uma descrição de um ambiente de computação móvel em

um campus univei:sitáriü. Uma düs piobleinas relacionados can este trabalho é ü da

escolha de uma impressora mais próxima de um usuário, por exemplo.

Em [SD02] são mostrados medidas de desempenho para as consultas dependentes de

localidade.

Em [ZZ+03] são exibidas üomlas de se implementar as consultas no modelo

geométrico, também usado os diagramas de Voronoi e R-árvores, As consultas também são

Êomecidas com área de validade, dentro da qual o usuário teria a mesma resposta no caso

derepetição da consulta.

7.1 Discussão
Em nosso trabalho, é usado o modelo simbólico pala representação da região, enl

oposição ao modelo geométrico. No modelo geométrico, são muito utilizados as R-árvores

e os diagramas de Voronoi, o que não se aplica nos modelos simbólicos. O Postgres e o

SGBD Oracle versão 9 apresentam extensões que auxiliam as consultas baseadas nos

modelos geométricos. Alguns trabalhos tentam do tempo ou área de validade da consulta,

que poderia ser incluído neste trabalho. Poderia ser âomecido um subgraâo no qual a

resposta é válida. A distância de Manhattam tenta apioximai a distância do modelo

geométrico pam o modelo simbólico, mas em alguns casos pode levar a resultados

inconetos, especialmente quando temos ruas de uma só direção.
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8 ConclusõeseTrabalhos Futuros

Este trabalho contribui no estudo das consultas dependentes de localidade

apresenlaido as diÉcrentes semânticas da variável "aqui" (aqui.i, aqui.c e aqui.l) e
apresenta uma extensão da linguagem de consulta SQL com a implementação desses

valores. Em sistemas de informação que armazenam a posição de objetos fixos, como na

aplicação de refêiência do piqeto SIDAM, esse tipo de consulta é íieqüente e relevante.

Esta variável, sua semântica e seu tratamento coram fomlalizados, para que sistemas de

in6omlação que utilizem computação nâmade possam implementar essas soluções.

Nos testes dos protótipos implementados, quando Êomm usadas consultas envolvendo

êggl, o uso das impleillentações das semânticas apresentadas leva a grande economia de

transmissão de dados na rede sem fio, através da diminuição do tamanho das respostas

fomecidas em relação ao método de corça bruta. Em nossas análises, essa diminuição

passou de 95% em alguns casos. O computador móvel também tem sua carga de
processamento não aumentada em demasia o que é altamente desejável, uma vez que o

poder de processamento e a quantidade de memória dos computadores móveis ainda são

limitados. Outro beneficio relacionado diretamente à computação móvel é a redução de

consumo dw bateria, pelos mesmos ütores.

Durante os testes verificou-se que o uso dessa semântica é viável, ou seja, não

envolve processamento excessivo que poderia inviabilizar a implementação do sistema

Portanto, este trabalho contribui para a melhoria dos serviços de computação móvel,

com uma extensão útil e eÊciente para fomlulação de um tipo de consulta âeqüente e

importante ao sistema de informação. Um resumo deste trabalho Êoi apresentado em

FNF03].

Um protótipo 6oi desenvolvido ç colocado à disposição puna "download". A versão

anual pode ser obtida na intemet atmvés do endereço:

hnp ://www. ime .u sp .biÉ-nassu/d ou tcimd o

8.]. Trabalhos futuros
Pam a continuação deste trabalho, destacamos alguns pontos:
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Testar as consultas em ambiente real de uso, com uso de equipamentos de GPS e

bancos de dadas com hlfomlações reais do trânsito.

Nesse ambiente, executar medidas de tempo de execução, tempo de acesso ao banco

de dados, entre outros fatores para calcular de maneim exata as íünções que regem o seu

comportamento, pam ajustar melhor o sistema, ou estudar formas de adaptação do sistema.

O pós processamento pode ser feito através de comandos SQL em um SGBD que

fosse executado no comp utador móvel. Na implementação construída, o pós-processamento

é deito com um componente cliente programado na linguagem Java.

Veriâcar a existência do uso de outra semântica (como aqui.s, por exemplo) de aqui

em outros domínios de aplicação.

A implementação do servidor apresentada é centmiizada, e pode ser construída

através de componentes distribuídos (CORBA, RMT, etc.) o que não 6oi realizado.

Podemos aumentar a complexidade do problema, incluindo os objetos móveis pam as

consultas. Neste caso, poderia se fazer uma combinação de soluções de indexação e

consulta pam objetos móveisjá existentes citados na seção 3.3.
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9 Apêndice A: Sintaxe da Linguagem SQL Utilizada

Descrevemos a sintaxe da linguagem SQL utilizada neste trabalho e as extensões que

Êomln implementadas. Estão destacados em negrito os locais onde há modificações

relevantes para este trabalho. Essa definição sintética Êoi simplificada a partir daquela

encontmda em livro LEX & YACC [LMB95]. Ela está baseada na especificação ANUI

anterior, onde ainda não havia declamções de junção, como DqNER JOIN, OUTER JOIN,

entre outras. Essas expressões não adicionam ganhos semânticos nas consultas que

interfiram no objeto de estudo deste tmbalho, e por esse motivo não fomm implementadas.

A maior parte das alterações se íàz nas ações semânticas. Destacaremos as partes

onde as ações semânticas modificam as consultas e descreveremos o processamento

eÊetuado.
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sql
select statement
de].ete statement searched
insere s tatement
update statement.searched

delete gtatement searched
DELETE FROM
table
opt where

column commalist
column

l column.commalist ',' column

opt column commalist
I'' e\«DLy + l
'(' column commalist '>'

insere statement:
INSERT UNTO
Eable
opt co]umn.comma].ist
values or.query

va].ues or query spec:
VALUES ' ( insere atam commalist i)
query

insere atom commalist
insere atou
insere at;om.commalist insere atam

insere atam
atam
NULLX

select statement
query.exp

opt all distinct
I'' e\«D\y ': l
ALL
DISTINCT

assignment.commali.st
l assignment

assignment.commalist assignment
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assignment:
co].umn '=' scalar.exp

l column 1= NULLX

update ement.searched
UPDATE
t;able
SET
assignment commalist
opt where.clause

opt where.clause
/+ empty +/
where

/+ query expressions +/

query.exp:
query.term
query
UNION
quere

l quere.exp
UNION ALL
query

query
query.spec
'(' query.exp ')

query.spec:
$ELECT
opt all inca
selection
table

selection:
scalar xp commalist

table exp:
from clause
opt ere c].auge
opt roup.by.clause
opt having.clause

Erom c].ouse
FROM
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tabu.e ref commalist

tab].e ref commali.s t :
table ref

t;abre ref commalist table ref

table ref
[ab].e

l table range.variable

where clause:
WHERE search condition

opt group by cause:
1+ e\«DEy " l

[ GROUP BY
co[umn ref comma].ist

co[umn ref comma].ist
column ref
column ref commalist ',' column

opt having lause:
1" e\WEy '- l
RAVINA
search conde.tion

/t search conditions +/

openparentesis

search condition:
search conde.tion
OR
search conde.tios
search condition
AND
search condition
NOT
search condition
openparentesis
search condition

predicate
) -

predicate:
comparison.predicate
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l between alicate
like premi.cale

l tese or.null
in..predicate

l all any.predicate
l existente.tese

scalar exp comparison
scalar.exp
COMPARISON

comparison..predicate:
scalar exp ari.son
scalar

l scalar rison
subquery

between predicate
scalar exp
NOT BETWEEN
scalar
AND
scalar
scalar.exp
BETWEEN
scalar exp
AND
scalar

like predicate:
scalar exp
NOT LIKE
atom opt.escape
scalar exp
LIKE
atou opt escape

opt.escape:
1+ e\«DLY t l
ESCAPE
atom

tese for null
co].umn ref
IS NOT NULLX

l columnIS lÍULLX

in predicate:
scalar.exp
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NOT IN '(' subquery ')'
scalar exp
IN -(' subquery ')'
scalar exp
NOT IN '(' atom commalist ')
scalar exp
[N - ( ' atam comma].ist ' ) '

atou comma].ist:
atom
atam.commalist ',' atam

all or any..predicate:
scalar exp comparison
any.all some subquery

any
ANY
ALL
SOME

existente tese
EXISTA
subquery

subquery:
' (' SELECT opt stinct selection table.exp ')

/+ scalar expressions +/

scalar
scalar exp

scalar exp

Nesta produção é tratada a consulta sobre os pontos a serem alcançados no futuro

(próximas unidades de tempo ou distância)

scalar.exp
l . l

scalar.exp
scalar exp

scalar.exp
scalar.exp

l / l

scalar.exp

scalar exp %prec UMINUS
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l ' - '
scalar xp %prec UMINUS
atou
dias '(' acatar exp '.' acatar exp ')'

Nesta parte é tratada a fiinção distância

column ref
functi.on ref
openparentesis
scalar exp

sca].ar exp commalist:
scalar
scalar xp lisa scalar

atam
parameter.refliteral
USAR

parameter
parameter
parameter parameter
parameter INDICATOR parameter

function ref
AMMSC '('
AMMSC (i
AMMSC '(
AlfMSC (

DISTINCT column ref
ALL scalar exp ')'
abalar.exp ')'

\

/

Nesta produção são tratadas as íünções de agregação. A função MINDISTHERE é

tentada na semântica desta produção

literal:
STRING
INTNUM
APPROXNUM

/+ miscellaneous +/

table:
NAMEobj
NAMEobj NAMEobj
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// nesta defina.ção

column ref
HERA !
ERRE C
ERRE F
ERRE
NOME
NOME
NOME

temos as colunas e variáveis da cláusula SELECT

NOME
NOME mAMa

Aqui aparece o tratamento da variável aqui(colocada em inglês)

WAMEobj:
NOME

co].umn:
NOME

parameter:
PARAMETER

range variable
NOME

Na listagem a seguir, que conesponde à deânição do analisador léxico usada pelo

programa LEX, pode-se veriâcar os elementos léxicos da linguagem SQL. A principal

mudança nesta definição é a inclusão das variáveis especiais como palavras reservadas e a

inclusão das funções de distância e distância mínima.

%byaccj
%lhe
%column
%caseless

%skate INCIDE STRING

<YYINITIAL>
ALL
AND
AVG
MIN
MAX
SUM
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COtJNT
MINDISTHERE

Estas duas funções foram adicionadas como extensão à SQL

ANY
AS
ASC
AUTHORIZATION
BETWEEN
BY
CriAR(ACTOR)?
CHECA
CLONE
COMMIT
CONTINUE
CRENTE
CURRENT
CURSOR
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DELETE
DESC
DISTINCT
DOUBLE
ESCAPE
EXISTS
FETCH
FLOAT
FOR
FOREIGN
FOtJND
FROM
GO [ \t] +TO
GRANT
GROUP
FIAVING
IN
INDICADOR
INSERT
INT(EGER)?
INDO
IS
KEY
LANGUAGE
LIKE
NOT
NULA
NUMERIC
OF
ON
OPEN
OPTION
OR
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ORDER
PRECISION
PRIMARY
PRIVILEGES
PROCEDURE
PUBLIC
REAL
RBFERENCES
ROLLBACK
SCHEMA
SELECT
SET
SMALLINT
SOME
SQLCODE
TABLE
TO
(JNION
umIQUE
UPDATE
USAR
VALUES
VIER
WHENEVER
WHERE
WITH
WORK

/+ símbo].os +/

l l l l

ll< >ll

ll< =ll

ll> =ll

[-+/ o *, . ;]

/+ variáveis especiais - AQUI +/

ERRE
BEBE l
FERE C
HERA F

Nesta parte, as variáveis especiais são reconhecidas no analisador léxico. Num

sistema real, esses nomes podem fazer parte do dicionário de dados como variáveis

predefinidas do sistema

1* nõlües '- l

[A- Za-z] [A- Za- zO - 9
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/+ parameters +/
" : " [A- Za- z] [A-Za zO 9 ] *

/t numbers + /

[0 - 9] +

[0-9] +" . " [0-9] + ]
" . " [0 - 9] +
[0-9] + [eE] [+-] ? [0-9] + ]
[0-9] +" . ti10-9] +]eE]1+-1?10
H . n [0-g] t [eE] [+-] ? [0-9] +

9] +

" \ - "

[ \t\rJ+ /+ ignore white space +/

<INSIDE STRING> [ "\n\r\\\ l ] +
<INSIDE STRING>"\\\'"
<INSIDE STRING>"\ll}
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10 Apêndice B: Exemplo de Resposta Obtida pelo
Protótipo Final

<QUERYnEsunr>
<HERE>1</HERE>
<INDPOS>1</INDPOS>
<HERE>O</HERE>
<INDPOS>1</INDPOS>
<HERE>2</HERE>
< 1 NDPOS >1 </INDPOS >

<HERE>ll</HERE>
<INDPOS>1</INDPOS>
<HERE>lO</HERE>
<INDPOS>20</INDPOS>
<HERE>12</HERE>
<INDPO$>1</INDPOS>
<HERE>21</HERE>
<INDPOS>20</INDPOS>
<HERE>3</HERE>
<INDPOS>1</INDPOS>
<HERE>20</HERE>
<INDPOS>20</INDPO$>
<HERE>13</HERE>
<INDPOS>1</INDPOS>
<HERE>22</HERE>
<INDPOS>20</INDPOS>
<HERE>31</HERE>
<l NDPOS >2 0 </ INDPOS >

<HERE>4</HERE>
<INDPOS>44</INDPOS>
<HERE>30</HERE>
<INDPOS>20</INDPOS>
<HERE>14</HERE>
<INDPOS>44</INDPOS>
<HERE>23</HERE>
<INDPOS>20</INDPO$>
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<HERE>32</HERE>
< INDPOS >44 </ 1NDPOS >

</QUEKVKESULT>

Pam cada valor possível da posição final do usuário é deita uma entrada <HEJ{E>.

Assim, durante o pós-processamento, basta veri6car o valor associado , e se este não Êor

igual à posição real, a próxima linha pode ser descartada. Se a consulta envolver mais de

uma linha, todas as colunas vêm entre os valores da posição anal.
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11 Apêndice C: Lista de links

Como os llnks da intemet se modiÊcam muito, manteremos na página do autor uma

versão atualizada destes sitas. Em caso de link desatualizado, entre em contato com o autor:

pelo e-mail contido em sua página:

tava.sun.com Site oficial da linguagem Java

w)!nbc:gsln,ÇQm - site da tecnologia GSM de telefonia celular

)Õclvw:wiÍ!.CQm: - site da tecno]ogia W]-F] pam redes sem fio

www.bluetooth.cnm - site oficial do bluetooth, tecnologia de rede sem fio.

wwwkia.cow - site da nokia, produtora de telefones celulares

WWW,!DQIQIQla:çQID - site da motorola, produtor de diversos equipamentos de

comumcaçao

)â1)31)11:pêlilÀ:çgu - site da Palm, grande produtora de computadores de mão

}B1}31)b!:!!p:ççlm - site da HP, que entre seus produtos tem vários modelos de computador de

mão, além de uma grande variedade de produtos de inâomlática

www.annntadnr.cnm br - site que comece mapas e caminhos

www.cet.com.br - site da CET

)ICW)l!:i8sx,de - site do JFLEX, que é gemdor de analisador léxico usado neste trabalho.

a do BYACC/J, gerador de analisador sintático usado

neste trabalho.

www.oostglçs.çom - página do SGBD Postgres

www.oracle.com - página da Oracle, produtora

atualidade

mercadousadodo SGBD no rca namais a
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Lógico, Prometo Físico; Ed. Edgard Blücher, 3'. Edição, 1986.
Livro texto sobre bancos de dados, aborda o modelo de entidades e relacionamentos

usado nestetrabalho.

[SJ+00] Saltenis, S., Jensen, C., Leutenegger, S., Lopez, M., Indexing the Positions of
Continuously Moving OIÜects, S7G.M(1)D .Record, 29(2):33 1-342, Junho de 2000.

Mostra técnicas de implementação de armazenamento de dados sobre objetos móveis.

Usa nnções para definir as tidetórias dos objetos móveis.

[SKS99] Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S., Sistema de Banco de Dados, tradução,
3' edição, Makron Books, 1999.

Livro texto de Bancos de Dados. São abordados todos os aspectos básicos dos bancos de

dados, como conceitos, prometo, nomialização, linguagens de consulta, aspectos de

implementação, disüibuição de dados e concorrência.

[S098] Solomon, J.; Mobile IP: The Intemet Unplugged; Prentice Hall, Ney Jersey, 1998.

Livro texto sobre o Mobile IP, adaptação do protocolo TCP/IP pam a computação
Nâmade.

[SVOl] Silva, D., Vinagreiro, M.; Especificação do Estado Anual do Protótipo de Serviço
de [nâormação sobre o Trânsito (PS]T), disponível em
http:/7www.ime.usp.br/-lidam/software/psit/does/descrição.ps, 200 1 .

Descreve o protótipo PSIT, com o qual o projeto deste trabalho íàz interface.

[TA96] Tanenbaun, A.; Computer Networks; 3a. Ed.; Prentice Hall, 1996.

Referência para redes de computadores. Aborda com detalhes todas as camadas
ISO/OSI.

[T001] Toh, C., K.; Ad Hoc Mobile Networks: Protocolo and Systems; Prentice Hall, Ney
Jersey,2001.

Livro sobre conceitos, sistemas e implementação de Redes Ad Hoc.
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[TP02] Tao, Y. Papadias, D.; Time-pammeterized querias in spatio-temporal databases;
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD intemational conference on Management of
data;2002.

Estuda um tipo interessante de consulta, onde é fomecido um tempo pelo qual a resposta

da consulta é válida. É estudada uma variação da R-árvore, e o estudo usa o modelo

geométrico em suas consultas

[TP03] Tao, Y. Papadias, D.; Spatial querias in dynamic environments; ACM Transactions
on Database Systems (TODA) 28(2):1 01-1 39; Junho de 2003.

Neste trabalho são estudadas as consultas contínuas sobre localidade, com respostas com

tempo de validade. Vários problemas são tentados pelas distâncias geoméüicas.

Propostas de implementação, algoritmos e sua análise são exibidas.

[WF02] Walther, U.; Fischer, S.; Metropolitan Área Mobile Services to Support Virtual
Groups; IEEE Transactions on Mobile Computing 1 (2):96-1 10, Abril-Junho de 2002.

Discute os principais aspectos de computação móvel para as próximas gerações de
telefonia celular.

[XTL03] Xu, J.; Tang, X.; Lee, D.; Peúormance Analysis of Location-Dependent Cacho
Invalidation Schemes âor Mobile Environments; IEEE TKDE 15(2):474-488; Março-
Abril de 2003

Estuda técnicas de caching pam computação móvel. Estuda 3 técnicas: Vetar de bit com

compressão, grupo de vetores de bit com compressão e .hâomlação implícita de escopo

[YC+00] Yuen, J.; el al; Cacho invalidation scheme 6or mobile computing systems with
real-time data; ACM SIGMOD Record 29(4):34-39; Dezembro de 2000.

Usa um esquema chamado Invalidação por Intervalo absoluto de validade para invalidar

o cacho. Neste esquema, se o dado 6or mais velho que o intervalo especificado, ele é

invalidado, diminuindo os relatórios de invalidação

[ZL01] Zheng, B.; Lee, D.; Processing Location Dependent Queries in a Multi-cell
Wireless Environment; MOBICOM 200 1

Este trabalho mostra o processamento de consultas dependentes de localidade com o uso

de diagramas de Voronoi. Esta estrutura armazena informação sobre o vizinho mais

próximo de maneira eütciente. Ele usa estimativas de tempo para descobrir em que célula
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o usuário se encontrará no término da consulta. A localização é baseada nas células do

ambiente nâmade. Em ambientes com várias células, são mostrados 4 métodos para

avaliação dessas consultas, que tiveram seu desempenho testado e analisado.

[ZXL02] Zheng, B.; Xu, J.; Lee, D.; Cache Invalidation and Replacement Stmtegies eor
Location-Dependent Data in Mobile Environments ;IEEE Transactions on Computers;
51(10):1141-1153; Outubro de 2002

Estuda técnicas de gerência de cachê para as LDQ, que envolvem Polígonos ou Círculos

aproximados. Aspectos sobre a implementação e estudo de desempenho são exibidos.

[ZZ+03] Zhang, J.; et a].; Location-based spatial querias; Proceedings ofthe 2003 ACM
SIGMOD intemational conÊerence on on Management ofdata; 2003.

Estuda as várias técnicas de implementação das LDQ, usando as R-árvores e diagramas

de Vomoi pam resolução das consultas que são fomecidas com a área de validade, de

6om)a que se uma consulta Êor feita na mesma área ela não precisará retomar outro

resultado.
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