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"Não basta ensinar ao homem uma 

especialidade, porque se tornará assim 

uma máquina utilizável e não uma 

personalidade. É necessário que adquira 

um sentimento, senso prático daquilo que 

vale a pena ser empreendido, daquilo que é 

belo, do que é moralmente correto." 

Albert Einstein  
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RESUMO 

 Atualmente, os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs) comerciais 

não suportam diretamente consultas aproximadas de strings. Faz-se necessário um 

SGBD que implemente este tipo de pesquisa. Assim, informações similares, ou seja, 

dados representados de maneira diferente, mas com o mesmo significado, podem ser 

recuperados através de uma consulta simples. A principal contribuição do presente 

trabalho foi, além do levantamento bibliográfico a respeito de consultas por 

similaridade em bancos de dados, apresentar uma nova ferramenta desenvolvida no 

intuito de anexar funcionalidades a um SGBD comercial. Com base nos estudos 

realizados, foi desenvolvido um módulo de similaridade open source denominado 

pg_similar que implementa funções e procedimentos que tratam vários tipos de 

similaridade entre strings. Estes foram anexados ao SGBD PostgreSQL para dar 

suporte às consultas aproximadas. Além disso, operadores de comparação por 

similaridade para domínios métricos foram desenvolvidos. Estes operadores definem 

consultas por abrangência (Range Query), nas quais são recuperados os objetos 

armazenados que difiram no máximo até um dado limiar de similaridade do objeto 

central da consulta.  
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CAPÍTULO 1      INTRODUÇÃO 

 Algumas formas de estruturação das informações permitem diversas instâncias, 

ou variações, de um mesmo objeto do mundo real. Os mecanismos tradicionais de 

pesquisa em banco de dados utilizam uma busca por coincidência exata. Em uma base 

de dados de cidades, “Rio Grande” e “R. Grande” são considerados objetos diferentes. 

Mas ambos os objetos fazem referência a uma mesma cidade. A recuperação da 

informação por meio de consultas exatas pode ser ineficiente neste caso. Portanto, 

torna-se necessária a utilização de um mecanismo de pesquisa mais elaborado com 

suporte a consultas imprecisas ou aproximadas, também conhecidas como consultas por 

similaridade [Jagadish 1995]. 

 Devido à necessidade de uma consulta mais elaborada, a busca por similaridade 

vem sendo muito utilizada no âmbito dos bancos de dados onde, nos dias atuais, 

verificam-se muitas abordagens do uso de consultas aproximadas em bancos de dados. 

Na medicina, segundo Santos Filho [et al. 2001], esta técnica tem sido aplicada em 

pesquisas por similaridade entre imagens de diagnóstico (mamografia, tomografia, 

ressonância magnética, dentre outras).  

1.1. Motivação e Justificativa 

 Em sistemas reais de busca por conteúdo, a existência de operadores por 

similaridade, na maioria das vezes, é necessária. É possível imaginar uma base de dados 

cujas informações são originadas por meio da integração de várias outras bases. Desta 

forma, a base de dados conterá informações repetidas, mas que são diferentes na 

maneira como são representadas. Por exemplo, o nome de uma cidade pode estar 

armazenado de diversas formas como na Ilustração 1-1: “Rio Grande”, “R. Grande”, ou 

ainda “Rio Graande” (erro de digitação). Para contornar esse problema torna-se 

interessante a existência de operadores que realizem buscas por similaridade nas bases 

de dados.  
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Ilustração 1-1: Consulta por similaridade aplicada a uma base de cidades do 
Rio Grande do Sul. 

 Algoritmos de pesquisa baseados em métricas de distância são aplicados nas 

bases de dados onde a consulta deve ser precisa o suficiente para que possa retornar 

resultados satisfatórios (os objetos que representam a cidade Rio Grande), e não tão 

precisa que venha deixar de retornar resultados relevantes (R.Grande neste exemplo). 

 Os resultados obtidos por meio da consulta representada na Ilustração 1-1 são 

formados por uma lista de 5 cidades, mas apenas 3 delas são resultados relevantes, os 

quais representam a cidade do Rio Grande. Nota-se que a consulta abrange mais cidades 

do que deveria. O limiar de similaridade adotado de 70% faz com que mais objetos 

façam parte do raio de busca da consulta. Seria necessário um limiar de similaridade de 

76% para que somente os objetos que representam a cidade de Rio Grande fossem 

retornados. 

 Atualmente, os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs) comerciais 

não suportam diretamente consultas aproximadas de strings [Gravano et al. 2001]. Faz-

se necessário um SGBD que implemente este tipo de pesquisa. Assim, informações 

similares, ou seja, dados representados de maneira diferente, mas com o mesmo 

significado, podem ser recuperados através de uma consulta simples. 

1.2. Objetivos 

 O propósito deste trabalho é apresentar de forma objetiva e simples, porém com 

algum formalismo conceitual, o uso de uma série de algoritmos de similaridade – 

baseados em métricas de distância entre strings – em sistemas que necessitem deste tipo 

de pesquisa. Portanto, pretende-se facilitar a implementação de consultas por 

similaridade em SGBDs comerciais. 
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 Visando preencher uma lacuna não abordada pelos SGBDs no que tange ao 

tratamento de consultas aproximadas, o presente trabalho apresenta uma contribuição 

para um SGBD que permite demonstrar as facilidades e vantagens do uso da 

similaridade nestes sistemas e, além disso, solucionar problemáticas referentes à 

ineficiência das consultas por coincidência exata. Esta contribuição é uma extensão para 

um determinado SGBD comercial constituída de um módulo de pesquisa por 

similaridade.  

 Com base nos estudos realizados, foram implementadas funções e 

procedimentos, apresentados no capítulo 5 que tratam vários tipos de similaridade entre 

strings, baseadas nas métricas descritas no capítulo 2. Então, estes foram anexados ao 

SGBD para dar suporte às consultas aproximadas. Além disso, operadores de 

comparação por similaridade para domínios métricos foram desenvolvidos. Estes 

operadores definem consultas por abrangência (Range Query), nas quais são 

recuperados os objetos armazenados que difiram no máximo até um dado limiar de 

similaridade do objeto central da consulta [Arantes et al. 2003]. Funções auxiliares para 

atribuir valores ao limiar de similaridade utilizado nas pesquisas também foram 

implementadas. 

 O objetivo específico deste trabalho é desenvolver uma contribuição para o 

SGBD PostgreSQL
1
, denominada pg_similar, que consiste em um pacote com a 

implementação de um conjunto de métricas de similaridade em strings, operadores SQL 

e procedimentos para o suporte a consultas aproximadas. 

1.3. Estrutura do trabalho 

 Esta monografia está dividida da seguinte forma: o capítulo 1 introduz o tema de 

pesquisa, descreve a motivação e objetivos do trabalho. A fundamentação teórica 

necessária ao entendimento do trabalho é descrita no capítulo 2. Já o capítulo 3 

apresenta uma revisão bibliográfica que consiste em alguns trabalhos correlatos. O 

capítulo 4 mostra o ambiente de desenvolvimento. As métricas de distância entre strings 

e algoritmos de similaridade implementados, a solução para a problemática apresentada, 

bem como a organização do pacote de extensão do SGBD são descritos no capítulo 5. 

                                                 
1
 Sistema Gerenciador de Bancos de Dados PostgreSQL – http://www.postgresql.org  
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Os testes, experimentos realizados e resultados obtidos são relatados no capítulo 6. E 

por fim, no capítulo 7, são descritas as considerações finais, conclusões e trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2      FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Métricas de distância entre strings têm sido amplamente utilizadas nas mais 

diversas áreas de estudo [Chávez et al. 2001]. Quando aplicada a uma determinada 

palavra, o valor de uma métrica de distância pode variar no intervalo [0, ∞]. Os valores 

de distâncias não precisam ser normalizados e deste pressuposto pode-se afirmar que a 

maior distância é infinita. Em contrapartida, quanto menor o valor da distância maior a 

similaridade entre duas palavras. Já o valor de similaridade pode variar no intervalo [0, 

1], onde 1 representa palavras iguais. Essas escalas são as adotadas pela maioria da 

comunidade científica.  

2.1. Domínios Métricos 

 Um domínio métrico é definido como M = (D, d()), onde D é o conjunto de 

todos os objetos que atendem às propriedades do domínio e d() é uma função de 

distância, ou métrica, entre esses objetos. 

 A avaliação da similaridade entre objetos de um mesmo domínio métrico é 

realizada por meio de funções que medem a distância, ou seja, a dissimilaridade entre 

eles. Segundo Cohen [2002], o cálculo das métricas de distância é baseado na diferença 

entre palavras, para o caso de objetos do tipo string. Sendo duas palavras x e y de 

comprimento m e n respectivamente, uma palavra x = x0x1...xm-1 de tamanho m é uma 

seqüência de letras do alfabeto ∑. Assim, para 0 ≤ i ≤ m-1, xi Є ∑. Uma palavra vazia é 

denotada por ε e seu tamanho é |ε| = 0. 

 A função d() é a distância entre palavras se três propriedades forem satisfeitas: 

1. Não negatividade:  x,y Є ∑: d(x,x) = 0 e d (x,y) > 0 para todos x ≠ y; 

2. Simetria:  x,y Є ∑: d(x,y) = d(y,x); 

3. Desigualdade triangular:  x,y,z Є ∑: d(x,y) ≤ d(x,z) + d(z,y). 
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Ilustração 2-1: Propriedade da desigualdade triangular. 

 Segundo Lucrédio [et al. 2005], a função de distância entre elementos de um 

espaço métrico pode ser, por exemplo, a distância geográfica entre duas cidades 

(domínio de Sistemas de Informação Geográficos), a diferença de letras não-

coincidentes ou ausentes entre duas palavras (domínio de palavras), a diferença entre 

tons de cinza de dois histogramas (domínio de tomografias) ou mesmo a diferença entre 

as bases nitrogenadas de cadeias de DNA (domínio de cadeias de DNA). 

 Diversos tipos de distâncias entre palavras podem ser considerados: 

 Distância de prefixo: dpref(x,y) = |x| + |y| - 2*lcp(x,y) onde lcp(x,y) é o 

tamanho do maior prefixo em comum entre x e y; 

 Distância de sufixo: é definido de maneira análoga ao modo de prefixo; 

 Distância de Edição: ed(x,y) = menor número de transposições que 

transformam uma palavra em outra;  

 Caracter-based: baseada nos caracteres das palavras; 

 Token-based: baseada em tokens ou substrings; 

 Baseadas nestes tipos de distância foram desenvolvidas métricas de distância 

entre palavras tais como: 

 Levenshtein [Levenshtein 1966]; 

 Jaro [Jaro 1989]; 

 Jaro-Winkler [Winkler 1990]; 

 Monge-Elkan [Monge & Elkan 1996]. 

x 

y 

z 
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 Conforme Cohen [et al. 2003a], tais métricas são utilizadas nas mais diversas 

áreas, como: checagem de significado, reconhecimento de pronúncia, análise de DNA, 

detecção de plágios, etc. 

 Na medicina, por exemplo, são várias as aplicações das consultas por 

similaridade [Santos Filho 2001]. A métrica Levenshtein geralmente é utilizada em 

bases de dados que contenham seqüências de DNA. A métrica MiCRoM (Minimum-

Cost Region Matching) compara atributos visuais (cor, textura ou forma) de imagens 

segmentadas. Outras métricas da família Minkowski (generalização da Distância 

Euclidiana) foram propostas com a finalidade de trabalhar com objetos compostos por 

n-atributos de valores numéricos. Exemplos de objetos multi-atributos são exames 

laboratoriais (contagem de leucócitos, dosagem de proteínas) e imagens tomográficas 

(coordenadas, textura, formato e dimensões, cores). 

2.2. Consultas por similaridade 

             A avaliação da similaridade é feita através de funções ou métricas de distância 

que recebem dois objetos de um mesmo domínio métrico como parâmetros de entrada e 

retornam a dissimilaridade entre os mesmos (1). Então, é feita uma normalização para 

que a consulta por similaridade retorne um valor real positivo, ou seja, a porcentagem 

correspondente ao grau de similaridade entre os mesmos (2). 

 

d(Rio Grande, Rio Graande) = 1 (1) 

s(Rio Grande, Rio Graande) = 1 – d / maxlength = 1 – 1/10 = 0.9 = 90% (2) 

 

 Considerando um conjunto de objetos S = {s1, s2, s3, ..., sn} pertencentes a um 

domínio M e uma métrica d(), segundo Arantes [2005], os tipos mais comuns de 

consultas por similaridade são: 

 Consulta por abrangência (Range Query – RQ): uma consulta por abrangência 

(RQ(s,r))S, expressa pelo predicado RQ(s, r), recupera objetos que se encontram a uma 

distância máxima r (raio de busca), a partir do objeto de referência s (objeto de busca), 

onde s  S, portanto, s  M. Formalmente, pretende-se encontrar o subconjunto A  S 

que atenda a equação 3: 
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RQ (s, r) = A = {a | a  S, d(s, a)  r} (3) 

 

 Um exemplo de consulta por abrangência seria: “Listar as cidades mais 

próximas de Rio Grande, desde que estejam a, no máximo, 100 quilômetros de 

distância” (RQ(Rio Grande, 100Km))S. A Ilustração 2-2a ilustra este exemplo de consulta RQ 

com a função de distância Euclidiana. Os objetos contidos na circunferência pertencem 

ao subconjunto A.  

 Nesta representação a métrica não está explícita. Isto ocorre, pois se considera S 

como um subconjunto do domínio métrico onde a métrica já está definida. 

 Consulta aos k-vizinhos mais próximos (k-Nearest Neighbor Query – kNNQ): 

uma consulta aos k-vizinhos mais próximos, (kNNQ(s))S, expressa pelo predicado 

kNNQ(s), recupera os k objetos mais próximos ao objeto de referência s, no qual s  S. 

Formalmente, pretende-se encontrar o subconjunto A  S que atenda a equação 4: 

  

kNNQ (s) = A = {a | a  S, si  S − A, d(s, a)  d(s, si), |A| = k} (4) 

 

 

Ilustração 2-2: a) consulta RQ sobre a base de cidades do Rio Grande do Sul. b) 
consulta kNNQ sobre o mesmo domínio. 
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 Um exemplo de consulta pelos k-vizinhos mais próximos seria: “Selecionar pelo 

menos 5 seqüências de DNA mais parecidas com esta dada seqüência (dna.bmp)” 

(5NNQ(dna.bmp))S. Ou ainda “Listar as 3 cidades mais próximas de Rio Grande” (3NNQ(Rio 

Grande))S. A Ilustração 2-2b ilustra este exemplo de consulta kNNQ com a função de 

distância Euclidiana. Os objetos apontados pertencem ao subconjunto A.  

2.3. Métricas de similaridade entre strings 

 Diversas métricas de distância entre strings foram propostas pela comunidade 

científica desde a década de 60 até os dias de hoje. Dentre elas, destacam-se algumas 

métricas, que foram abordadas com maior ênfase, pois foram objeto de estudo e 

implementação (secção 5.2.1) no desenvolvimento deste trabalho. 

2.3.1. Hamming 

 A métrica de distância Hamming, conhecida também por Coeficiente de 

Hamming, é a forma mais simples de medir a distância entre duas cadeias de caracteres. 

Possui complexidade Θ(n). Este coeficiente é dado pela equação 5 onde s e t são as 

cadeias de caracteres e n é o tamanho das mesmas. Deve-se salientar que o tamanho das 

cadeias deve ser idêntico. 

 

dH(s,t) = i=0
n
|si – ti| (5) 

 

 Uma das principais utilizações da métrica Hamming é na análise de seqüências 

binárias pelo fato de que a largura de bits é constante, portanto as palavras sempre têm o 

mesmo tamanho. 

2.3.2. Levenshtein 

 Muito utilizada na medicina, no que diz respeito à análise de cadeias de DNA 

[Santos Filho et al. 2001], a Levenshtein Distance (LD) é um algoritmo de 

complexidade Θ(m×n) que tem como função calcular a distância entre duas strings, 

onde m e n são os tamanhos das mesmas. A LD foi nomeada assim, pois o cientista 
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russo Vladimir Levenshtein
2
 foi quem desenvolveu este algoritmo em 1965 

[Levenshtein 1966]. LD é uma métrica de distância entre palavras, as quais são referidas 

como palavra fonte (s) e palavra destino (t). A distância total entre duas strings é a soma 

do custo total de operações básicas realizadas para transformar s em t. Tais operações 

são restritas a inserções, exclusões e substituições e possuem o mesmo custo.  

2.3.3. Jaro 

 Um método de similaridade que é amplamente utilizado e que não é baseado no 

método de distância de edição é o Jaro. Este é baseado no número e na ordem dos 

caracteres em comum entre duas palavras [Jaro 1989]. Dadas duas cadeias de caracteres 

s = a1..am e t = b1..bn, o que define se um caractere ai de s é comum a t é a existência de 

um bj = ai onde i – h ≤ j ≤ i + h, sendo h = min(|x|,|y|) / 2. 

Sendo s’ = a’1 … a’k  os caracteres em s que são comuns em t (na mesma ordem 

que  aparecem em s) e t’ = b’1 … b’k análogo a s’, o número de transposições é 

computado da seguinte maneira: o primeiro caractere assinalado em s’ é comparado ao 

primeiro caractere assinalado em t’. Se os caracteres são iguais, uma transposição (Ts’,t’) 

ocorreu. Então, o segundo caractere assinalado em s’ é comparado ao seu respectivo em 

t’ e assim sucessivamente. A equação 6 define a métrica de similaridade Jaro aplicada 

às strings s e t. 
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2.3.4. Jaro-Winkler 

 Uma variação do método de Jaro foi proposta por Winkler [1990]. Este método 

utiliza um prefixo P’ de s e t. Considerando P como o número de caracteres em comum 

nos prefixos, é definida na equação 7 a similaridade de Jaro-Winkler. 

 

 ),(1
10

),(),( tsJaro
P

tsJarotsrJaroWinkle   
 

(7) 

                                                 
2
 Devido à dificuldade de pronúncia e escrita, a distância de Levenshtein é mais conhecida por Distância 

de Edição (Edit Distance). 
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 Com relação a Hamming e Levenshtein, tanto Jaro quanto Jaro-Winkler são 

métricas de similaridade entre palavras que apresentam melhores resultados em 

consultas por palavras quaisquer sem restrição de tamanho ou contexto. 

2.3.5. Carla 

 Desenvolvida pelo Departamento de Informática da UFRGS, esta métrica 

denominada Carla [Mergen & Heuser 2005] visa combater uma deficiência encontrada 

nas demais técnicas de similaridades existentes. Essa deficiência advém de casos onde 

as cadeias comparadas são compostas por termos – onde um termo é uma seqüência de 

caracteres adjacentes – e a maior diferença entre elas é na ordem em que os seus termos 

aparecem.  

 Esta métrica é baseada no Coeficiente de Dice, que é definido pela equação 8, 

onde a é o número total de termos da primeira palavra e b é o número total de termos da 

segunda. Mergen, ao invés de utilizar tokens, faz uma adaptação do coefciente de Dice e 

cria uma nova equação 9 analisando caracteres individuais. O numerador da divisão c é 

o total de caracteres semelhantes nos conjuntos de caracteres, e o denominador é a soma 

dos tamanhos das palavras balanceados pelos coeficientes  e  que determinam o grau 

de importância de cada palavra. No presente trabalho foi utilizado um coeficiente 

padrão para ambas as palavras ( =  = 0.5). 

 

||||

||2

ba

ba
Sim




  (8) 

||||

||

ba

c
Sim

 
  (9) 

 

Carla mostrou-se muito eficiente em consultas por nomes próprios e endereços. 

Em bases de dados bibliográficas também obteve resultados satisfatórios em consultas 

por autores de obras. Para exemplificar, a tabela 2-1 mostra os resultados comparativos 

entre Dice e Carla em uma consulta habitual em um sistema bibliotecário. 
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Tabela 2-1: Dice x Carla 

Métrica Palavra 1 Palavra 2 Similaridade 

Dice Machado de Assis Assis, Machado 0.66 

Carla Machado de Assis Assis, Machado 0.88 
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CAPÍTULO 3      REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Técnicas para responder a consultas por similaridade têm sido muito estudadas 

nos últimos anos. Na literatura, existem várias abordagens sobre o uso destes 

algoritmos.  

 Algumas abordagens baseiam-se em estruturas de indexação. Uma das mais 

comuns é a chamada branch-and-bound, onde a busca começa na raiz da árvore da 

estrutura de indexação e em cada passo são utilizadas heurísticas para se determinar 

qual ramo da árvore deve ser examinado e quais devem ser descartados. Técnicas de 

indexação para consulta por similaridade em espaços métricos propostos pela M-tree 

[Ciaccia et al. 1997] e Slim-tree [Traina et al. 2000] utilizam a abordagem branch-and-

bound. 

 Uma outra proposta de aplicação da similaridade considera os aspectos do 

desenvolvimento dos algoritmos. Arantes [et al. 2003] propõe novos algoritmos de 

similaridade para consultas complexas, denominados kAndRange e kOrRange, os quais 

permitem a composição de critérios de busca por similaridade. Estes dão suporte à 

composição de operadores de similaridade usando a cláusula E/OU em consultas 

complexas. As aplicações geralmente tratam os algoritmos de similaridade RQ e kNNQ 

como operadores individuais. Arantes [et al. 2003] elaborou algoritmos considerando a 

composição de operadores em consultas mais complexas levando em consideração 

possíveis otimizações que podem ser obtidas devido a essa composição. Assim, não é 

necessária a execução de operadores de união ou intersecção de resultados 

intermediários. Os algoritmos compostos são independentes da estrutura de indexação 

métrica empregada. Consultas complexas que possuem disjunções (10) ou conjunções 

(12), ou seja, composições do conjunto-resposta dos algoritmos básicos, são substituídas 

por consultas com operadores compostos kOrRange (11) e kAndRange (13) 

respectivamente, como pode ser visto na tabela 3-1. 
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Tabela 3-1: Operadores Compostos 

Disjunção (kNNQ(s))S  (RQ(s, r))S (10) 

kOrRange (kNNQ(s)  RQ(s, r))S (11) 

 

Conjunção (kNNQ(s))S  (RQ(s, r))S (12) 

kAndRange (kNNQ(s)  RQ(s, r))S (13) 

 O suporte a consultas por similaridade em SGBDs torna-se importante no intuito 

de atender às necessidades das aplicações de banco de dados modernas. Entretanto, a 

linguagem SQL não permite representar essas consultas. Barioni [et al. 2005a] descreve 

um protótipo de uma ferramenta, denominado SIREN (SImilarity Retrieval ENgine), 

que implementa um mecanismo para realizar consultas por similaridade usando uma 

extensão da linguagem SQL em um SGBD relacional [Barioni et al. 2005b]. Os 

comandos SQL são executados de maneira transparente caso não exista cláusulas que 

envolvam construções de similaridade. Caso contrário, quando existem referências 

definidas pela extensão da linguagem, o comando é reescrito e as operações de 

similaridade são executadas internamente, utilizando o SGBD em questão para realizar 

as operações sobre os dados tradicionais. O protótipo é dividido em três componentes 

principais responsáveis por: 

1. interpretar a especificação de uma extensão da sintaxe SQL considerando 

aspectos relacionados à realização de consultas por similaridade; 

2. extrair características que são utilizadas para a representação e indexação 

de objetos complexos, como imagens; 

3. utilizar estruturas de indexação apropriadas para responder às consultas 

por similaridade.  

 Na Ilustração 3-1 é ilustrada a consulta representada pela equação 14 “selecione 

os 3 exames mais similares ao exame nº 64”. Foram omitidas as operações de projeção 

(). 

 

(3NNQ((idexame=64)exame)))exame (14) 



 23 

  

 

Ilustração 3-1: Interface do SIREN exemplificando uma consulta kNNQ. 

 Calado [2000] apresenta uma definição formal de uma consulta aproximada, 

bem como o tratamento e implementação da mesma num sistema real. Ele desenvolveu 

uma interface que traduz consultas aproximadas e envia ao SGBD consultas SQL livres 

de aproximações (consultas exatas) e com atributos acrescentados para a cláusula 

SELECT. O SGBD retorna as tuplas requeridas para a comparação. Então o avaliador é 

responsável pelo cálculo da aproximação destas tuplas em relação à resposta ideal. 

Tuplas selecionadas como aproximadas ou similares retornam a interface que as ordena 

conforme requisitado. Isso faz com que a implementação seja independente do SGBD, 

mas o custo para uma base de dados grande é muito alto.  

 Diferentemente de Calado, no presente trabalho optou-se por uma abordagem 

dependente do SGBD para que o tempo de pesquisa não fosse proibitivo. A consulta 

aproximada é processada internamente ao SGBD, fazendo com que o tempo de resposta 
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da consulta seja menor. Embora implique maior custo de implementação do módulo de 

similaridade pg_similar, tem a vantagem de ser mais eficiente, por isso essa foi a 

metodologia adotada. A Ilustração 3-2 ilustra um comparativo entre estas abordagens. 

 

Ilustração 3-2: a) abordagem segundo Calado [2000]. b) abordagem segundo o 
presente trabalho. 

 Alguns SGBDs já incluem ferramentas completas para o uso de indexação de 

texto, como é o caso do PostgreSQL que possui um módulo chamado Tsearch 

[Bartunov & Sigaev 2003]. Bartunov integra ao SGBD uma ferramenta de busca de 

texto (text search) OpenFTS
3
 que é baseada no desenvolvimento de uma árvore 

generalizada de busca GiST
4
. Outra contribuição para o PostgreSQL, conhecida como 

Trgm [Bartunov & Sigaev 2005] trata de um módulo que fornece funções e classes de 

índice para determinar a similaridade de texto baseada no algoritmo Trigram Matching. 

Um trigram é um conjunto de 3 caracteres consecutivos de uma palavra, considerando 

que toda palavra possui dois espaços como prefixo e um espaço como sufixo. Por 

exemplo, o conjunto de trigrams que compõe uma string “bola” é formado por: 

“  b”, “ bo”, “bol”, “ola” e “la ” 

 Diversos algoritmos de similaridade são empregados no projeto SecondString 

[Cohen et al. 2003b]. Este projeto é uma ferramenta Java para desenvolver e avaliar 

operadores de comparação de strings aproximadas. Ele inclui classes abstratas para 

vários comparadores baseados em distância entre strings. Além disso, conta com 

implementações concretas de diversos destes comparadores. O projeto incluiu inúmeros 

métodos de distância entre palavras que vêm de várias comunidades científicas, 

incluindo estatística, inteligência artificial, recuperação de informação e bancos de 

dados. Há ainda no projeto, ferramentas de avaliação de desempenho em dados de teste. 

                                                 
3
 Open Source Full Text Search engine - http://openfts.sourceforge.net/ 

4
 Generalized Search Tree - http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/ 
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Outro trabalho semelhante ao SecondString é o SimMetrics [Chapman 2004]. Consiste 

em uma biblioteca de código aberto que implementa métricas de distância ou 

similaridade entre strings. 

  Santos [et al. 2005] apresenta uma ferramenta para estimar a qualidade dos 

resultados de consultas imprecisas sobre banco de dados usando métricas de 

similaridade genéricas e sensíveis ao domínio dos dados. Para avaliar o resultado de 

uma consulta por similaridade é utilizada uma medida, comum em Recuperação de 

Informações, denominada Revocação/Precisão [Baeza e Berthier 1999]. Ao realizar 

uma consulta, o usuário pode informar se deseja maior precisão ou maior abrangência 

nos resultados. A ferramenta também disponibiliza a visualização gráfica dos resultados 

com o objetivo de extrair metadados durante uma fase de pré-processamento. Os 

relatórios e gráficos gerados procuram facilitar o usuário técnico, como um 

administrador de banco de dados, a definir valores de raio de abrangência e a escolher 

métricas mais adequadas para determinado domínio.  

 Pesquisas recentes demonstram que métricas como TF-IDF podem ser 

modificadas de várias formas para aumentar a performance na pesquisa. Pesquisadores 

da AT&T Labs [Koudas et al. 2004] dizem que devido à necessidade de combinar 

atributos com equivalências semânticas, esta métrica foi estendida de um pequeno grau 

de exatidão sendo verificados ganhos substanciais de desempenho no processo de 

busca. São relatadas técnicas e experiências no tratamento de flexible string matching 

sobre bases de dados reais da AT&T. 

 Outra técnica de processamento de strings aproximadas é proposta por Gravano 

[et al. 2001]. São geradas pequenas substrings de tamanho ‘q’ denominadas q-grams, e 

após são processadas usando métodos padrões disponíveis no SGBD. 

 Pesquisadores desenvolveram um sistema computacional para recuperação de 

imagens baseada em conteúdo, denominado SRIM - Sistema de Recuperação de 

Imagens Mamográficas [Gato et al. 2004]. O SRIM tem como objetivo permitir a 

recuperação de imagens em um banco, considerando-se similaridades em relação a uma 

imagem dada, servindo, assim, como base de apoio para agilizar avaliações de imagens 

mamográficas com características específicas. O sistema pode ser utilizado também 

como ferramenta de apoio para o desenvolvimento de pesquisas, ajudando a agilizar o 

processo de seleção de imagens com casos de interesse, além de servir como ferramenta 

de ensino (treinamento de diagnóstico médico).  Também na área da medicina, Traina 
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[2001] estuda o suporte à visualização de consultas por similaridade em imagens 

médicas. 

 A tabela 3-2 mostra um resumo deste capítulo com os principais dos diversos 

trabalhos apresentados e usos da similaridade bem como as métricas utilizadas para este 

fim. 

Tabela 3-2: Trabalhos Relacionados ao tema de pesquisa. 

TRABALHO SOFTWARE MÉTRICA UTILIZAÇÃO 

[Arantes et al. 2003] kAndRange 

kOrRange 

Independente Independente 

[Barioni et al. 2005a] SIREN Euclidiana Imagens médicas, dados 

inteiros ou reais 

[Bartunov & Sigaev 2005] Trgm Trigram 

Matching 

Texto 

 

 

O presente trabalho 

 

 

Pg_similar 

Hamming 

Levenshtein 

Jaro 

Jaro-Winkler 

Carla 

 

 

Texto 

[Chapman 2004] SimMetrics Diversas Avaliação das métricas 

 

[Cohen et al. 2003b] 

 

SecondString 

Diversas 

incluindo 

adaptações 

 

Avaliação das métricas 

[Gravano et al. 2001]  q-grams Texto 

[Koudas et al. 2004]  TF-IDF 

adaptada 

Texto 

 

[Santos et al. 2005] 

 edit distance 

acronyms 

n-gram 

 guth. 

 

Extração de metadados 

recall/precision 

 

[Traina 2001] SRIM Euclidiana Imagens médicas 
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CAPÍTULO 4 – PLATAFORMA DE TRABALHO 

 Como plataforma de trabalho foi escolhido o sistema operacional (SO) Linux
5
, o 

sistema gerenciador de bancos de dados PostgreSQL e a linguagem de programação C. 

Os motivos desta escolha serão descritos nas próximas seções. 

4.1. O Sistema Operacional: Linux 

 O Linux é uma sistema operacional Unix, multiusuário, multitarefa e 

multiprocessado, de livre distribuição, disponível para várias arquiteturas como x86 

(Intel e compatíveis), Motorola, Sparc, PowerPC, entre outros. Devido à alta 

escalabilidade do Linux, as aplicações podem ser executadas em diversas arquiteturas 

sem que haja necessidade de se reescrever os softwares. 

 Um dos principais fatores que fizeram com que o Linux fosse o SO escolhido 

como plataforma de trabalho foi o custo zero. O núcleo do SO não utiliza código 

proprietário de qualquer espécie, sendo a maior parte de seu desenvolvimento feito sob 

o projeto GNU da Free Software Foundation
6
, o que torna obrigatório que os códigos 

binário e fonte sejam distribuídos conjuntamente. 

Em relação aos softwares de bancos de dados SQL, estes podem ser encontrados 

para Linux facilmente e também são, em sua maioria, gratuitos.  Além do fato de 

estarem disponíveis as mais diversas interfaces de comunicação com o SGBD. 

A compatibilidade com padrões estabelecidos há mais de duas décadas e em 

constante evolução, faz do Linux um sistema reconhecido pela sua estabilidade e 

robustez, dando uma maior segurança às redes que utilizam este sistema operacional. O 

Linux ainda oferece baixo custo, liberdade e performance. 

                                                 
5
 Slackware Linux 10.0 - http://www.slackware.com 

6
 GNU Project and Free Software Foundation – http://www.gnu.org 
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 Além de todas as vantagens citadas acima, a utilização do SO Linux se deve 

também pela vasta documentação, a qual pode ser encontrada facilmente na internet, 

manuais e livros. O sistema oferece também uma ferramenta chamada MAN, a qual 

apresenta um manual da maioria dos softwares instalados no sistema.  

4.2. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados: PostgreSQL 

O PostgreSQL derivou do projeto POSTGRES da universidade de Berkley. Teve 

como patrocinadores DARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada para Defesa), 

ARO (Departamento de Pesquisa Militar), NSF (Fundação Científica Nacional) e ESL 

Inc. [PostgreSQL Global Development Group 2005]. A implementação começou em 

1986 e passou a ser operacional em 1987, mas somente em 1989 que o POSTGRES foi 

lançado ao público em sua primeira versão. Em 1990, a segunda versão foi lançada com 

vários bugs corrigidos. Em 1991, a terceira versão já estava disponível, tendo como 

principais mudanças as melhorias no processador de consultas e algumas partes do 

código foram reescritas. As versões até o Postgres95 foram dedicadas à confiabilidade e 

à portabilidade. 

No Postgres95 as mudanças foram mais profundas, todo o código foi revisado, e 

com isso o tamanho dos códigos fontes pôde ser reduzido em 25%. Além destas, a 

linguagem SQL foi implementada como uma interface padrão. Além de ter a 

performance melhorada, foram adicionados vários recursos. No ano de 1996 o 

Postgres95 passou a ser chamado pelo nome atual: PostgreSQL. A partir disto, a 

numeração passou a seguir as regras anteriores. Como o Postgres95 era considerada a 

versão 5.0, a primeira versão do PostgresSQL foi a 6.0. Diferente do Postgres95, que 

tinha como objetivo corrigir problemas e otimizar o código, as primeiras versões do 

PostgreSQL foram criadas com o intuito de desenvolver novos recursos e melhorar os 

preexistentes, sempre observando a padronização SQL previamente estabelecida. 

 Atualmente o PostgreSQL espalhou-se pelo mundo, existindo grupos de 

desenvolvimento nos EUA, Canadá, Japão, Rússia e muitos outros países. Esses grupos 

são formados por empresas que utilizam o sistema, pelos acadêmicos e ainda por 

programadores independentes. Esta comunidade é responsável pela programação, 

documentação, tradução, criação de ferramentas de modelagem e gerenciamento, e 

elaboração de extensões e acessórios. 



 29 

 Por obedecer aos padrões e pela riqueza de recursos, o PostgreSQL é um sistema 

de gerenciamento de bancos de dados objeto-relacional (SGBDOR) adequado para a 

comunidade acadêmica que utiliza o modelo relacional, ainda é uma ótima opção para 

as empresas implementarem sistemas com alta confiabilidade e baixos custos de 

licenciamento. Isto se deve ao fato de que “o SGBD pode ser utilizado, modificado e 

distribuído por qualquer pessoa para qualquer finalidade, seja privada, comercial ou 

acadêmica, totalmente livre de encargos” [PostgreSQL Global Development Group 

2005]. O PostgreSQL foi implementado em diversos ambientes de produção no mundo, 

entre eles, um bom exemplo do seu potencial é o banco de dados que armazena os 

registros de domínios .info e .org, mantido pela empresa Afilias
7
. 

Com o poder computacional do PostgreSQL os usuários podem se utilizar de 

recursos mais facilmente, tais como:  

 herança; 

 tipos de dados; 

 funções; 

 restrições; 

 gatilhos; 

 regras; 

 integridade de transação. 

Estas funcionalidades colocam o PostgreSQL dentro da categoria de bancos de  

dados denominada objeto-relacional. Apesar de ser considerado como um SGBDOR, o 

PostgreSQL não apresenta as dificuldades que os sistemas orientados a objetos possuem 

ao se relacionar com os SGBDR tradicionais. 

4.2.1. Modernidades  

 O PostgreSQL foi o pioneiro em muitos conceitos que somente se tornaram 

disponíveis em alguns sistemas de banco de dados comerciais muito mais tarde. 

[PostgreSQL Global Development Group 2005].  

 

                                                 
7
 Afilias Limited – http://www.afilias.info. 
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Alguns recursos presentes na versão mais recente: 

 subconsultas: instruções SELECT incorporadas a uma cláusula de outra 

instrução SELECT; 

 controle de concorrência multi-versão (MVCC): auxilia na 

implementação do padrão conhecido como ACID (atomicidade, 

consistência, isolamento e durabilidade); 

 integridade referencial: garante propagar atualização dos campos e a 

exclusão dos registros relacionados; 

 stored procedures: programas armazenados no banco de dados que 

podem ser escritos em várias linguagens de programação (PL/PgSQL, 

PL/Perl, PL/Python e outras);  

 gatilhos (triggers): comandos executados automaticamente pelo sistema 

como um efeito colateral de uma modificação no banco de dados. 

[Silberschatz & Korth 1997];  

 esquemas (schemas):  

 conexões SSL;  

 tipos definidos pelo usuário; 

 Extensibilidade : incorporação de novas funções, tipos de dados, funções 

de agregação, operadores, métodos de índice e linguagens procedurais.  

O PostgreSQL aceita quatro tipos de função: 

 na linguagem de comando (SQL);  

 nas linguagens procedurais (PL/PgSQL, PL/Perl, PL/Python e outras); 

 internas; 

 na linguagem C; 

Todos os tipos de função aceitam tipos base, tipos compostos, ou alguma 

combinação destes tipos como argumentos (parâmetros). Além disso, todos os tipos de 

função podem retornar um tipo base ou um tipo composto. 

Vários tipos de função podem receber ou retornar certos pseudotipos (tal como 

os tipos polimórficos), mas as funcionalidades disponíveis podem variar. Os tipos e 

funções de usuário serão mais detalhados na seção 4.3.1. 
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4.2.2. Extensibilidade   

O PostgreSQL pode ser estendido pelo usuário de muitas maneiras como, por 

exemplo, adicionando novos tipos de dados, funções, operadores, funções de agregação, 

métodos de índice e linguagens procedurais. 

A operação do SGBD é dirigida por um catálogo (catalog-driven). Os catálogos 

são vistos pelo usuário como qualquer outra tabela, mas o SGBD armazena suas 

informações internas nestas tabelas. Segundo PostgreSQL Global Development Group 

[2005], o SGBD armazena também informações sobre tipos de dados, funções, métodos 

de acesso, etc. Estas tabelas podem ser modificadas pelo usuário e, uma vez que as 

operações do PostgreSQL estão baseadas nestas tabelas, isto significa que ele pode ser 

estendido pelos usuários, além do fato de ele ser código aberto (Open Source).  

O servidor PostgreSQL apresenta a capacidade de incorporar código escrito pelo 

usuário por meio de carga dinâmica, ou seja, o usuário pode criar um arquivo contendo 

código objeto (por exemplo, uma biblioteca compartilhada) implementando um novo 

tipo de dado ou função, e o PostgreSQL executa a carga deste módulo quando 

requisitado. O código escrito em SQL é ainda mais simples de ser adicionado ao 

servidor. Esta capacidade de modificar sua operação em tempo de execução (on the fly) 

torna o PostgreSQL especialmente adequado para a prototipação rápida de novas 

aplicações e estruturas de armazenamento. 

4.3. A Linguagem de Programação: C 

 No desenvolvimento das funções de similaridade anexadas ao PostgreSQL, foi 

utilizada a linguagem de programação C devido ao fato de ser a linguagem padrão na 

definição de funções do usuário. Estas funções são compiladas em objetos carregáveis 

dinamicamente, também chamados de bibliotecas compartilhadas, sendo carregadas 

pelo servidor conforme haja necessidade.  

 O PostgreSQL dá suporte a diferentes convenções de chamada para as funções 

em C. São disponibilizadas duas versões para a utilização da Extensibilidade . 

1. É atualmente a convenção de chamada mais utilizada por ter melhor 

portabilidade e proporcionar maior abstração de dados na implementação 

das funções. A convenção de chamada faz uso da macro 

PG_FUNCTION_INFO_V1() para indicar a versão 1. As macros são 
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utilizadas no intuito de otimizar a legibilidade, manutenibilidade e 

inteligibilidade do código fonte. Além disso, suprimem a maior parte da 

complexidade da passagem de argumentos e resultados. 

2. A ausência da macro PG_FUNCTION_INFO_V1() indica uma função 

no estilo tradicional de programação (versão 0), mas oferece dificuldades 

no âmbito da portabilidade, pois novas versões do SGBD podem ser 

implementadas de maneira diferente ocasionando problemas no 

funcionamento das funções. Esta convenção ainda é aceita por motivos 

de compatibilidade. 

 No exemplo abaixo é definida uma função utilizando a versão 1. O argumento é 

trazido utilizando a macro PG_GETARG_xxx() correspondente ao tipo de dado do 

argumento, e recebe como argumento o número do argumento da função a ser trazido, 

contado a partir de 0. O resultado é retornado utilizando a macro PG_RETURN_xxx() 

para o tipo retornado e recebe como argumento o valor a ser retornado. 

 

PG_FUNCTION_INFO_V1(setlimit); 

Datum setlimit(PG_FUNCTION_ARGS) 

{ 

 float4 limit = PG_GETARG_FLOAT4(0); 

 if (limit < 0 || limit > 1.0) 

  elog(ERROR, "Should be between 0 and 1"); 

 pgsimlimit = limit; 

 PG_RETURN_FLOAT4(pgsimlimit); 

} 

 

4.3.1. Tipos base em funções na linguagem C 

 Vários tipos de dados base são suportados pela arquitetura do PostgreSQL. Eles 

podem ter um destes formatos internos:  

 passado por valor, tamanho fixo; 

 passado por referência, tamanho fixo; 

 passado por referência, tamanho variável. 
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 Os tipos passados por valor podem ter comprimento de 1, 2 ou 4 bytes apenas. 

Na tabela 4-1 podemos observar tipos na linguagem C, os correspondentes no SQL e a 

respectiva biblioteca onde o tipo é definido pelo PostgreSQL. 

Tabela 4-1: Tipos de dados SQL X C 

Tipo SQL Tipo C Definido em 

Abstime AbsoluteTime utils/nabstime.h 

Boolean bool postgres.h (talvez nativo do compilador) 

Box BOX* utils/geo_decls.h 

Bytea bytea* postgres.h 

"char" char (nativo do compilador) 

Character BpChar* postgres.h 

cid CommandId postgres.h 

Date DateADT utils/date.h 

smallint (int2) int2 or int16 postgres.h 

int2vector int2vector* postgres.h 

integer (int4) int4 or int32 postgres.h 

real (float4) float4* postgres.h 

double precision (float8) float8* postgres.h 

Interval Interval* utils/timestamp.h 

Lseg LSEG* utils/geo_decls.h 

Name Name postgres.h 

Oid Oid postgres.h 

Oidvector oidvector* postgres.h 

Path PATH* utils/geo_decls.h 

Point POINT* utils/geo_decls.h 
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Tipo SQL Tipo C Definido em 

Regproc regproc postgres.h 

Reltime RelativeTime utils/nabstime.h 

Text text* postgres.h 

Tid ItemPointer storage/itemptr.h 

Time TimeADT utils/date.h 

time with time zone TimeTzADT utils/date.h 

Timestamp Timestamp* utils/timestamp.h 

Tinterval TimeInterval utils/nabstime.h 

Varchar VarChar* postgres.h 

Xid TransactionId postgres.h 

4.3.2. Carregamento dinâmico 

 Na primeira vez que uma função definida pelo usuário, em um determinado 

arquivo objeto carregável, é chamada em uma sessão, o carregador dinâmico carrega o 

arquivo objeto na memória para que a função possa ser chamada. É necessário compilar 

a função C, pois o SGBD não o faz automaticamente. 

 O arquivo objeto carregado dinamicamente é mantido em memória após a 

primeira carga, ou seja, a primeira utilização de uma das funções contidas no código 

objeto. Chamadas posteriores das funções somente envolvem acessos à tabela de 

símbolos. Isto ocasiona um ganho no desempenho pelo fato das funções já estarem 

contidas na memória. 

 Devem ser seguidas algumas regras básicas na construção das funções na 

linguagem C:  

 fazer uso da ferramenta pg_config --includedir-server que retorna o local 

onde os arquivos de cabeçalho do servidor estão instalados no sistema; 

 fazer uso das funções palloc e pfree em vez das correspondentes malloc e 

free, pois a memória alocada por palloc é liberada automaticamente ao 

término de cada transação; 
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 fazer uso da função memset para zerar os bytes das estruturas; 

 compilar e ligar o código objeto para que possa ser carregado 

dinamicamente no PostgreSQL.  

 Para criar bibliotecas compartilhadas é necessário primeiramente compilar os 

arquivos fonte em arquivos objeto e, depois, os arquivos objeto são ligados [Borges et 

al. 2005]. O exemplo abaixo retrata como criar uma biblioteca compartilhada no 

ambiente Linux que foi escolhido como plataforma de trabalho, embora o Makefile do 

pg_similar execute as operações necessárias à compilação automaticamente. 

 

gcc -fpic -c pg_similar.c 

gcc -shared -o pg_similar.so pg_similar.o 

 

 Assim, a biblioteca compartilhada produzida pode ser carregada no PostgreSQL 

ao se especificar o nome do arquivo no comando CREATE FUNCTION. Duas 

informações principais devem ser especificadas como parâmetros do comando: o nome 

do arquivo objeto carregável, e o nome C (símbolo de ligação) da função especificada a 

ser chamada dentro do arquivo objeto.  

 

create function pg_similar_setlimit (real) 

returns real 

AS '$libdir/pg_similar', 'setlimit' 

LANGUAGE c strict8; 

                                                 
8
 As funções foram especificadas como “strict”, portanto, se algum valor de entrada for nulo, o sistema 

assume resultado nulo automaticamente evitando a necessidade de verificar entradas nulas no código da 

função. 
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CAPÍTULO 5      O  PG_SIMILAR 

 Neste capítulo é apresentado o pacote de extensão para o PostgreSQL 

desenvolvido no presente trabalho , onde são detalhadas as funcionalidades e utilidades 

de cada arquivo criado. Além disso, são descritas passo a passo a implementação de 

cada métrica de similaridade (Hamming, Levenshtein, Carla, Jaro e Jaro-Winkler) e 

também as funções auxiliares criadas para facilitar a sua implementação. Logo após, são 

apresentados os operadores de similaridade propostos e exemplos de utilização dos 

mesmos. 

5.1. O Pacote 

 A contribuição desenvolvida neste trabalho consiste em um módulo de extensão 

composto por vários arquivos organizados através da estrutura representada na 

Ilustração 5-1, ou seja, uma árvore de diretórios que possui como raiz a pasta 

pg_similar. 

 

Ilustração 5-1: Estrutura de arquivos do pacote pg_similar. 
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 A seguir serão descritas as funções de cada arquivo do pacote. 

 bin.data: contém dados binários de 8 bits que podem ser inseridos em 

uma tabela do banco de dados. 

 name.data: contém uma lista de nomes próprios que pode ser inserida 

em uma tabela do banco de dados. Esses nomes representam a totalidade 

dos associados à Associação Classista do Pessoal Técnico 

Administrativo da Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

(APTAFURG). 

 word.data: contém uma lista de palavras com mais de 65000 registros 

que podem ser inseridos em uma tabela do banco de dados. Essas 

palavras foram extraídas do clássico da Literatura Brasileira de Machado 

de Assis, “Dom Casmurro”. 

 pg_similar.example.sql (anexo E): contém um conjunto de testes que 

abrange todos as métricas de similaridade implementadas e a maioria das 

funcionalidades do pacote de extensão. Neste arquivo, as consultas 

fazem referência e uso dos dados contidos nos arquivos bin.data, 

name.data e word.data. 

 pg_similar.out (anexo F): contém a saída esperada para a execução do 

script pg_similar.example.sql. 

 pg_similar.h (anexo A): arquivo de biblioteca que contém os 

cabeçalhos, variáveis globais, e funções auxiliares da implementação. 

 pg_similar.c (anexo B): código-fonte do software que contém os 

procedimentos e funções de distância que tratam vários tipos de 

similaridade entre strings. 

 pg_similar.sql (anexo C): adiciona as funções de similaridade, 

procedimentos e operadores SQL em um bancos de dados. 

 Makefile: script para compilar o pacote. Faz uso do Makefile.global do 

código-fonte do SGBD PostgreSQL. 

 README.pg_similar (anexo D): arquivo de ajuda do software. 

Contém dados sobre a instalação e utilização do módulo de similaridade. 
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 O pacote completo pode ser encontrado no endereço eletrônico do Laboratório 

de Software Experimental do curso de Engenharia de Computação – FURG 

http://labsofte.dmat.furg.br.  

5.2. As Funções 

 Dentre as métricas de similaridade entre strings estudadas, foram escolhidas 

cinco delas para o desenvolvimento dos algoritmos: Hamming, Levenshtein, Jaro, Jaro-

Winkler e Carla. Os motivos desta escolha são baseados na utilização e vantagens das 

mesmas, os quais estão descritos na seção 2.3. Foram implementadas as funções abaixo: 

 Funções de similaridade: retornam a similaridade entre duas cadeias de 

caracteres; 

Datum hamming_similarity(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum levenshtein_similarity(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum jaro_similarity(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum jarowinkler_similarity(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum carla_similarity(PG_FUNCTION_ARGS); 

 Funções de limiar: alteram o limiar de similaridade requerido nas 

consultas; 

Datum setlimit(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum limit(PG_FUNCTION_ARGS); 

 Funções base para os operadores: retornam verdade se a similaridade 

entre as cadeias de caracteres for maior que o limiar atribuído pelas 

funções de limiar. Do contrário, retornam falso; 

Datum levenshtein(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum jarowinkler(PG_FUNCTION_ARGS); 

Datum carla(PG_FUNCTION_ARGS); 

 Funções auxiliares: referenciadas pelas funções de similaridade. 

int max(int a,int b); 

int min(int a,int b,int c); 

int size(text *s); 

int cleaning(text *s, text *t); 

5.2.1. Funções de similaridade 

5.2.1.1. Função hamming_similarity() 

 O método de Hamming é muito simples e fácil de ser implementado. Em 

primeiro lugar, deve-se analisar se as duas palavras possuem o mesmo tamanho, já que 

esta métrica compara somente strings de tamanho igual. 
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 Comparam-se as palavras caractere a caractere e a partir do número de 

diferenças encontradas calcula-se o valor da distância. A similaridade é calculada 

através da seguinte normalização: 1 – d/m, onde d é o número de caracteres diferentes e 

m é o tamanho das palavras. Na tabela 5-1 é exemplificada a função. 

Tabela 5-1: Hamming Similarity. 

B A T A T A 

S A L A D A 

1 0 1 0 1 0 

d = 3;   s = 1-3/6 = 50%. 

5.2.1.2. Função levenshtein_similarity() 

Esta métrica é baseada em uma matriz, m+1 x n+1, onde m e n são os tamanhos 

das palavras a serem comparadas. Inicia-se a primeira linha com a seqüência de zero até 

m e primeira coluna de zero até n. 

 A seguir, esta matriz é preenchida através da atribuição do menor valor entre: 

esq+1, cima+1, diag+custo; onde o “custo” é obtido a partir da comparação entre os 

caracteres das palavras, caso estes sejam iguais, o custo é zero, senão, é um. 

Tabela 5-2: Levenshtein Similarity. 

  C A R L O S 

 0 1 2 3 4 5 6 

M 1 1 2 3 4 5 6 

A 2 2 1 2 3 4 5 

R 3 3 2 1 2 3 4 

T 4 4 3 2 2 3 4 

O 5 5 4 3 3 2 3 

 

m = 6;   n = 5;   LD = 3;   s = 1-3/max(6,5) = 50%. 
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 A distância de Levenshtein (LD) é definida pelo último cálculo, ou seja, pelo 

valor contido no canto inferior direito da matriz. De posse deste valor é calculada a 

similaridade entre as palavras como mostra a equação 15. A tabela 5-2 ilustra um 

exemplo da função. 

 

s = 1- LD / max(m,n) (15) 

 

5.2.1.3. Função carla_similarity() 

 O primeiro passo para a implementação da métrica Carla é a criação de uma 

matriz A de zeros m x n onde m e n são os tamanhos das palavras a serem comparadas. 

A atribuição dos novos valores dos campos é feita através da comparação dos caracteres 

das palavras, se forem iguais, o campo é preenchido pelo valor da diagonal superior 

esquerda + 1, senão, zero. 

 Analisando esta matriz, são extraídas informações, as quais dão origem a uma 

matriz auxiliar, que conterá a quantidade e o tamanho das substrings em comum 

contidas nas duas palavras. A partir desta segunda matriz, é montado um vetor de 

substrings maiores do que 3 (tamanho mínimo do token) e sobre este são aplicadas 

funções que removem subtrings repetidas e as que estão contidas em substrings 

maiores, por exemplo, Mat e Mati. 

 Quando este vetor de substrings está estável, podemos obter o número de 

caracteres semelhantes das duas palavras e fazer os devidos cálculos para se obter o 

grau de similaridade entre elas. 

 A métrica Carla prevê o caso de substrings repetidas (rua charrua, sem rua) 

alterando o falso valor de similaridade obtido pelo método tradicional. Apesar deste 

artifício, a bibliografia pesquisada não dispõe da solução completa para o tratamento de 

substrings em substring (MATeMÁTica, MATeMÁTICA).  

 Na proposta da métrica Mergen & Heuser [2005] não é detectado este problema, 

portanto no presente trabalho nenhuma possível solução foi implementada. Assim, a 

função carla_similarity() é restrita a um conjunto de palavras que não possua substrings 

em substrings. A seguir é demonstrado um exemplo passo a passo do algoritmo. 
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1º Passo: Matriz A zerada; 

2º Passo: Matriz A preenchida (tabela 5-3); 

3º Passo: Matriz Auxiliar preenchida (tabela 5-4); 

4º Passo: Vetor de tokens criado com as substrings: “Machado” e “Assis”.  

5º Passo: Aplica-se a equação 9, onde a soma do número de caracteres 

dessas subtrings representa |c|.  

 

Tabela 5-3: Matriz A preenchida; 

 M A C H A D O D E A S S I S 

A 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 

, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

C 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 5-4: Matriz Auxiliar preenchida. 

 M A C H A D O D E A S S I S 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.1.4. Função jaro_similarity()  

 O primeiro passo de implementação, tanto do método de similaridade Jaro 

quanto do Jaro-Winkler, é ordenar as palavras para que elas sejam comparadas em uma 

ordem pré-definida, onde a primeira string deve ser a menor. Isto ocorre devido a uma 

restrição da implementação para evitar acesso a valores inválidos de memória. 

Logo após, são criados dois vetores auxiliares binários de tamanho igual ao da 

palavra correspondente. Estes vetores começarão zerados e têm por função detectar 

todos os caracteres que serão considerados semelhantes entre as palavras. 

A comparação entre as palavras não é exaustiva, ou seja, não é necessário 

comparar todos os caracteres de uma palavra com todos os da outra. É realizado um 

cálculo da distância de pesquisa por caractere h = max(m,n)/2 – 1, onde m e n são os 
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tamanhos das palavras. Assim, a comparação entre os caracteres xi e yj será feita 

somente se estiverem a uma distância h onde i – h ≤ j ≤ i + h.  

Quando os caracteres forem semelhantes, respeitando a condição de distância, os 

vetores auxiliares receberão o valor um nos índices onde a semelhança for encontrada. 

Na tabela 5-5 é descrito o seguinte exemplo: NELSON e CARLOS. 

Tabela 5-5: Vetores Auxiliares 

IND  

AUX 0 1 2 3 4 5 

VS 0 0 1 1 1 0 

VT 0 0 0 1 1 1 

h = max(|NELSON|, |CARLOS|)/2 -1 = 2 

Com base nestes vetores, são criados dois novos vetores, os quais conterão os 

índices dos caracteres semelhantes. A tabela 5-6 ilustra o caso do exemplo anterior. 

Tabela 5-6: Vetores de índices 

 0 1 2 

V1 2 3 4 

V2 3 4 5 

 Assim que todos estes vetores e variáveis auxiliares estiverem estáveis pode-se 

fazer o cálculo de similaridade entre duas strings da seguinte maneira ilustrada na 

equação 16. 

 

Jaro = w1.c/d + w2.c/r + w3.(c-T)/c     , onde: (16) 

Jaro = ( 3/6 + 3/6 + (3-1)/3 ) /3 = 0.55  

 

 w1 = peso associado a primeira palavra; 

 w2 = peso associado a segunda palavra; 

 w3 = peso associado as transposições; 
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 d = tamanho da primeira palavra; 

 r = tamanho da segunda palavra; 

 c = número de caracteres em comum; 

 T = número de transposições. 

 O número de transposições é calculado da seguinte maneira: se o valor associado 

à primeira palavra V1 da tabela 5-6 for igual ao valor correspondente à segunda palavra 

V2 incrementa-se em uma unidade uma variável auxiliar previamente zerada. Esta 

comparação é realizada índice a índice dos vetores. 

5.2.1.5. Função jarowinkler_similarity()  

 O método Jaro-Winkler é uma otimização do Jaro que leva em consideração a 

similaridade dos prefixos das palavras, portanto a sua implementação é similar. A 

diferença está na base de cálculo da similaridade entre duas strings, como pode ser vista 

na equação 7. 

Comparam-se os caracteres em comum entre as duas palavras índice a índice 

para obter até o mínimo valor entre os tamanhos das palavras e o número quatro. Este 

valor é atribuído ao tamanho de prefixo P’ = min(m,n,4). É mostrado na tabela 5-7 o 

exemplo: NERSON e CARLOS. Compara-se os quatro primeiros caracteres 

(min(6,6,4)) um a um. 

Tabela 5-7: Cálculo do valor de prefixo P. 

N E R S 

C A R L 

P = 0 + 0 + 1 + 0 = 1 

5.2.2. Funções Auxiliares 

 As funções auxiliares estão localizadas no arquivo pg_similar.h. Elas foram 

criadas visando facilitar o entendimento dos algoritmos e também para que em um 

futuro possam ser anexadas mais funcionalidades no pacote pg_similar. As seguintes 

funções foram implementadas: max, min, size e cleaning. 

 Função max(): extremamente simples, porém muito utilizada durante o 

processo de implementação das métricas. O nome da função já dá uma 
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idéia de sua utilidade. São passados dois números inteiros e é retornado o 

valor do maior. 

 Função min(): também simples. São passadas três números inteiros e é 

retornado o valor mínimo entre eles.  

 Função size(): utilizada em todas as métricas, esta recebe um parâmetro 

do tipo *text (tipo de dado do PostgreSQL), e retorna o valor do tamanho 

da palavra. Deve-se atentar para a importância da função, pois são 

abstraídos os ponteiros utilizados pelo PostgreSQL para o cálculo em 

bytes do tamanho da cadeia de caracteres contida na estrutura text como 

pode ser visto na Ilustração 5-2, onde m = VARSIZE(s)-VARHDRSZ é 

igual ao tamanho da palavra. 

 

Ilustração 5-2: Estrutura do tipo *text. 

 Função cleaning(): procedimento mais importante dos auxiliares. São 

passados dois parâmetros do tipo *text. Nestes parâmetros são aplicados 

alguns filtros para modelar a cadeia de caracteres evitando problemas no 

cálculo da similaridade. Os espaços são retirados das cadeias de 

caracteres e, além disso, os caracteres são transformados em letras 

minúsculas através da função tolower(). Através destes artifícios são 

sanados os erros que podem ocorrer no cálculo das métricas, visto que 

maiúsculas de minúsculas seriam consideradas letras diferentes. Além 

disso, o tipo de dado *text é convertido para o tipo *char visando o uso 

das funções contidas na biblioteca strings.h. 

5.3. Operadores SQL  

 O PostgreSQL fornece um grande número de funções e operadores para os tipos 

de dado nativos. Os comandos \df e \do do psql podem ser utilizados para mostrar a 

lista de todas as funções e operadores disponíveis, respectivamente.  
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Tabela 5-8: Operadores de comparação. 

Operador Descrição 

< Menor 

> Maior 

<= menor ou igual 

>= maior ou igual 

= Igual 

<> ou != Diferente 

LIKE  

 Assim como a maioria dos SGBDs comerciais, o PostgreSQL conta com 

operadores de comparação habituais, conforme a tabela 5-8. Dentre os operadores 

descritos somente LIKE compara cadeias de caracteres. Este operador retorna verdade 

se a cadeia de caracteres à direita estiver contida no conjunto de cadeias de caracteres à 

esquerda. Por exemplo: 

 

SELECT tablename 

FROM pg_tables 

WHERE tablename LIKE '%g\_o%' ESCAPE '\\'; 

 

  tablename 

-------------- 

 pg_group 

 pg_operator 

 pg_opclass 

 pg_largeobject 

(4 linhas) 

 

 Entretanto, para que as consultas aproximadas se adaptem a sintaxe SQL é 

necessário um operador que compare duas cadeias de caracteres de forma que retorne 

verdade se estas forem semelhantes conforme uma métrica e um limiar de similaridade. 

Este limiar representa o percentual de similaridade requerido na consulta. Por exemplo: 
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cadeira é similar a madeira segundo a métrica levenshtein? (select ‘cadeira’ operador 

‘maderia’). 

 Existem três sintaxes possíveis para chamada de operador conforme a tabela 5-9. 

 

Tabela 5-9: Sintaxe dos operadores SQL. 

Sintaxe Tipo 

expressão operador expressão (operador binário-intermediário) 

operador expressão (operador unário-esquerdo) 

expressão operador (operador unário-direito) 

 

 Um nome de operador da linguagem SQL é definido, por padrão, como uma 

seqüência de caracteres da lista: + - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?.

 Entretanto, existem duas restrições para os nomes de operadores:  

1. não podem ocorrer as seqüências -- e /* em nenhuma posição no nome 

do operador, porque são consideradas início de comentário.  

2. não podem terminar por + ou por -, salvo os casos em que o nome 

também contenha ao menos um dos caracteres: ~ ! @ # % ^ & | ` ?. 

Por exemplo, @- é um nome de operador permitido, mas *- não é. Esta 

restrição permite ao PostgreSQL analisar comandos em conformidade 

com o padrão SQL sem requerer espaços entre os termos [PostgreSQL 

Global Development Group 2005].  

 Ao trabalhar com nomes de operadores fora do padrão SQL, normalmente é 

necessário separar operadores adjacentes por espaço para evitar ambigüidade. Portanto, 

os operadores de similaridade propostos seguem este padrão. Além disso, seguem a 

sintaxe do operador binário-intermediário devido ao fato de implementarem funções 

com dois parâmetros de entrada como mostra a tabela 5-10. 
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Tabela 5-10: Operadores de similaridade propostos. 

Operador Binário Função de Similaridade 

~= levenshtein(text, text) 

~~= jarowinkler(text, text) 

~== carla(text, text) 

 

 Abaixo, uma consulta exemplo utilizando um operador proposto. 

 

SELECT nome, pg_similar_levenshtein(nome, 'aldiva Kaldas XapliM') 

FROM aluno  

WHERE nome ~= 'aldiva Kaldas XapliM'; 

 

         nome          | pg_similar_levenshtein 

-----------------------+------------------------ 

 Aldiva Caldas Chaplin |               0.789474 

(1 row) 
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CAPÍTULO 6      EXPERIMENTOS 

 

 Com base nos estudos realizados, foram implementadas funções e 

procedimentos, apresentados no capítulo 5, que tratam vários tipos de similaridade entre 

strings, baseadas nas métricas descritas no capítulo 2. Além disso, operadores de 

comparação por similaridade para domínios métricos foram desenvolvidos. Estes 

operadores definem consultas por abrangência (Range Query), nas quais são 

recuperados os objetos armazenados que difiram no máximo até um dado limiar de 

similaridade do objeto central da consulta [Arantes et al. 2003]. Funções auxiliares para 

atribuir valores ao limiar de similaridade utilizado nas pesquisas também foram 

implementadas. 

6.1. Os Testes 

 Para validação dos estudos e da ferramenta pg_similar proposta, foram 

executados uma série de testes sobre várias bases de dados. O pacote conta com o 

arquivo pg_similar.example.sql (anexo E) que contém um conjunto de testes que 

abrange todos as métricas de similaridade implementadas e a maioria das 

funcionalidades do pacote de extensão. A saída do SGBD esperada para a execução do 

script pg_similar.example.sql pode ser consultada no arquivo pg_similar.out (anexo F). 

 Além destes, testes sobre uma base de dados de cidades do Rio Grande do Sul e 

uma base de dados de sócios de uma entidade foram executados.  

 No exemplo abaixo podemos perceber claramente que os resultados relevantes 

“Rio Grande”, “Rio Graande” e “R. Grande”  foram recuperados com maior grau de 

similaridade. O limiar 0.6 proposto pela consulta mostrou-se impreciso. Um valor 

superior a 0.75 e inferior a 0.77 seria o ideal para esta consulta. A métrica usada foi 

Levenshtein que é implementado pelo operador ~=. 
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SELECT pg_similar_setlimit(0.6); 

SELECT nome, pg_similar_levenshtein(nome,'rio grande') as similaridade 

FROM cidades 

WHERE nome ~= 'rio grande' order by similaridade desc, nome 

 

Nome similaridade 

Rio Grande 1 

Rio Graande 0.9 

R. Grande 0.777778 

Arroio Grande 0.75 

Cerro Grande 0.727273 

Morro Grande 0.727273 

Mato Grande 0.7 

Rio Branco 0.666667 

Rio Grande do Sul 0.642857 

Capão Grande 0.636364 

Erval Grande 0.636364 

11 Linha(s) 

 

 Para abordar o desempenho das métricas foram utilizadas consultas com os 

mesmos parâmetros, trocando apenas o operador de similaridade. Com o uso do 

operador LIKE os resultados restringiram-se a palavras que contém a substring 

“caminh”. Já utilizando os operadores de similaridade são retornadas palavras mais 

similares, mas com custo de tempo na realização do cálculo da métrica, como mostra o 

exemplo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.7); 

SELECT distinct palavras from casmurro 

WHERE palavras LIKE '%caminh%' order by palavras 

 

Palavras 

Caminha 

Caminhando 

Caminharam 

Caminhavam 

Caminhei 

Caminho 

Caminhos 

Caminhou 

Encaminhasse 

encaminhássemos 

10 Linha(s) 

Total runtime: 128.131 ms 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.7); 

SELECT distinct palavras 

FROM casmurro 

WHERE palavras ~= 'caminh' order by palavras 

 

palavras 

Caminha 

Caminhei 

Caminhei 

Caminho 

CAMINHO 

Caminhos 

Caminhou 

Caminhou 

Capinha 

Carinho 

10 Linha(s) 

Total runtime: 288.052 ms 
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Tempo de uma consulta por similaridade simples
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Ilustração 6-1: Performance do algoritmo edit distance em comparação a 
mesma consulta utilizando o operador LIKE. 

 

 No teste abaixo percebe-se de maneira mais clara a importância do limiar de 

similaridade. Para uma consulta em uma base de dados de cidades, utilizando as 

métricas Levenshtein e Carla, obtemos os mesmo resultados para o limiar de 85%, 

enquanto jarowinkler mostra-se menos eficaz retornando uma séria de palavras 

irrelevantes. Para adaptar-se ao esperado seria necessário um limiar de 95% como 

mostra o exemplo. 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.85); 

SELECT nome 

FROM cidades 

WHERE nome ~= 'rio grande' order by nome 

 

nome 

Rio Graande 

Rio Grande 

2 Linha(s) 

Total runtime: 19.356 ms 
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SELECT pg_similar_setlimit(0.85); 

SELECT nome 

FROM cidades 

WHERE nome ~== 'rio grande' order by nome 

 

nome 

Rio Graande 

Rio Grande 

2 Linha(s) 

Total runtime: 19.880 ms 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.85); 

SELECT nome 

FROM cidades 

WHERE nome ~~= 'rio grande' order by nome 

 

nome 

Arroio Grande 

Cerro Grande 

Morro Grande 

R. Grande 

Rio Branco 

Rio Graande 

Rio Grande 

Rio Grande do Sul 

Rio Tigre 

9 Linha(s) 

Total runtime: 11.873 ms 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.95); 

SELECT nome 

FROM cidades 

WHERE nome ~~= 'rio grande' order by nome 

 

nome 

Rio Graande 

Rio Grande 

2 Linha(s) 

Total runtime: 16.515 ms 
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Performance dos algoritmos de similaridade
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Ilustração 6-2: Comparação entre as métricas para uma consulta simples. 

 

Avaliação dos Resultados
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Ilustração 6-3: Razão dos resultados relevantes sobre os resultados obtidos. 
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6.2. Os Resultados 

 A Seção Sindical Rio Grande, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

3º Grau no Rio Grande do Sul (SINTEST/RS), denominada Associação Classista do 

Pessoal Técnico Administrativo da FURG (APTAFURG) é uma entidade civil de 

direito privado, com sede e foro na cidade de Rio Grande. É o órgão representativo nos 

termos do Estatuto do SINTEST/RS, da categoria dos Trabalhadores em Educação do 3º 

Grau da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Uma das necessidades 

da associação é organizar e gerenciar de maneira eficiente informações referentes aos 

trabalhadores filiados. Visando este objetivo, foi desenvolvido um projeto no intuito de 

padronizar e manter atualizadas as informações pessoais e profissionais dos filiados ao 

sindicato. 

 Estas informações encontravam-se armazenadas em duas bases de dados 

distintas. Então, foi gerada uma base de dados real a partir da integração destas outras 

bases. Após, testes de desempenho e funcionalidade foram realizados sobre esta nova 

base integrada. 

Avaliação das métricas

0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94
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Ilustração 6-4: A métrica Hamming não pode ser aplicada, pois não aceita 

palavras de tamanho diferente. 

Um exemplo da utilização das consultas por similaridade pode ser visto na 

Ilustração 6-4, onde a base de dados de filiados a APTAFURG é varrida em busca de 

um nome similar a Marco Cardozo Rodrigues. Pelo fato de o usuário que realizou a 
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pesquisa não saber a grafia correta do nome (Marcos Cardoso Rodriguez), a palavra 

retornada não foi 100% similar. Cada métrica retorna um valor diferente de similaridade 

para esta consulta. 

 Além das funcionalidades descritas anteriormente, o pg_similar suporta o uso de 

joins e subselects como mostra a consulta abaixo, mas o tempo de processamento torna-

se muito grande (21 segundos). 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.7); 

 

SELECT distinct cidades.nome, endereco, pg_similar_levenshtein 

(cidades.nome, endereco) as similaridade 

FROM (SELECT cidades.nome 

  FROM cidades 

  WHERE cidades.nome ~= 'rio grande') as municipo, sócio 

WHERE cidades.nome ~= endereco order by similaridade desc, 

cidades.nome 

 

Nome Endereço Similaridade 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 76 0.76 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré,85 0.75 

Carlos Gomes Carlos Gomes, 707 0.733333 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 149 0.72 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 267 0.72 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 375 0.72 

6 Linha(s) 

Total runtime: 21,617.808 ms 

 

 Nos exemplos abaixo é claramente visto o grande desempenho da métrica Carla 

para consultas que envolvem endereços. Enquanto Levenshtein retornou 7 registros, 

Carla retornou 61. 
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SELECT pg_similar_setlimit(0.7); 

SELECT cidades.nome, endereço 

FROM cidades, sócio 

WHERE cidades.nome ~= endereco 

 

Nome endereco 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré,85 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 267 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 149 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 375 

Carlos Gomes Carlos Gomes, 707 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 76 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 76 

7 Linha(s) 

Total runtime: 15,388.723 ms 

 

SELECT pg_similar_setlimit(0.7); 

SELECT cidades.nome, endereço 

FROM cidades, sócio 

WHERE cidades.nome ~== endereco 

 

Nome Endereço 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré,85 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 267 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 149 

Almirante Tamandaré Rua Almirante Tamandaré, 375 

Almirante Tamandaré Alameda Almirante Tamandaré,66 

Barão de Cotegipe Rua Barão de Cotegipe, 359/12 

Barão de Cotegipe Rua  Barão de Cotegipe, 280 

Barão de Cotegipe Rua Barão de Cotegipe, 262 

Barão de Cotegipe Rua Barão de Cotegipe,766 

Barão de Cotegipe Rua Barão de Cotegipe, 346/402 

Barão de Cotegipe Rua Barão de Cotegipe,374 

Benjamin Constant do Sul Rua Benjamin Constant, 181 

Benjamin Constant do Sul Rua Benjamin Constant, 272 

Benjamin Constant do Sul Rua Benjamin Constant, 480 

Bento Gonçalves RuaBento Gonçalves, 113 

Bento Gonçalves RUa Bento Gonçalves, 452 

Bento Gonçalves Rua Bento Gonçalves, 419 

Bento Gonçalves Rua Bento Gonçalves, 120 

Bento Gonçalves Rua Bento Gonçalves, 277, ap 05 

Carlos Gomes Rua Carlos Gomes, 674 

Carlos Gomes Rua Carlos Gomes, 703A 
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Carlos Gomes Rua Carlos Gomes, 739 

Carlos Gomes Rua Carlos Gomes , 574 

Carlos Gomes Carlos Gomes, 707 

Ernesto Alves Rua Ernesto Alves, 332 

Ernesto Alves Rua Ernesto Alves, 617 

Ernesto Alves Rua Ernesto Alves,332 

Flores da Cunha Rua Flores da Cunha, 111 

General Câmara Rua general camara    375 

General Câmara Rua General Câmara, 111 

Gravataí Rua Gravataí 201 

Pinto Bandeira Rua Pinto Bandeira, 274 

Pinto Bandeira Rua Pinto Bandeira,1420 

Rio Branco Rua Rio Branco, 974 

Rio Branco Rua RIo Branco, 768 

Rio Grande Av Rio Grande, 123 

Saldanha Marinho Rua Saldanha Marinho, 339 

Saldanha Marinho Rua Saldanha Marinho, 546 

Saldanha Marinho Rua Saldanha Marinho, 592 

Saldanha Marinho Rua Saldanha Marinho, 606 

Saldanha Marinho Rua Saldanho Marinho, 524 

Santa Maria Rua Santa Maria, 951 

Santa Maria Rua Santa Maria, 436 

São Francisco Rua São  Francisco,136 

São Francisco Rua Rio São Francisco, 142 

São Francisco Rua São Francisco,117 

São José do Norte Rua São José do Norte,1778 

São José do Norte Rua São José do Norte 1758 

São José do Norte Rua São José do Norte, 1792 C 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 76 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 216 apt.2 

Senador Salgado Filho Av. Senador Salgado Filho, 76 

Três de Maio Rua Três de Maio,924 

Venâncio Aires Rua Venancio Aires, 279 

Venâncio Aires Rua Venancio Aires 367 

Vila São Francisco Rua São  Francisco,136 

Vila São Francisco Rua São Francisco,117 

Rio Graande Av Rio Grande, 123 

Rio Grande do Sul Rua Visconde do Rio Grande, 313 

Rio Grande do Sul Rua Visconde do Rio Grande, 240 

Rio Grande do Sul Rua VIsconde do RIo GRande,531 

61 Linha(s) 

Total runtime: 17,270.707 ms 
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Eficiência da métrica Carla em bases de dados de 
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Ilustração 6-5: Consulta por similaridade utilizando as métricas Carla e 
Levenshtein. 

 Na consulta select pg_similar_XXX('departamento de matematica', 

'matematica depart.'), representada na Ilustração 6-6, onde XXX representa uma 

das 5 métricas implementadas, também pode ser visto o destaque à métrica Carla para 

pesquisas por endereço. 

Avaliação das métricas
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Ilustração 6-6: Avaliação das métricas em bases de endereços. Hamming não 
pôde ser aplicada pois as palavras possuem tamanhos diferentes. 
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 Os algoritmos embarcados no SGBD mostraram-se muito úteis como método de 

pesquisa. Informações repetidas, mas representadas de maneira diferente puderam ser 

resgatadas por meio de consultas simples. A utilização destas funções de similaridade, 

procedimentos e operadores implementados propiciou melhor administração e 

gerenciamento dos dados e informações dos sócios da APTAFURG. 
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CAPÍTULO 7     CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 O presente trabalho apresentou algumas facilidades em adicionar algoritmos de 

similaridade em SGBDs comerciais. Usando funções de distância entre palavras é 

possível implementar operadores de similaridade. Esses possuem papel fundamental na 

pesquisa em diversos tipos de bases de dados. Consultas mais elaboradas podem ser 

realizadas com estes operadores. 

 Com a carga dinâmica de bibliotecas compartilhadas que implementem as 

funções de distância é possível responder mais rapidamente tais consultas, uma vez que 

o SGBD modifica sua operação em tempo de execução. Além disso, os sistemas 

tornam-se mais flexíveis a melhorias, devido a facilidade na extensão do PostgreSQL. 

Novos tipos de dados e funções podem ser adicionados ao módulo de similaridade, 

aumentando a capacidade do sistema sem comprometer sua robustez e velocidade ou 

funcionalidade das consultas.  

 Uma das contribuições deste trabalho foi demonstrar as vantagens do uso da 

similaridade nestes sistemas com o objetivo de levar profissionais da área a anexarem a 

utilização desses artifícios nos SGBDs comerciais e identificarem novas formas de 

utilização da consulta por similaridade nesta área. 

 Este trabalho visa preencher uma lacuna não abordada pelos SGBDs no que 

tange ao tratamento de consultas aproximadas. O desenvolvimento de uma contribuição 

para um SGBD permite demonstrar as facilidades e vantagens do uso da similaridade 

nestes sistemas e, além disso, solucionar problemáticas referentes à ineficiência das 

consultas por coincidência exata em certas bases de dados. 

 Outra contribuição foi o levantamento bibliográfico a respeito de consultas por 

similaridade em bancos de dados. Diversos trabalhos relacionados com o tema de 

pesquisa foram citados e estudados e uma nova ferramenta foi desenvolvida no intuito 

de anexar funcionalidades a um SGBD comercial. 
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 O uso das macros do PostgreSQL pode ser facilmente interpretado na análise do 

código-fonte pois estas foram objeto de estudo no desenvolvimento do software. Apesar 

de parecer apenas um mero formalismo, a convenção versão 1 pode oferecer várias 

melhorias com o uso das macros. Tipos passados por referência e tipos de comprimento 

variável são trazidos de maneira mais eficiente. 

 A principal contribuição do presente trabalho foi a construção de uma 

contribuição para o SGBD PostgreSQL, o módulo de pesquisa por similaridade open 

source pg_similar, com uma implementação real e funcional de consultas aproximadas, 

neste caso, consultas por similaridade entre strings.  

 Como desvantagem na utilização de busca por similaridade em SGBDs 

comerciais pode ser claramente visto a performance da pesquisa. O tempo de 

comparação entre dois objetos pode ser muito alto. Este tempo é função da métrica 

utilizada e do tipo de dados que compõe o alvo das consultas. Conseqüentemente, a 

busca por similaridade em bases de dados muito grandes (com muitos objetos) pode ser 

proibitiva. Para contornar este problema, os SGBDs usam métodos de indexação de 

dados para agilizar as consultas. Diversos deles são encontrados na literatura e foram 

apresentados no capítulo 3. Portanto, métodos e índices de acessos adequados a cada 

uma das funções de similaridade implementadas devem futuramente ser acrescentados a 

esta proposta. 

 Também deve ser anexado ao presente trabalho o suporte a consultas por 

similaridade aos k vizinhos mais próximos (kNNQ), tornando o pg_similar uma 

ferramenta completa para a similaridade de texto em SGBDs. 
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