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Abstract. The amount of data generated worldwide related to geolocalization
has exponentially increased. However, the fast processing of this amount of data
is a challenge from the programming perspective, and many available solutions
require learning a variety of tools and programming languages. This paper introduces the support for parallel and distributed processing in a DSL for Geospatial Data Visualization to speed up the data pre-processing phase. The results
have shown the MPI version with dynamic data distribution performing better
under medium and large data set files, while MPI-I/O version achieved the best
performance with small data set files.
Resumo. Tecnologias de geolocalização tem gerado uma grande quantidade de
dados. No entanto, o processamento desse volume de dados não é uma tarefa
trivial, pois os métodos de geolocalização exigem a aprendizagem de várias ferramentas ou linguagens de programação. Esse artigo apresenta o suporte ao
processamento paralelo e distribuído para uma DSL de visualização de grandes
volumes de dados geoespaciais. O sistema aproveita o processamento distribuído para acelerar o pré-processamento de dados. A versão com distribuição
dinâmica dos dados (MPI-D) apresentou os melhores resultados com arquivos
de dados grandes e médios. Enquanto isso, com arquivos de dados pequenos, o
desempenho foi superior na versão MPI-I/O.

1. Introdução
Nos últimos anos, ocorreu um crescimento significativo no volume de dados digitais gerados em todo o planeta. Em dezembro de 2012, um estudo realizado pelo IDC (International Data Corporation) [IDC 2012] estimou o tamanho do universo digital em cerca de
2.837 exabytes e com previsão de crescimento para incríveis 40,000 exabytes até 2020.
Então, em 2020, de acordo com o IDC, o universo digital seria capaz de disponibilizar
mais de 5 terabytes para cada pessoa do planeta. Esse estudo demonstra que estamos
vivendo na era dos dados, ou seja, a era do big data.
Essa situação tem gerado demandas por novas técnicas e ferramentas que transformem os dados armazenados e processados em conhecimento. Nesse contexto, o uso e
o aprimoramento das técnicas de visualização de dados geoespaciais surgem como uma
alternativa. As técnicas de visualização usualmente são aplicadas à informações geoespaciais, usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG), bibliotecas de programação e
frameworks. As técnicas de visualização de dados geoespaciais permitem a visualização
de variáveis associadas a uma localização espacial, tais como a população e o índice de

