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Abstract. A great amount of applications uses images, videos, geographic data.
Therefore, in order to facilitate its access, the necessity of organizing this type
of data is increasing. Graphs are data structures made of a group of vertices
and edges, being the vertices connected by edges. Due to its structure, graph
allow a bigger interconnectivity of data, enabling to explore relationships and
neighboors in a agile way. Thereby, graph databases, hipothetically, are more
approppriate for data retrieval using similarity searches. However, the way the
graph is built is a primordial problem, it can influence not only on how the
queries are processed but also in the exactness of the query results. This work
objective is to study types of graphs used for similarity searches and to find the
appropriate way to build a graph that can achieve the correct result of similarity
searches.

Resumo. Atualmente, uma grande quantidade de aplicações utilizam imagens,
vı́deos, dados geográficos, crescendo também a necessidade de organizá-los
em bancos de dados com o objetivo de facilitar o acesso aos mesmos. Grafos
são estruturas de dados compostas por um conjunto de vértices e um conjunto
de arestas sendo que os vértices são conectados pelas arestas. Por causa de
sua estrutura, os grafos permitem uma grande interconectividade de dados, po-
dendo explorar relacionamentos e ”vizinhos”de forma ágil. Assim, os bancos
de dados em grafos, em hipótese, podem ser mais adequados para recuperação
e consultas por similaridade. Porém, o formato como o grafo é construı́do é
um problema primordial, uma vez que esta influencia não apenas em como as
consultas são realizadas mas também na exatidão das consultas. Este trabalho
de conclusão de curso tem como objetivo estudar tipos de grafos para consul-
tas por similaridade e encontrar a forma de construção mais adequada para a
recuperação exata de dados por similaridade.

1. Introdução
Dados de experimentos cientı́ficos, dados geográficos, imagens, vı́deos, textos de grande
extensão entre outros, são chamados no contexto deste trabalho de dados complexos. De-
vido à evolução da análise de dados complexos é fundamental o desenvolvimento de
suporte computacional para recuperação e armazenamento eficiente para estes tipos de
dados.

A abordagem mais utilizada para recuperar dados complexos são as consultas por
similaridade [16]. As consultas por similaridade têm como princı́pio recuperar dados



similares a um ou mais elementos de referência, ou elementos de consulta. Dados com-
plexos raramente são comparados diretamente, mas por meio de caracterı́sticas extraı́das
do seu conteúdo. Por exemplo, de uma imagem podem ser extraı́das caracterı́sticas base-
adas em propriedades de cor, textura e/ou forma da imagem, gerando uma representação
numérica, denominada vetor de caracterı́sticas, que pode ser comparada utilizando uma
função de (dis)similaridade, tipicamente uma função de distância [11]. A combinação
entre o vetor de caracterı́sticas e a função de dissimilaridade forma o que é comumente
chamado de espaço de similaridade, no qual quanto mais próximos dois elementos estão,
maior é a sua similaridade. Espaços de similaridade têm sido modelados em vários traba-
lhos da literatura como espaços métricos [37].

O modelo de dados mais utilizado atualmente para a recuperação e armazena-
mento de dados complexos utilizando consultas por similaridade é o modelo de dados
relacional [18, 8, 12, 23]. Além do modelo relacional, outros modelos de dados, como o
modelo chave-valor [38] e o modelo de dados em grafos [25, 34], têm sido utilizados para
diferentes aplicações das consultas por similaridade. A hipótese do presente projeto é que,
ao materializar-se o espaço de similaridade como um grafo, a “vizinhança” de um dado
(dados similares) pode ser explorada de forma mais eficiente. Assim, acredita-se que seja
possı́vel desenvolver algoritmos mais rápidos para algumas operações de manipulação
de dados complexos por similaridade utilizando grafos como modelo de dados do que
usando outros modelos. Alguns exemplos são a execução de laços de realimentação de
relevância, que permitem refinar a consulta a partir de elementos retornados anterior-
mente [15], e opções de expansão de consultas, nas quais o usuário fornece inicialmente
uma condição de busca e segue o processo de consulta explorando os dados retornados de
forma gradual [13].

A estrutura que os grafos fornecem permite uma grande interconectividade de da-
dos, por este motivo, grafos são bastante utilizados em sistemas de recomendação[19] e
redes sociais, tanto como estruturas auxiliares assim como modelo de dados [3]. A pro-
pulsão que estas aplicações deram aos bancos de dados orientados a grafos os tornaram
candidatos interessantes a utilização em outras aplicações, incluindo a recuperação de
dados por similaridade. Porém, como o grafo é construı́do e como os dados são conec-
tados é um aspecto importante para a utilização desta estrutura como modelo de dados
para recuperação por similaridade, uma vez que sua construção influencia não apenas em
como as consultas são realizadas mas também na exatidão das consultas. Por exemplo, a
proposta apresentada em [20] executa consultas por similaridade sobre um grafo, porém
os resultados não foram exatos para todos os experimentos.

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar uma forma de
construção de grafos adequada para a recuperação de dados por similaridade. A proposta é
fazer um estudo teórico do problema de recuperação de dados por similaridade utilizando
grafos, analisando-se os requisitos necessários para garantia de exatidão dos resultados
de consultas por similaridade em diferentes tipos de grafos propostos para representar
espaços de similaridade. Com base neste estudo, pretende-se implementar algumas es-
tratégias que sejam possivelmente mais eficientes do que estratégias usando o modelo
de dados relacional e realizar uma comparação experimental utilizando-se conjuntos de
dados reais e sintéticos.

A seção 2 apresenta uma visão geral das consultas por similaridade e modelos de



dados utilizados para este tipo de consulta além de trabalhos relacionados. A seção 3
apresenta os objetivos do trabalhos, a seção 4 apresenta os procedimentos metodológicos
além de quais ferramentas vão ser utilizadas neste trabalho, seguido pela seção 5 que
apresenta o cronograma em que será realizado o trabalho. Por fim, a seção 6 que descreve
quais são os resultados esperados deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Dados de experimentos cientı́ficos, dados geográficos, imagens, vı́deos, textos de grande
extensão entre outros, são chamado de dados complexos. Não é possı́vel estabelecer uma
relação de ordem total para comparar dados complexos como é realizado nas consultas
à dados estruturados (sequências de caracteres, números, etc.) através dos operadores
de comparação (>,<,≥,≤) [10]. Portanto, para a recuperação de dados complexos a
abordagem mais utilizada são as consultas por similaridade. As consultas por similari-
dade têm como princı́pio recuperar dados similares a um ou mais elementos de referência
(elementos de consulta).

Dados complexos podem ser representados através de conjuntos de atributos,
chamados de vetores de caracterı́sticas. Os vetores de caracterı́sticas representam o
conteúdo de um dado por meio de números. Algoritmos denominados extratores de ca-
racterı́sticas são utilizados para construir os vetores de caracterı́sticas e realizam esta
tarefa a partir de caracterı́sticas encontradas no dados complexos. Por exemplo, no caso
de imagens, essas caracterı́sticas podem derivadas de propriedades de cor, textura e/ou
forma identificadas na representação visual da imagem [31].

Para determinar o quão dois dados são similares, geralmente funções de distância
são utilizadas. Essas funções calculam a dissimilaridade entre dois vetores de carac-
terı́sticas, sendo a similaridade inversamente proporcional ao valor resultante do cálculo
da distância. Algumas funções de distância utilizadas nas consultas por similaridade são

das distâncias da famı́lia Minkowski: Lp = (
n∑

i=1

|xi − yi|p)
1
p ), onde, por exemplo, para

p = 1 tem-se a distância Manhattan (L1) e para p = 2 tem-se a distância Euclidiana
(L2) [16].

Pode-se formalizar o espaço de similaridade como espaço métrico. Um espaço
métrico é definido pelo par 〈S, δ〉, sendo S um conjunto de dados e δ uma função de
distância definida para S que atende às propriedades de simetria (δ(x, y) = δ(y, x)),
não negatividade (δ(x, y) ≥ 0) e desigualdade triangular (δ(x, y) ≤ δ(x, z) + δ(z, y)),
∀x, y, z ∈ S [37].

Existem principalmente dois tipos básicos de consultas por similaridade, a Con-
sulta por Abrangência (Range query – Rq) e Consulta dos k vizinhos mais próximos
(k-Nearest Neighbor query – k-NNq) [22]. A consulta por abrangência recupera os dados
mais similares ao elemento de consulta dentro de um limiar enquanto a consulta dos k-
vizinhos mais próximos recupera os k dados mais similares ao elemento de consulta. Os
dois tipos de consulta são ilustrados nas figuras 1 e 2, respectivamente.

Pela grande dimensionalidade dos dados complexos e a alta complexidade para
realizar cálculos de distância, as consultas por similaridade podem ter um alto custo com-
putacional. Para tornar a busca dos dados similares ao(s) elemento(s) de consulta mais
rápida, estruturas de dados auxiliares são utilizadas pelos bancos de dados. As estruturas



Figura 1. Representação
da consulta aos k vizi-
nhos mais próximos, reti-
rada de [22]

Figura 2. Representação
da consulta por
abrangência, retirada
de [22]

de indexação tradicionais como árvores B e estruturas hashing são mais adequadas para
dados tradicionais, assim, novas estruturas de indexação adequadas para dados complexos
estão sendo propostas por exemplo, a estrutura Slim-tree [32] e a estrutura CM-tree [9].
Entretanto, a forma como os dados estão organizados, em termos de modelo de dados,
podem facilitar explorar dados similares em várias situações. As subseções seguintes
apresentam modelos de dados utilizados para recuperação de dados por similaridade, e,
tipos de grafos utilizados em consultas por similaridade e como estes grafos organizam
os dados complexos.

2.1. Modelos para recuperação de dados por similaridade
Os modelos de dados ditos “tradicionais” foram desenvolvidos com foco no armazena-
mento de dados tradicionais como cadeia de caracteres, valores numéricos. Para realizar
consultas por similaridade deve-se inserir o conceito de similaridade nos modelos de da-
dos.

Para inserir o conceito de similaridade no modelo relacional, uma maneira é in-
cluir novos operadores de consulta, como k-NNq e Rq, sem modificar a estrutura do
modelo relacional. Este tipo de abordagem é bastante utilizada [6, 30, 7]. Outra forma
de inserir o conceito de similaridade no modelo relacional é a utilização de lógica fuzzy.
A lógica fuzzy propõe que qualquer sentença pode assumir um valor entre 0, falso, e 1,
verdadeiro, ao contrário da lógica clássica [26]. Em [35] onde os autores utilizaram a
lógica fuzzy no desenvolvimento de um sistema de recuperação de imagens por conteúdo
para descrever o grau de similaridade de caracterı́sticas da imagem, associar “pesos” às
caracterı́sticas e expressar a percepção de similaridade dos humanos por regras fuzzy. As
relações rankeadas [1] são uma terceira alternativa de inclusão de similaridade no mo-
delo relacional. Relações rankeadas determinam uma relação de ordem entre as tuplas ou
objetos armazenadas no modelo relacional de dados. Estas relações podem ser baseadas
em um ou mais critérios, assim, para as consultas por similaridade os dados complexos
podem ser ”rankeados”a partir de diferentes caracterı́sticas. Em [14] é descrita a álgebra
para relações “multi-rankeadas”.

Outro modelo de dados utilizado na recuperação de dados por similaridade é o
modelo de dados chave-valor. Em [38], os autores propõem o uso do modelo chave-valor
para realizar consulta por similaridade para dados de alta dimensionalidade. Para realizar
as consultas por similaridade, o trabalho conta com uma função hash que mapeia os dados
próximos no espaço métrico em chaves adjacentes, sendo o quanto mais próximos as
chaves dos dados são, mais similares eles são.

Por fim, o modelo de dados em grafos também pode ser utilizado para consultas



por similaridade. Um grafo G pode ser definido pela tupla G = (V,E) sendo V o con-
junto de vértices e E o conjunto de arestas, sendo que os vértices são conectados pelas
arestas. De acordo com [3], o modelo de dados em grafos pode ser definido através das
caracterı́sticas a seguir.

• Organização dos dados – O dados são organizados neste modelo como grafos ou
como estruturas de dados que têm a noção de grafos, como hipergrafos. Enquanto
os vértices de um grafo no modelo de dados podem representar um objeto ou um
conceito, suas arestas representam, principalmente, relações entre os vértices.
• Manipulação dos dados – Os dados são manipulados por meio de operações

sobre as caracterı́sticas dos grafos como por exemplo, conectividade dos vértices,
“caminhos”, subgrafos, padrões de grafos e vizinhança de vértices.
• Integridade dos dados – Para garantir a integridade de dados, estratégias po-

dem ser adotadas como rótulos com nomes únicos, domı́nio de propriedades dos
vértices, identificadores de objetos.

Alguns exemplos de trabalhos que utilizam o modelo de dados em grafos para
realizar consultas por similaridade sobre imagens são apresentados em [25] e [34]. O
trabalho [25] utiliza o modelo de dado em grafo para realizar consultas por similaridade.
Neste modelo de dados, os vértices representam as imagens e as arestas direcionadas re-
presentam a possibilidade dos vértices conectados serem similares. O algoritmo proposto
para realizar consultas por similaridade subdivide o grafo do modelo em subgrafos “mais
fortes” baseados na noção de força apresentado pelo autores. A divisão em subgrafos
aumenta a probabilidade dos vértices conectados serem realmente os mais similares. Já
em [34], as imagens e suas relações de similaridade são representadas em um banco de
dados em grafo. No banco de dados, as arestas são responsáveis por conectar imagens
baseadas na sua similaridade enquanto os vértices representam diferentes pontos funda-
mentais das imagens. As buscas locais no grafo são realizadas a partir do algoritmo Ran-
dom Walk with Restart (caminho aleatório com recomeço), considerando a probabilidade
de transição de uma imagem conjunto de vértices para outra como o valor de similaridade
entre as duas imagens.

2.2. Tipos de grafos utilizados em consultas por similaridade

Para a utilização da estrutura em grafos para consultas por similaridade, no contexto deste
trabalho, um vértice representa um dado complexo enquanto as arestas representam o
valor de dissimilaridade entre dois vértices diferentes. Portanto, a forma como os vértices
são conectados é de grande influência nos algoritmos de consulta por similaridade no
grafo. Alguns tipos de grafos utilizados para consultas por similaridade são:

• Grafo k-NN (k-Nearest Neighboor Graph – kNNG) e suas variações;
• Grafos Hierárquicos;
• Hipergrafos.

2.2.1. Grafos k-NN e suas variações

Os grafos k-NN (kNNG) são grafos direcionados onde cada vértice está conectado com
seus k vizinhos mais próximos. Formalmente, seja V o conjunto dos dados, d uma função
de distância definida entre eles e NNk(v), tal que v ∈ V , os k elementos mais próximos



de v. O kNNG é um grafo direcionado G < V,E > onde E = {〈v, u〉, u ∈ NNk(v)}
[28].

Os trabalhos [28], [33] e [17] propõem novos algoritmos para a construção de
kNNG, uma vez que um algoritmo de força bruta para a construção deste grafo tem uma
complexidade de O(n2) [17]

Já em [27] e [20] propõe-se algoritmos para realizar consultas por similaridade
neste tipo de grafo. Enquanto o foco em [27] é diminuir o número de cálculos de distância
através da eliminação de pontos utilizando estimativas dos limitantes superiores (upper
bounds) e dos limitantes inferiores (lower bounds) definidos no trabalho, o autor de [20]
utiliza técnicas do algoritmo de hill climbing para realizar buscas rápidas e aproximadas
em um kNNG.

Uma das variações do kNNG é o grafo dos k vizinhos mais próximos com grau
reduzido (k-Degree Reduced Neighboorhood Graph – k-DR) [5]. Diferente do kNNG,
o k-DR não tem uma aresta e entre um vértice v e outro vértice u ∈ NNk(v) quando
o algoritmo guloso proposto em [5] consegue “alcançar” em v partindo de u através de
arestas já existentes no grafo. Ou seja, se já existe um caminho entre v e u a nova aresta
e não é inserida no grafo k-DR. O trabalho [5] utiliza o k-DR para encontrar o dado mais
similar ao elemento de consulta através de um algoritmo guloso que realiza a tarefa a
partir de múltiplos vértices iniciais e processamento em paralelo. Um exemplo ilustrando
as diferenças entre grafos kNNG e k-DR pode ser visualizado em 3.

Figura 3. Grafos construı́dos a partir de 10 vértices, sendo a primeira imagem um
grafo kNNG ou k-DR com k = 1 com 6 arestas não direcionadas representadas
por linhas pontilhadas, a segunda imagem um grafo kNNG com k = 2 sendo
as arestas adicionadas representadas por linhas de cor vermelhas e a última
imagem, um grafo k-DR com k = 2 com apenas 4 arestas adicionadas. Figura
retirada de [5].

Os grafos εNN são similares aos kNNG no fato de conectar um vértice com seus
elementos mais similares. Porém, ao invés da restrição ser um número k de elementos, os
grafos εNN conectam um vértice aos seus mais similares desde que o valor de dissimila-
ridade entre dois elementos seja menor que um limiar ε estabelecido [17].

2.2.2. Grafos hierárquicos

Um grafo hierárquico é um grafo onde cada vértice representa um conjunto de vértices no
nı́vel inferior, ou seja, cada vértice tem em seu nı́vel inferior um subgrafo. Um exemplo
fácil de visualizar este tipo de grafo são as estruturas de dados chamadas de árvores.

Em [4] os autores utilizam grafos hierárquicos com o objetivo de reduzir o espaço
de busca por similaridade. O algoritmo proposto HGSS constrói um grafo hierárquico



através da clusterização de um grafo do tipo k-DR. Então a partir da exploração da hierar-
quia do grafo construı́do, o espaço de busca é reduzido tendo como resultado do trabalho
um método de consulta por similaridade com uma precisão maior no resultado das con-
sultas e um tempo de execução menor do que seu trabalho anterior [5].

Em [13] grafos hierárquicos são utilizados realizar buscas visuais em vı́deos. Os
autores selecionam vários frames do vı́deo que consideram o que melhor representa cada
cena, e então, realizam a clusterização dos frames similares. Cada cluster é representado
por uma única imagem. O próximo passo realizado foi conectar as imagens em um grafo
hierárquico para conseguir acesso às imagens através da exploração das arestas. O grafo
hierárquico é construı́do partindo inicialmente de um grafo simples onde cada vértice é
conectado com seus 4 “vizinhos” adjacentes.

2.2.3. Hipergrafos

Um hipergrafo é definido porH(V,E), onde V é o conjunto de vértices eE é um conjunto
de arestas. A diferença para os grafos são que as arestas dos hipergrafos, também chama-
das de hiper-arestas, podem se relacionar com um conjunto arbitrário de vértices [2]. A
estrutura de um hipergrafo pode ser visualizada na Figura 4. Alguns trabalhos utilizam hi-
pergrafos para clusterização uma vez que os pesos das hiper-arestas podem indicar até que
ponto dois diferentes vértices pertencem ao mesmo cluster [29]. Em [24] os autores uti-
lizam o hipergrafo para indicar a relevância da relação entre os vértices que representam
imagens. Para organizar os dados complexos, cada vértice do hipergrafo é tratado como
um “centróide” e cada hiper-aresta conecta o vértice “centróide” com os seus k vizinhos
mais próximos. Já o trabalho [36], os autores para melhorar o resultado das consultas, as
hiper-arestas do hipergrafo construı́do, consideram não apenas as relações de similaridade
entre os vértices (imagens) mas também relações entre os atributos das imagens.

Figura 4. Exemplo de um hipergrafo, retirado de [21].

3. Objetivos

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudar tipos de grafos para
consultas por similaridade e encontrar a forma de construção mais adequada para a
recuperação exata de dados por similaridade. Este trabalho tem como objetivos es-
pecı́ficos:

• estudo teórico sobre a construção apropriada do grafo;
• estudo sobre algoritmos para execução de consultas por similaridade envolvendo

os diferentes tipos de grafos;



• comparação de desempenho de algoritmos de consulta usando grafos implemen-
tados em um banco de dados de grafos e uma implementação com uso do modelo
de dados relacional.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente será realizado um estudo detalhado sobre o estado da arte quanto aos tipos
de grafos utilizados em recuperação de dados por similaridade, incluindo técnicas de
construção de grafos e consultas em bancos de dados em grafos para dados complexos.

Após a realização do estudo, pretende-se levantar alternativas, a partir dos algo-
ritmos estudados e da teoria matemática de grafos, sobre a melhor forma de construção
de grafos para que o resultado das consultas seja o mais próximo possı́vel do resultado
exato. Além disso, deve-se estudar e/ou propor métodos para realizar as consultas por
similaridade nos tipos de grafos estudados. Em seguida, estas alternativas devem ser de-
senvolvidas e testadas para analisar a corretude das consultas e sua eficiência.

Por fim, será realizado uma série de testes para analisar a eficiência do modelo de
dados em grafos em comparação ao modelo de dados relacional. Será analisado princi-
palmente o tempo de execução das consultas e número de cálculos de distância (utilizada
para calcular a similaridade entre os dados).

O desenvolvimento será realizado utilizando o banco de dados baseado em grafos
Neo4j1 e sua API na linguagem Java.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento de técnicas e algoritmos para construção de grafos e consultas por
similaridade em grafos;

2. Análise teórica do problema da exatidão das respostas a consultas por similari-
dade considerando diferentes tipos de grafos propostos para recuperação de dados
complexos por similaridade;

3. Levantamento de alternativas de quais métodos estudados são os mais apropriados
para a recuperação por similaridade;

4. Desenvolvimento das alternativas propostas;
5. Análise de eficiência do modelo de dados em grafos em comparação ao modelo

de dados relacional;
6. Redação do TCC.

O cronograma das atividades se ecnontra na tabela 1

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que o estudo realizado ajude a apontar qual o melhor tipo de organização de
dados complexos em grafo para consultas por similaridade, dando base, em consequência,
para a utilização do modelo de dados em grafos como uma alternativa para os modelos de
dados utilizados atualmente.

1Disponı́vel em: http://www.neo4j.com/

http://www.neo4j.com/


Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x
Atividade 6 x x x x

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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