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Abstract. The great amount of data in the current reality requires the applica-
tion of methods capable of classifying its similarities. Clustering algorithms
aim to classify a dataset and separate it in groups by similarity. The proxim-
ity graphs have a connection between vertices through edges when a similarity
between points is found. This work focus on the developing of clustering al-
gorithms for proximity graphs and apply them in centralised and distributed
environments.

Resumo. A grande quantidade de dados na atualidade faz necessário a
aplicação de métodos que possam classificar os dados através da similaridade
entre eles. Algoritmos de clusterização tem por objetivo encontrar grupos que
possuam uma similaridade em uma base de dados. Os grafos de proximidade
possui uma conexão entre os vértices através das arestas quando encontrado
uma similaridade entre os pontos. Este trabalho tem como objetivo o desen-
volvimento de algoritmos de clusterização para grafos de proximidade e aplicá-
los em ambientes centralizados e distribuı́dos.

1. Introdução

A grande quantidade de dados e o nı́vel de complexidade destes dados na atualidade faz
com que seja necessário o uso de métodos para a classificação e recuperação deles de
forma eficiente.

Algoritmos de extração de caracterı́sticas representam um conjunto de dados
através de números, criando assim um vetor de caracterı́sticas, mas para determinar a sim-
ilaridade entre estes dados é necessário que uma função de distância seja aplicada. Um
exemplo de extração de caracterı́stica em imagens é encontrado em[6] onde a extração é
feita com base na cor, textura ou formas da imagem.

Os grafos tem como propriedade a conexão de seus vértices através das arestas.
O K-NNG é um grafo de proximidade que conecta um vértice com seus k vizinhos mais
próximos usando como propriedade a similaridade entre os vértices[5].

Algoritmos de clusterização tem como objetivo encontrar grupos em uma base de
dados, sendo que os dados de cada grupo devera possuir a maior similaridade possı́vel.

O objetivo deste trabalho é que possa ser desenvolvido algoritmos de clusterização
para aplica-los sobre grafos de proximidade executado as tarefas em um ambiente cen-
tralizado e distribuı́do.



A Seção 2 apresenta uma visão sobre funções de distância, algoritmos de
clusterização, grafos e ambientes distribuı́dos. A Seção 3 apresenta qual o objetivo deste
trabalho de conclusão de curso e a Seção 4 apresenta os métodos necessários para o de-
senvolvimento deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A seguir é apresentado alguns conceitos que são as bases para o desenvolvimento deste
trabalho de conclusão de curso.

2.1. Funções de distancia

Para determinar a similaridade entre dados é necessário o uso de funções de distância.
Elas tem como objetivo determinar a dissimilaridade entre dois dados através dos valores
gerado pela função de distância.

Os elementos de um espaço métrico (X, d) são chamados de espaço vetorial.
Um espaço vetorial de k-dimensões é um espaço métrico onde os objetos são identifi-
cados como (x1, ..., xk), existindo vários tipos de funções de distância que podem ser
usadas. As funções de distância da famı́lia Ls(Minkowski) Ls((x1, ..., xk), (y1, ..., yk)) =(∑k

i=1 |xi − yi|s
)(1/s)

são as mais utilizada, onde para L1 corresponde a distancia Man-

hattan e L2 a distancia euclidiana[1][9].

O espaço de similaridade é considerado um espaço métrico e precisa atender a
algumas propriedades.

O conjunto X denota o universo de objetos validos. Um subconjunto finito dele U
de tamanho n é o conjunto de objetos que procuramos. A função d : X× X→ R denota
uma medida de distância entre os objetos. As funções de distância possuem as seguintes
propriedades[1].

(p1) ∀x, y ∈ X, d(x, y) ≥ 0 positividade,

(p2) ∀x, y ∈ X, d(x, y) = d(y, x) simetria,

(p3) ∀x, y ∈ X, d(x, x) = 0 reflexividade,

(p4) ∀x, y ∈ X, x 6= y ⇒ d(x, y) > 0 positividade estrita,

(p5) ∀x, y, z ∈ X, d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) desigualdade triangular.

2.2. Algoritmos de clusterização

A análise de cluster é o processo de particionar um conjunto de objetos de dados (ou
observações) em subconjuntos. Cada subconjunto é um cluster, de tal forma que os ob-
jetos em um cluster são semelhantes uns aos outros, mas diferentes de objetos em outros
clusters. O conjunto de clusters resultantes de uma análise de cluster pode ser chamado
de cluster. Nesse contexto, diferentes métodos de cluster podem gerar diferentes agrupa-
mentos no mesmo conjunto de dados. O particionamento não é realizado por humanos,
mas pelo algoritmo de clustering. Portanto, o armazenamento em cluster é útil, pois pode
levar à descoberta de grupos anteriormente desconhecidos nos dados[4].



Existem muitos algoritmos de clusterização na literatura e é difı́cil representar
todos, mas podemos classificá-los em algumas categorias como métodos de particiona-
mento, métodos hierárquicos, métodos baseados em densidade e métodos baseados em
grade.

2.2.1. K-Means

O algoritmo k-means define o centroide de um cluster como o valor médio dos pontos
dentro do cluster. A execução dele é feita da seguinte maneira. Primeiro, ele seleciona
aleatoriamente k dos objetos na base de dados, cada um dos quais representa inicialmente
um centro de cluster. Para cada um dos objetos restantes, um objeto é atribuı́do ao cluster
ao qual ele é o mais semelhante, com base na distância euclidiana entre o objeto e a
média do cluster. Com isso é calculado novamente as coordenadas dos objetos k através
da media dos pontos que estão em seu grupo. As iterações continuam até que nenhum
dos pontos da base de dados mude de grupo[4]. A figura 1 é um exemplo da execução do
algoritmo dividido em três partes.

Figure 1.

2.2.2. Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)

O DBSCAN[2] é um algoritmo de agrupamento baseado em densidade que possibilita
encontrar objetos centrais, isto é, objetos que possuem vizinhanças densas. Ele conecta
objetos centrais e suas vizinhanças para formar regiões densas como clusters. A densidade
de um objeto o pode ser medida pelo número de objetos próximos de o.

Inicialmente, todos os objetos em um determinado conjunto de dados D são mar-
cados como “não visitados”. DBSCAN seleciona aleatoriamente um objeto não visitado
p, marca p como “visitado” e verifica se o raio da vizinhança de p contém um número
mı́nimo de objetos.

Se não, p é marcado como um ponto de ruı́do. Caso contrário, um novo cluster
C é criado para p e todos os objetos da vizinhança p são adicionados a um conjunto
candidato, N. O DBSCAN adiciona iterativamente a C aqueles objetos em N que não
pertencem a nenhum cluster. Nesse processo, para um objeto p’ em N que contém o
rótulo “não visitado”, o DBSCAN o marca como “visitado” e verifica sua “vizinhança”.
Se a vizinhança de p’ tem pelo menos um número minimo de objetos, esses objetos na
vizinhança de p’ são adicionados a N. DBSCAN continua adicionando objetos a C até
que C não possa mais ser expandido, isto é, N está vazio. Neste momento, o cluster C é
encontrado.



Para encontrar o próximo cluster, o DBSCAN seleciona aleatoriamente um objeto
não visitado. O processo de armazenamento em cluster continua até que todos os objetos
sejam visitados[4].

2.3. Grafos
Um grafo pode ser definido como uma tupla G = (V,E), onde V (vértices) é um conjunto
não vazio e E (arestas) é um conjunto de pares ordenado a = (v, w)| v e w ∈ V , sendo
os vértices conectados pelas arestas.

Para inserirmos o conceito de similaridade em grafos devemos tratar os vértices
do grafo como sendo os elementos do conjunto de dados e peso das arestas definem a
similaridade entre os vértices.

2.3.1. Grafo K-NNG (K-Nearest Neighboor Graph)

Seja U um conjunto de elementos e d uma função de distância definida entre eles.
Seja NNk (u) os k elementos em U − {u} tendo a menor distância para u de
acordo com a função d. O K-Nearest Neighboor Graph(KNNG) é um grafo di-
recionado G(U, E) conectando cada elemento aos seus k vizinhos mais próximos
E = (u, v), v ∈ NNk(u)[5]. Alguns algoritmos de construção do KNNG assumem
que os nós são pontos em RD e d é a função de distância da famı́lia Ls(Minkowski).

O grafo k-NNG é um grafo direcionados onde cada vértice esta conectado com
seus k-vizinhos mais próximos(que possui mais similaridade).

2.4. Ambientes distribuı́dos
Um sistema distribuı́do é um conjunto de computadores independentes entre si que se
apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente[7].

O sistema interliga vários nós de processamento de maneira que um processo de
grande consumo seja executado no nó ”mais disponı́vel” conseguindo-se, ganhos óbvios
na solução de qualquer tarefa quando é dividido em subtarefas para ser realizado em
paralelo.

2.4.1. MapReduce

O MapReduce é um modelo de programação e framework desenvolvido por Dean e
Ghemawat[3], do Google, para suportar computação paralela em grandes coleções de
dados em clusters de computadores.

A execução deste framework é dividida pelas tarefas map e reduce. O map tra-
balha com o conjunto de dados de entrada, aplicando as transformações definidas pelo
usuário. O reduce recebe o conjunto de dados transformado pelo mappers e realiza a
combinação dos dados de acordo com que o usuário definiu.

2.4.2. Hadoop

O Hadoop é uma implementação inspirada no MapReduce criada pelo Yahoo!.



Os Clientes são responsáveis por dar inı́cio a todo o processo, pois eles que sub-
metem os trabalhos a serem executados ao Resource Manager. O Resource Manager é
quem controla a quantidade de recursos (memória, CPU e rede), que distribuirá para os
chamados Node Managers. Os clientes submetem um trabalho ao Resource Manager,
que realiza verificações de segurança, quesitos operacionais e administrativos para aten-
der aquele trabalho. Uma das verificações realizadas inclui a possibilidade de alocação
de uma estrutura do tipo Application Master em um dos nós Node Manager. O Node
Manager é responsável por monitorar os recursos disponı́veis, reportar possı́veis falhas
através do heartbeat, além de gerenciar os containers, que são estruturas lógicas que rep-
resentam os recursos que serão disponibilizados para um nó computacional. Há ainda
o Application Master que, ao receber um trabalho a ser executado, avalia e solicita ao
Resource Manager os recursos necessários para sua execução[8].

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é desenvolver algoritmos de clusterização
sobre grafos de proximidade para ambientes centralizados e distribuı́dos.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para que seja possivel atingir os objetivos propostos neste trabalho algumas etapas dev-
eram ser realizadas.

Primeiramente sera necessário fazer um levantamento bibliográfico de artigos e
livros para o estudo e entendimento das metodologias que seram aplicadas no decorrer do
trabalho.

Apos o estudo sera necessário a escolha de uma base de dados para que possa ser
realizado os testes. Para que os algoritmos de clusterização possam ser implementados
sera necessário a pesquisa de bibliotecas que possuam código aberto. Com a aquisição
das bibliotecas os algoritmos de clusterização poderam ser implementados e testados em
cima da base de dados.

Com isso sera feita uma comparação com os trabalhos existentes nesta area e
apartir disso será possivel tirar as conclusões do trabalho e verificar se o objetivo proposto
foi alcançado.

5. Cronograma de Execução
As etapas descritas na (Seção 4) serão realizados conforme a lista de atividades a seguir.

Atividades:

1. Levantamento bibliografico de algoritmos de clusterização, grafos de proximidade
e ambientes distribuidos;

2. Escolha de uma base de dados para a realização dos testes e pesquisar algoritmos
de clusterização que possuam codigo aberto;

3. Implementação dos algoritmos de clusterização;
4. Aplicar os algoritmos na base de dados escolhida e fazer a comparação com outros

trabalhos;
5. Escrita do TCC;



Table 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Neste trabalho de conclusão de curso será desenvolvido algoritmos de clusterização sobre
grafos de proximidade em ambientes distribuı́do, onde em comparação com outros tra-
balhos já realizado na área este algoritmo desenvolvido consiga ser melhor em tempo de
execução.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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