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RESUMO

Atualmente, uma grande quantidade de aplicações utilizam dados complexos como ima-
gens, vídeos e dados geográficos. A abordagem mais utilizada para recuperar dado com-
plexos são as consultas por similaridade. As consultas por similaridade têm como objetivo
principal recuperar dados similares a partir de características intrínsicas dos dados. As-
sim, para facilitar a recuperação de dados complexos usando consultas por similaridade é
necessário organizar grande quantidade de dados de forma que dados similares possam ser
recuperados de forma fácil. Consultas por similaridade são geralmente modeladas como
espaços métricos onde o quanto mais próximo um dado estiver do outro mais similares
eles são. Grafos permitem uma grande interconectividade de dados, por causa de sua es-
trutura, podendo explorar relacionamentos e “vizinhos‘ de forma ágil. Assim, ao utilizar
grafos para conectar dados similares, grafos, em hipótese, são mais adequados para a recu-
peração de dados complexos utilizando consultas por similaridade que outras estruturas.
Porém, a forma como o grafo é construído é um problema primordial, uma vez que esta
influencia não apenas em como as consultas são realizadas mas também na exatidão das
consultas. Assim, este trabalho tem como contribuição uma categorização dos diferentes
tipos de grafos e algoritmos de consulta por similaridade em grafos já propostos na área.
Além disso é feito um estudo quanto à estrutura dos grafos mais utilizados, propriedades
utilizadas para definir a inserção de arestas e a relação destas propriedades do grafo com
a exatidão das consultas por similaridade. Experimentos foram realizados comparando o
grafo 𝑘-NN e o RNG utilizando o algoritmo de consulta por similaridade iGNNS, os resul-
tados destes experimentos mostram que existe um trade-off entre o custo de construção
dos grafos e a acurácia dos resultados das consultas por similaridade.

Palavras-chave: Consultas por similaridade, dados complexos, grafos
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ABSTRACT

A huge amount of applications uses complex data such as images, videos and geographic
data. The most used approach to retrieve complex data are the similarity searches. The
similarity searches aim at retrieving similar data according to intrinsic characteristics of
the data. Therefore, in order to facilitate the retrieval of complex data using similarity
searches it is necessary to organize large collections of data in a way that similar data can
be easily retrieved. Similarity searches are usually modelled in metric spaces where the
closer the data is from one another the more similar they are. Graphs allows a big inter-
connectivity of data, due to its structure, enabling to explore relationships and neighbors
in a agile way. So, by using graphs to link similar data, graphs, hypothetically, are more
appropriate for complex data retrieval using similarity searches than other structures.
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
contribution is a categorization of different types of graphs and algorithms of similar-
ity searches in graph proposed in the literature. This work also presents a study about
the structure of the most used types of graphs, properties used to define the connection
(edges) between vertices and the relation between these graphs properties and the exact-
ness of the query results. Experiments comparing the 𝑘-NN graph and the RNG using
the similarity search algorithm iGNNS have shown that there is a trade-off between the
graph construction cost and the accuracy of the similarity queries results.

Keywords: Similarity queries, complex data, graphs
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1 INTRODUÇÃO

Dados de experimentos científicos, dados geográficos, imagens, vídeos, textos de
grande extensão entre outros, são chamados no contexto deste trabalho de dados comple-
xos. Devido à evolução da análise de dados complexos é fundamental o desenvolvimento
de suporte computacional para recuperação e armazenamento eficiente para estes tipos
de dados. Não é possível estabelecer uma relação de ordem total para comparar dados
complexos como é realizado nas consultas à dados estruturados (sequências de caracte-
res, números, etc.) através dos operadores de comparação (>, <, ≥, ≤) [1]. Portanto, para
a recuperação de dados complexos a abordagem mais utilizada são as consultas por
similaridade [2].

As consultas por similaridade têm como princípio recuperar dados similares a um
ou mais elementos de referência, ou elementos de consulta. Dados complexos raramente
são comparados diretamente, mas por meio de características extraídas do seu conteúdo.
Por exemplo, de uma imagem podem ser extraídas características baseadas em propri-
edades de cor, textura e/ou forma da imagem, gerando uma representação numérica,
denominada vetor de características, que pode ser comparada utilizando uma função de
(dis)similaridade, tipicamente uma função de distância [3]. A combinação entre o vetor de
características 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 simi-
laridade. Espaços de similaridade têm sido modelados em vários trabalhos da literatura
como espaços métricos [4].

Como as consultas por similaridade são complexas, devemos agilizar o processo de
acesso às informações desejadas através do uso de estruturas de indexação e da modelagem
de dados nas bases de dados utilizadas.

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 [5, 6, 7, 8]. Além do modelo relacional, outros modelos de dados, como o mo-
delo chave-valor [9] e o modelo de dados em grafos [10, 11], têm sido utilizados para
diferentes aplicações das consultas por similaridade.

Caso nenhuma estrutura de indexação for utilizada, as consultas por similaridade
devem ser executadas através de uma busca sequencial. Dependendo da quantidade de
dados na relação de entrada, a consulta por similaridade têm um alto custo computa-
cional tornando sua execução lenta e inviável de ser realizada. Na maioria dos sistemas
gerenciadores de banco de dados (SGBDs) estruturas de indexação como árvores B e es-
truturas hashing são oferecidas, porém não são adequadas para dados complexos. Assim,
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novas estruturas de indexação chamadas de métodos de acesso métrico (MAMs) foram
propostos para a indexação de dados complexos como por exemplo a Slim Tree [12] e a
DBM Tree [13].

1.1 Motivação e Contribuições

A forma como os dados estão organizados, em termos de modelo de dados, podem
facilitar explorar dados similares em várias situações. Os modelos de dados ditos “tra-
dicionais” foram desenvolvidos com foco no armazenamento de dados tradicionais como
cadeia de caracteres, valores numéricos. Para realizar consultas por similaridade deve-se
inserir o conceito de similaridade nos modelos de dados.

A estrutura que os grafos fornecem permite uma grande interconectividade de
dados, por este motivo, grafos são bastante utilizados em sistemas de recomendação[14]
e redes sociais, tanto como estruturas auxiliares assim como modelo de dados [15]. A
propulsão 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.

Tomando como hipótese que ao materializar 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 possível 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 anteriormente [16], 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 [17].

Porém, para materializar o espaço de similaridade como um grafo há dois aspectos
importantes que devem ser considerados:

∙ A forma como o grafo é construído e como os dados são conectados;

∙ Como realizar uma consulta por similaridade através de algoritmos de busca em
grafos.

Estes dois aspectos influenciam na exatidão das consultas como pode ser observado
nos trabalhos de [18] e [19]. Estes trabalhos executam consultas por similaridade sobre
grafos, porém os resultados não foram exatos para todos os experimentos.

Alguns trabalhos sobre grafos na área de consultas por similaridade como [20, 21]
realizam uma breve discussão sobre trabalhos relevantes porém relacionados apenas à sua
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contribuição. Por exemplo em [21] o autor explica apenas trabalhos relacionados à grafos
do tipo 𝑘-NN enquanto em [20] os autores discutem de forma muito sucinta quais tipos de
grafos são utilizados na área. Apesar da variedade de trabalhos sobre grafos para consultas
por similaridade, não foi encontrado um trabalho que realizasse uma revisão sobre os vários
tipos de grafos utilizados para consultas por similaridade. Assim, este trabalho tem como
contribuição uma categorização dos diferentes tipos de grafos e algoritmos de consulta por
similaridade em grafos já propostos na área. Além de uma discussão quanto à estrutura
dos grafos mais utilizados, propriedades utilizadas para definir a inserção de arestas e a
relação destas propriedades do grafo com a exatidão das consultas por similaridade.

1.2 Organização do trabalho

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 contém
a uma apresentação de conceitos iniciais sobre consultas por similaridade e grafos de
proximidade principalmente sobre o grafo de Delaunay e suas limitações. O Capítulo 3
inclui uma revisão sobre os principais trabalhos que apresentam consultas por similaridade
com resultados aproximados. O Capítulo 4 contém propostas que aumentam a precisão
das consultas por similaridade em grafos. Por fim, o Capítulo 5 contém a conclusão final
do trabalho.
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2 RECUPERAÇÃO POR SIMILARIDADE EM GRAFOS DE
PROXIMIDADE

Este capítulo contém uma apresentação de conceitos iniciais sobre consultas por
similaridade na seção 2.1, conceitos iniciais sobre grafos de proximidade e grafos de De-
launay na seção 2.2 e 2.3, respectivamente. Este capítulo inclui também uma discussão
sobre a utilização do grafo de Delaunay para consultas por similaridade na seção 2.4 .

Para ilustrar os diferentes tipos de grafos que podem ser utilizados, será utilizada
uma amostra de 277 cidades da base USCities. Esta base de dados contém as informações
do censo realizado no ano 2001 nos Estados Unidos da América, reunindo aproximada-
mente cem atributos numéricos, que representam os dados demográficos, e as coordenadas
geográficas das cidades que participaram da pesquisa. Todas as figuras utilizam como ca-
racterísticas os valores de latitude e longitude e como função de distância a distância
euclidiana. A Figura 1 apresenta a disposição espacial das coordenadas das cidades em
questão.

Figura 1 – Amostra de 277 cidades da base de dados USCities apresentadas de acordo
com suas coordenadas geográficas.
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2.1 Recuperação de Dados Complexos por Similaridade

Dados complexos podem ser representados através de conjuntos de atributos, cha-
mados de vetores de características. Os vetores de características representam o con-
teúdo de um dado por meio de números. Algoritmos denominados extratores de ca-
racterísticas são utilizados para construir os vetores de características e realizam esta
tarefa a partir de características encontradas no dados complexos. Por exemplo, no caso
de imagens, essas características podem derivadas de propriedades de cor, textura e/ou
forma identificadas na representação visual da imagem [22].

Para determinar o quão dois dados são similares, geralmente funções de distân-
cia são utilizadas. Essas funções calculam a dissimilaridade entre dois vetores de caracte-
rísticas, 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 família 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) [2].

Pode-se formalizar o espaço de similaridade como espaço métrico. Um espaço mé-
trico 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 negativi-
dade (𝛿(𝑥, 𝑦) ≥ 0) e desingualdade triangular (𝛿(𝑥, 𝑦) ≤ 𝛿(𝑥, 𝑧) + 𝛿(𝑧, 𝑦)), ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ S [4].

Existem principalmente dois tipos básicos de consultas por similaridade, a Con-
sulta por Abrangência (Range query – Rq) e Consulta dos k vizinhos mais pró-
ximos (𝑘-Nearest Neighbor query – 𝑘-NNq) [4]. A consulta por abrangência recupera os
dados mais similares ao elemento de consulta dentro de um limiar como pode ser ilus-
trado na Figura 2(a). Na figura, o elemento de consulta é representado pelo símbolo ⋆ e os
dados do conjunto resposta desta consulta são os elementos representados pelo símbolo ∙
na cor cinza pois estão dentro do limiar representado por 𝑟. Já a consulta dos 𝑘-vizinhos
mais próximos recupera os 𝑘 dados mais similares ao elemento de consulta como pode ser
observado na Figura 2(b). A figura ilustra uma consulta aos 4 vizinhos mais próximos do
elemento de consulta representado por ⋆. Os elementos que fazem parte do conjunto de
respostas desta consulta são os representado por ∙ que estão “conectados” ao elemento
de consulta (essa “conexão” é meramente um recurso visual na figura).

Pelo crescente volume dos bancos de dados complexos e a alta complexidade para
realizar cálculos de distância, as consultas por similaridade podem ter um alto custo
computacional. Para tornar a busca dos dados similares ao(s) elemento(s) de consulta
mais rápida, estruturas de indexação são utilizadas pelos bancos de dados. As estruturas
de indexação tradicionais como árvores B e estruturas hashing convencionais são mais
adequadas para dados tradicionais. Assim, novas estruturas de indexação adequadas para
dados complexos estão sendo propostas por exemplo, árvores de indexação, como a Slim-
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(a) (b)

Figura 2 – Representação visual de consultas por similaridade no espaço Euclidiano. (a)
Consulta por abrangência (limiar de dissimilaridade=𝑟). (b) Consulta aos 𝑘-
vizinhos mais próximos (𝑘 = 4)

tree [23] e a CM-tree [24], e estruturas baseadas em hashing sensível à localidade (Locality
Sensitive Hashing – LSH) [25], 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.

2.2 Grafos de Proximidade

Um grafo 𝐺 pode ser definido pela tupla 𝐺 = (𝑉, 𝐸) sendo 𝑉 o conjunto de vértices
e 𝐸 o conjunto de arestas, sendo que os vértices são conectados pelas arestas. De acordo
com [15], o modelo de dados em grafos pode ser definido através das características 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 características 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 podem
ser adotadas como rótulos com nomes únicos, domínio de propriedades dos vértices,
identificadores de objetos.

Para inserir o conceito de similaridade neste modelo de dado, existem dois cri-
térios que devem ser considerados em paralelo, dependendo do que cada vértice e cada
aresta significam. A abordagem mais utilizada é representar cada elemento do conjunto
de dados como um vértice do grafo e as arestas que incidem neste vértice definem relações
de similaridade entre o vértice e elementos similares a ele. Nesse caso, normalmente o
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peso da aresta corresponde à distância no espaço de similaridade entre o par de vértices
conectados. Por exemplo, em [10] os vértices representam imagens e as arestas represen-
tam uma possível similaridade entre os vértices conectados. Outra linha de representação
utiliza grafos para representar propriedades de um elemento do conjunto, ou seja, não
tratam o elemento como um todo e sim a partir de suas partes. Por exemplo, no trabalho
de [11] os vértices representam diferentes subdivisões da imagem e as arestas são as res-
ponsáveis por conectar vértices que representam subdivisões (vértices) similares. Assim,
e possível combinar as duas abordagens em um modelo baseado em grafos que represente
adequadamente dados relacionados por critérios de similaridade.

2.2.1 A Propriedade Fundamental de Aproximação Espacial

Em geral, os grafos utilizados como estrutura de indexação ou modelo de dados
para a recuperação de dados complexos por similaridade são os Grafos de Proximidade
(Proximity Graphs). Os grafos de proximidade são grafos que a adjacência dos vértices
descreve alguma relação de proximidade entre os vértices [26]. Os grafos de proximidade
são grafos que uma relação de proximidade 𝑃 é definida e para cada par de pontos (𝑣, 𝑢) ∈
𝑉 ×𝑉 é conectado por uma aresta 𝑒 ∈ 𝐸 com peso 𝛿(𝑣, 𝑢)(valor de (dis)similaridade entre
(𝑣, 𝑢)) se e somente se 𝑃 para for válida para (𝑣, 𝑢) [27, 28]. Esta relação de proximidade
𝑃 entre os vértices determinam o tipo de grafo.

Uma propriedade fundamental desejada em grafos de proximidade para realizar
consultas por similaridade é conhecida como aproximação espacial. A abordagem de
aproximação espacial é baseada na propagação de elementos vizinhos de forma que ao
longo da busca o algoritmo sempre se aproxime ao elemento mais próximo do elemento
de consulta [29]. Esta é a base para a maioria das abordagens de algoritmos para con-
sultas por similaridade em grafos encontradas na literatura. De acordo com Navarro[29],
este tipo de algoritmo funciona em um grafo completo, onde todos pares de vértices são
vizinhos. Porém, o custo de construção de um grafo complexo, bem como o espaço de ar-
mazenamento necessário, seriam muito altos. Para que o grafo tenha o menor número de
possível de arestas e as consultas por similaridade realizadas por algoritmos baseados na
aproximação espacial tenham uma resultado correto a Propriedade 2.1 deve ser satisfeita,
sendo 𝑁(𝑢) o conjunto de todos os vértices adjacentes de 𝑢:

∀𝑢 ∈ S, ∀𝑞 ∈ 𝑉, if ∀𝑣 ∈ 𝑁(𝑢), 𝛿(𝑞, 𝑢) ≤ 𝛿(𝑞, 𝑣), then ∀𝑣 ∈ S, 𝛿(𝑞, 𝑢) ≤ 𝛿(𝑞, 𝑣) (2.1)

2.3 Grafos de Delaunay e seus Subgrafos

Um dos mais importantes grafos de proximidade da literatura são os Grafos de
Delaunay (Delaunay Graph – DG). Para entender melhor os grafos de Delaunay, é útil
compreender primeiramente os diagramas de Voronoi. Seja 𝑃 = {𝑝1, . . . , 𝑝𝑛} um conjunto
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finito e não vazio de 𝑛 pontos, sendo que cada ponto é chamado de gerador, em um espaço
R2. De forma geral, a ideia do diagrama de Voronoi é subdividir o plano em 𝑛 regiões
associando cada ponto à uma região do diagrama denominada região de Voronoi. A região
de Voronoi é uma subdivisão do diagrama de Voronoi associada a uma gerador 𝑝𝑖 de 𝑃

(representado por 𝑉 (𝑝𝑖)) tal que qualquer ponto 𝑥 ∈ R2 está mais próximo de 𝑝𝑖 do que
de qualquer outro ponto em 𝑃 . Ou seja:

𝑉 (𝑝𝑖) = {𝑥 ∈ R2 : 𝛿(𝑝𝑖, 𝑥) ≤ 𝛿(𝑝𝑗, 𝑥), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛}

onde 𝛿 denota a distância Euclidiana em R2 [30]. O conjunto definido por 𝑉 𝑜𝑟(𝑃 ) =
{𝑉 (𝑝1), 𝑉 (𝑝2), . . . , 𝑉 (𝑝𝑛)} chama-se Diagrama de Voronoi.

Um vértice de Voronoi é um ponto do plano que estão tão próximos de três ou
mais pontos geradores de 𝑃 do que de qualquer outro, enquanto uma aresta de Voronoi
conecta os vértices de forma que estejam mais próximos de dois pontos geradores do que
de quaisquer outros, como pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3 – Vértice de Voronoi e aresta de Voronoi

Um método simples de construir uma região de Voronoi é através da intersecção
de todos semi-espaços definidos pelos bissetores entre cada ponto de 𝑃 e todos os outros.
Ou seja, ao ligar cada ponto a todos os outros é calculada a mediatriz de cada uma dessas
“ligações” então a partir da instersecção das mediatrizes a região de Voronoi é construída.
Cada região é um polígono convexo não necessariamente fechado.

O grafo de Delaunay pode ser obtido através do diagrama de Voronoi. Utilizando
o diagrama de Voronoi como base o grafo de Delaunay é obtido ao conectar dois pontos
quaisquer de 𝑃 se e somente se há intersecção entre suas regiões de Voronoi, ou seja, se
estas regiões partilham uma aresta no diagrama de Voronoi [30]. A Figura 4 e a Figura 5
ilustram a relação do diagrama de Voronoi com o grafo de Delaunay para a base de dados
USCities.
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Figura 4 – Diagrama de Voronoi gerado a partir do conjunto de 277 cidades da Figura 1.

O grafo de Delaunay resultante é um grafo planar (considerando dados de 2 dimen-
sões)e caso consistir apenas de triângulos este grafo pode ser chamado de Triangulação de
Delaunay 𝑇𝐷(𝑃 ) sendo que cada um dos triângulos é chamado de face da Triangulação
de Delaunay. Como propriedade, três pontos 𝑝𝑖, 𝑝𝑗, 𝑝𝑘 são vértices de uma mesma face se
e somente se a circunferência definida por estes pontos não contiver qualquer outro ponto
de 𝑃 .

Além do grafo de Delaunay, existem outros tipos de grafos com relações de proxi-
midade 𝑃 definidos como [28, 31]:

∙ Grafo de Gabriel (Gabriel Graph – GG): (𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 se e somente se 𝐵(𝑣+𝑢
2 , 𝛿(𝑣,𝑢)

2 )∩
𝑉 = ∅. Ou seja, neste tipo de grafo uma aresta existe entre os vértices 𝑣 e 𝑢 se e
somente se não houver nenhum outro vértice 𝑘 ∈ 𝑉 na região da esfera de centro
no ponto médio entre (𝑣, 𝑢) e raio 𝛿(𝑣,𝑢)

2 .

∙ Grafo de vizinhança relativa(Relative Neighborhood Graph – RNG): (𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸

se e somente se 𝐵(𝑣, 𝛿(𝑣, 𝑢) ∩ 𝐵(𝑢, 𝛿(𝑣, 𝑢)) = ∅ sendo 𝐵(𝑥, 𝑟) uma esfera de centro
𝑥 ∈ 𝑉 e raio 𝑟.
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Figura 5 – Grafo de Delaunay obtido através do diagrama de Voronoi da Figura 4.

∙ Árvore geradora mínima (Minimal Spanning Tree – MST ): A árvore geradora
mínima de um grafo é uma árvore que interliga todos os vértices do grafo original
com a soma mínima de todos os pesos das arestas. Apesar de ter a estrutura de uma
árvore é também um subgrafo.

∙ Grafo do vizinho mais próximo (Nearest Neighbour Graph – NNG): O grafo do
vizinho mais próximo é um grafo em que cada vértice 𝑣 é conectado por uma aresta
ao vértice 𝑢 se 𝑢 for o vizinho mais próximo de 𝑣.

Foi demonstrada em [26, 31] a relação de hierarquia 2.2 dos diferentes grafos de
proximidade definidos.

𝑁𝑁𝐺 ⊆ 𝑀𝑆𝑇 ⊆ 𝑅𝑁𝐺 ⊆ 𝐺𝐺 ⊆ 𝐷𝐺 (2.2)

Uma observação importante é que a propriedade de aproximação espacial (Propri-
edade 2.1) é atendida pelo diagrama de Voronoi para espaços Euclidianos. O grafo que
representa o diagrama de Voronoi é o Grafo de Delaunay uma vez que neste grafo os
elementos “vizinhos” do diagrama de Voronoi são conectados [29]. Contudo, o DG pos-
sui limitações que inviabilizam seu uso prático para recuperação de dados complexos por
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similaridade, em particular considerando-se grandes bases de dados, como discutido a na
seção a seguir.

2.4 Limitações do Grafo de Delaunay

O Grafo de Delaunay satisfaz a propriedade de aproximação espacial, porém apre-
senta algumas limitações importantes. A primeira delas é que o DG é definido apenas em
espaços euclidianos tornando sua construção em espaços com outras funções de similari-
dade dificil [29]. Há vários trabalhos propostos que estendem o grafo de Delaunay para
dados multidimensionais [32, 33]. Porém, a grande dificuldade deste grafo é sua utilização
quanto a outras funções de distância além das distâncias 𝐿1, 𝐿2 e 𝐿∞, que já são utilizadas
na literatura para este grafo. Para realizar as consultas por similaridade de forma geral é
necessário uma estrutura que seja definida de forma que qualquer função de similaridade
possa ser utilizada.

Além dos obstáculos quanto a função de distância, outra limitação do DG é que,
conforme o aumento das dimensões dos dados, o grafo pode se tornar rapidamente um
grafo completo [20]. Para evidenciar como um Grafo de Delaunay pode se tornar rapi-
damente um grafo completo foi realizada a construção do grafo de Delaunay variando
as dimensões de uma base de dados sintética construída a partir de uma distribuição
Gausssiana. Esta base de dados sintética contém 150 elementos e as dimensões do grafo
construído variaram de 2 dimensões até 100 dimensões. Para ilustrar a diferença entre
o DG e os grafos RNG e GG em várias dimensões, o mesmo processo foi realizado para
estes dois grafos. O resultado desta comparação pode ser observado na Figura 6.

Analizando a figura 6, percebe-se claramente que o GG, apesar de ser um subgrafo
do grafo de Delaunay, também se torna um grafo completo rapidamente. Para avaliar
como o número de vértices adjacente cresce de forma parecida com um número maior de
elementos na base de dados, foi realizado o mesmo experimento utilizando bases sintéticas
com 300 e 500 elementos, porém comparando-se apenas o GG e o RNG. O resultado desta
comparação pode ser observado na Figura 7.

Ao se tornar um grafo completo as vantagens de ter um grafo para representar
o espaço métrico deixam de existir. Para realizar a manutenção de um grafo completo,
a inserção de um novo dado ou edição de um dado já inserido, seria necessário realizar
cálculos de (dis)similaridade para todos os elementos da base de dados. Além disso, para
realizar consultas tanto 𝑘-NN𝑞 quanto Rq seria necessário comparar com todos elementos
da base de dados também, isso não traria nenhum tipo de vantagem quando comparado
à uma busca sequencial na base de dados. Por isso, muitos trabalhos têm concentrado es-
forços em utilizar grafos de proximidade com baixa conectividade entre vértices, conforme
apresentado no próximo capítulo.
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3 GRAFOS DE PROXIMIDADE COM BUSCAS APROXI-
MADAS

Existe na literatura os grafos chamados de grafos de proximidade de ordem 𝑘 [34,
35]. Nesta categoria são incluídos os grafos 𝑘-NNG𝑢

1 (grafo não direcionado dos 𝑘-vizinhos
mais próximos), o 𝑘-𝑅𝑁𝐺 , 𝑘-𝐺𝐺 e o 𝑘-𝐷𝐺 que são grafos de proximidade que consideram
a propriedade de proximidade de seus grafos originais porém introduzindo uma ordem
arbitrária 𝑘 o que modifica o resultado final do grafo e sua propriedade de proximidade.
Por exemplo, no 𝑘-NNG𝑢 cada vértice é conectado (possui uma aresta) aos seus 𝑘-vizinhos
mais próximos não apenas no seu vizinho mais próximo como o NNG. Já no 𝑘-𝑅𝑁𝐺

(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 se e somente se a intersecção entre as bolas 𝐵𝑣(𝑣, 𝛿(𝑣, 𝑢)) e 𝐵𝑢(𝑢, 𝛿(𝑣, 𝑢)) contém
no máximo um número 𝑘 de vértices que pertencem à 𝑉 , modificando o RNG. Assim os
grafos de proximidade de ordem 𝑘 também têm uma relação de hierarquia 3.1 [35]:

(𝑘 + 1)-NNG𝑢 ⊆ 𝑘-RNG ⊆ 𝑘-GG ⊆ 𝑘-DG (3.1)

Pelo fato dos vértices do 𝑘-NNG𝑢 estarem conectados aos seus 𝑘-vizinhos mais
próximos e o grafo de Delaunay manter os vértices para todos os seus “vizinhos” no
espaço métrico, há arestas entre os dois grafos em comum. Porém como o 𝑘-NNG𝑢 está
limitado pelo número máximo 𝑘 de arestas ao comparar sua estrutura com o grafo de
Delaunay, o 𝑘-NNG𝑢 pode ter tanto arestas a mais quanto a menos para cada vértice uma
vez que o número de arestas para o grafo de Delaunay não é constante.

Para utilizar qualquer função de similaridade seria necessário um grafo que é de-
finido para todas funções ou que seja definido em termos de distância métrica entre os
elementos. Alguns grafos que fazem parte deste conjunto são: GG, RNG e 𝑘-NNG𝑢. Den-
tro destes grafos em que podem ser utilizados qualquer função de similaridade para cons-
truir, para que um algoritmo de busca no grafo baseado na aproximação espacial tenha
resultados exatos é necessário que este mantenha a propriedade de aproximação espacial
encontrada no grafo de Delaunay. Caso contrário, os resultados serão aproximados, como
acontece na maior parte das abordagens encontradas na literatura.

Nas seções seguintes será apresentado os grafos utilizados como estrutura de inde-
xação ou modelo de dados para recuperação de dados por similaridade. Os tipos de estão
subdivididos em principalmente duas linhas: os grafos dos k-vizinhos mais próximos (k
Nearest Neighbor Graph – 𝑘-NNG) e variações e os grafos de vizinhança relativa (Rela-
tive Neighborhood Graph – RNG) e variações incluindo grafos hierárquicos de estrutura
baseada tanto no 𝑘-NNG quanto no RNG. Serão abordados também os algoritmos para
consultas por similaridade com buscas aproximadas para cada tipo de grafo.
1 Utiliza-se aqui a notação 𝑘-NNG𝑢 para grafos 𝑘-NNG não direcionados (‘u’ do Inglês undirected) para

diferenciar-se dos grafos 𝑘-NN, que são direcionados (vide Capítulo 3).
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3.1 Grafos dos k-Vizinhos Mais Próximos e Variações

Os grafos 𝑘-NN direcionados, ou simplesmente grafos 𝑘-NN (𝑘-NNG), são grafos
direcionados onde cada vértice está conectado com seus 𝑘 vizinhos mais próximos. For-
malmente, seja 𝑉 o conjunto de dados, 𝛿 uma função de distância definida entre os dados
e 𝑁𝑁𝑘(𝑣) os 𝑘 elementos mais próximos de 𝑣, tal que 𝑣 ∈ 𝑉 . O 𝑘-NNG é um grafo
direcionado 𝐺 = (𝑉, 𝐸), onde cada aresta 𝑒 ∈ 𝐸 é do tipo 𝑒 =< 𝑣, 𝑢 >, 𝑢 ∈ 𝑁𝑁𝑘(𝑣) [36].

A construção dos grafos 𝑘-NN por força bruta tem um custo de 𝑂(𝑛2), podendo
ser utilizado em conjuntos de dados pequenos. Assim, vários métodos para a construção
deste grafo vêm sendo desenvolvidos.

Em [36] os autores apresentam dois algoritmos de construção do 𝑘-NNG: o algo-
ritmo baseado em partições recursivas e o algoritmo baseado em pivôs. Estes dois algorit-
mos utilizam estruturas globais do conjunto de dados para facilitar e diminuir o número
de computações de distância na realização das consultas 𝑁𝑁𝑘(𝑣) para a construção do
𝑘-NNG. O algoritmo baseado em partições recursivas utiliza a estrutura Division Control
Tree – DCT, que é como uma árvore binária que representa as partições que o algoritmo
utiliza para realizar as computações de distância entre os elementos, facilitando as consul-
tas 𝑁𝑁𝑘(𝑣). A estrutura DCT é construída da seguinte forma: partindo de um elemento
como raiz e o conjunto de elementos 𝑆, dois elementos 𝑟, 𝑙 de 𝑆 são escolhido como nós
filhos e dois subconjuntos são gerados. O subconjunto 𝑆𝑙 contém os elementos que são
mais similares ao nó 𝑙, enquanto o subconjunto 𝑆𝑟 contém os elementos que são mais
similares ao nó 𝑟. Então este processo é realizado recursivamente com cada nó filho e
o subconjunto de elementos mais próximos a ele. O processo de construção é finalizado
quando |𝑆| < 2. Já o algoritmo baseado em pivôs utiliza uma estrutura de indexação
por pivôs. Selecionando um conjunto aleatório de pivôs do conjunto de dados original 𝑃 ,
uma tabela é armazenada contendo as distâncias de cada um dos pivôs para cada um dos
elementos do conjunto de dados (𝛿(𝑝, 𝑣), 𝑝 ∈ 𝑃 e 𝑣 ∈ 𝑉 ). Como no algoritmo anterior, a
estrutura facilita as consultas 𝑁𝑁𝑘(𝑣). Uma vez que a consulta dos 𝑘-vizinhos mais pró-
ximos dos pivôs já foi resolvida com a construção da estrutura, basta realizar as consultas
𝑘-NN para o restante do conjunto de dados (𝑉 − 𝑃 ). Apesar do bom resultado atingido
pelos algoritmos desenvolvidos, como demonstrado em [36], os dois algoritmos requerem
a construção de uma estrutura de dados global.

Para solucionar este problema o algoritmo NN-Descent [37] foi proposto. O algo-
ritmo NN-Descent é um algoritmo simples e eficiente para a construção de grafos 𝑘-NN
aproximados de complexidade 𝑂(𝑛1.14). O NN-Descent é baseado no princípio que “o vi-
zinho mais próximo de um vizinho provavelmente também é um vizinho mais próximo”.
Ou seja, a partir de um resultado 𝑘-NN aproximado para um vértice do grafo, este resul-
tado pode ser melhorado explorando-se os vizinhos do vizinho do vértice que está sendo
analisado. O algoritmo NN-Descent básico é a repetição deste princípio. A partir de uma
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aproximação aleatória da consulta 𝑁𝑁𝑘(𝑣) para cada objeto 𝑣 do conjunto de dados,
a cada iteração o resultado da consulta 𝑁𝑁𝑘(𝑣) é melhorado explorando-se os vizinhos
dos vizinhos de cada vértice 𝑣; o algoritmo encerra quando não há mais melhorias nos
resultados das consultas.

3.1.1 Variações do 𝑘-NNG

Outros tipos de grafos também são utilizados para realizar consultas por similari-
dade. Alguns deles são construído a partir de um 𝑘-NNG ou utilizam algumas propriedades
do mesmo.

O trabalho [38] apresenta o quasi-proximity graph. Neste trabalho os autores tra-
tam da otimização do grafo para realizar consultas ao vizinho mais próximo (1-NN) através
de uma busca gulosa no grafo. A vizinhança dos vértices em um 𝑘-NNG não é simétrica,
ou seja, um vértice qualquer 𝑣 pode fazer parte dos k vizinhos mais próximos de outro
vértice 𝑢, porém 𝑢 não é necessariamente parte dos k vizinhos mais próximos de 𝑣. Essa
propriedade dos 𝑘-NNG faz com que o resultado das consultas 1-NN tenha resultados
falso positivos, então para melhorar o resultado das consultas o quasi-proximity graph
é utilizado. O quasi-proximity graph é construído a partir de um 𝑘-NNG e definido por
𝐺(𝑉, 𝐸) onde (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 ↔ |𝑁𝑁𝑘(𝑢)∩𝑁𝑁𝑘(𝑣)| ≥ 𝑘. Desta forma se dois vértices têm um
número 𝑘 de vizinhos em comum, estes vértices também devem ser adjacentes. De acordo
com os experimentos dos autores, o quasi-proximity graph soluciona de forma efetiva o
problema de busca ao 1-NN avaliando apenas uma pequena fração do grafo.

Outra variação do 𝑘-NNG é o 𝑘-DRG (grafo 𝑘-NN de grau reduzido – Degree-
Reduced nearest neighbor Graph) [39]. O 𝑘-DRG é construído a partir de um 𝑘-NNG. A
ideia principal do 𝑘-DRG é construir um grafo que tenha um número menor de arestas
que o 𝑘-NNG, porém garantindo-se que os vizinhos mais próximos de um vértice ainda
sejam alcançáveis a partir do mesmo. Para explorar os grafos 𝑘-DR e realizar a consulta
do vizinho mais próximo do elemento de consulta, um algoritmo de busca gulosa (Greedy
Search – GS) é utilizado [19]. Como em trabalhos anteriores da área o algoritmo de
busca gulosa é o mesmo. Primeiramente é calculada a dissimilaridade entre o elemento
de consulta e o vértice inicial e, então, a partir deste vértice inicial, a dissimilaridade
entre o elemento de consulta e os seus vizinhos são avaliadas. O algoritmo finaliza quando
não há nenhum outro vértice vizinho mais similar ao elemento de consulta que já foi
avaliado. Para uma maior probabilidade de acerto no resultado das consultas, o algoritmo
guloso apresentado é realizado de forma paralela partindo de diferentes vértices iniciais.
Em um trabalho subsequente, os autores executam uma busca em largura para melhorar
o resultado de uma consulta dos 𝑘-vizinhos mais próximos [40]. Esta busca em largura
tem como ponto inicial o vértice encontrado pelo GS como o vértice mais similar ao
elemento de consulta. Para encontrar os 𝑘-vizinhos mais próximos, as vizinhanças dos
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vértices são exploradas em largura até que não exista mais nenhum vértice mais próximo
do que aqueles já encontrados.

Em [41] os autores utilizam um grafo do tipo 𝑘-DR hierárquico para diminuir o
espaço de busca para as consultas por similaridade. Um grafo hierárquico é um grafo
onde cada nível superior representa um conjunto de vértices no nível inferior. Ou seja,
cada vértice de um nível superior tem em seu nível inferior um subgrafo. Primeiramente
um grafo 𝑘-DR é construído. Os autores propõem uma forma de clusterização do 𝑘-DR
sem alto custo computacional. Os clusters são identificados como regiões densas do grafo,
ou seja um cluster é identificado como um conjunto de vértices conectados no grafo 𝑘-DR.
É designado a cada cluster um número de identificação. O algoritmo GS do trabalho
anterior dos autores [40], avalia todos os vértices adjacentes a partir do vértice inicial.
Porém, no novo algoritmo proposto HGSS, caso mais de um “vizinho‘ do vértice que
está sendo avaliado pertencer ao mesmo cluster, será selecionado para avaliar apenas o
“vizinho“ mais similar. Senão, o vértice adjacente do mesmo cluster será selecionado. O
algoritmo de busca em largura realizada no grafo hierárquico diminui o espaço de busca
do algoritmo. Pois, o algoritmo irá avaliar, apenas, a dissimilaridade dos vértices que
pertencem ao mesmo cluster que os vértices de profundidade dois do vértice considerado
como o mais similar ao elemento de consulta.

Em [42] é apresentado o DLG (Double Layer Neighborhood Graph). O DLG é
composto por dois níveis de grafos 𝑘-DR, o nível base contém todos os vértices do conjunto
de dados enquanto o outro contém apenas representantes do nível base. O grafo do nível
base é construído da mesma forma que em [41], então de cada cluster um vértice é escolhido
como representante através da propriedade de intermediação. A intermediação é uma
medida de centralidade de um vértice em um grafo [43]. Esta medida se refere ao número
de caminhos mínimos de todos os vértices para quaisquer outros que passam pelo nó que
está sendo avaliado. Cada nó representante tem como subgrafo o seu cluster e, a partir
do conjunto de vértices representantes, um grafo 𝑘-DR independente é construído. Para
realizar buscas no DLG os algoritmos GS e a busca em largura apresentados em [40]
são utilizados. As consultas no DLG têm a mesma precisão que o grafo 𝑘-DR hierárquico
utilizado em [41], porém com tempo de execução de consultas menor.

3.2 Grafos de vizinhança relativa e variações

Além dos tipos de grafos já citados existem outros tipos de grafos propostos na
literatura para realizar consultas por similaridade.

Um deles é o grafo de vizinhança relativa (Relative Neighborhood Graph – RNG) [28].
O RNG garante que, para qualquer par de vértices, existe um ou mais “caminhos” que
conectam os dois vértices sendo sempre um grafo conexo. O RNG, como já definido an-
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teoriormente, é um grafo 𝐺(𝑉, 𝐸) onde 𝑉 é seu conjunto de vértices e 𝐸 o conjunto de
arestas onde (𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 se não existe nenhum outro vértice na intersecção entre 𝐵(𝑣, 𝛿(𝑣, 𝑢)
e 𝐵(𝑢, 𝛿(𝑣, 𝑢)) sendo 𝐵(𝑥, 𝑟) uma esfera de centro 𝑥 ∈ 𝑉 e raio 𝑟.

Para realizar consultas por abrangência e aos vizinhos mais próximos, o primeiro
passo seria encontrar o vértice do grafo que está mais próximo ao elemento de consulta.
Para isso um algoritmo parecido com o GS [40] pode ser utilizado no RNG. A partir de
um vértice inicial escolhido aleatoriamente, os nós adjacentes são visitados até encontrar
o elemento mais próximo ao elemento de consulta. Porém, se o vértice inicial selecionado
estiver muito longe do elemento de consulta, o processo pode demorar muito. Por este
motivo, os autores propõem a criação de um conjunto de “sementes“ (seeds), que são
vértices representativos do RNG escolhidos com base na densidade de cada região do
grafo. As seeds são escolhidas fundamentadas no fator de densidade de vizinhança relativa
(Relative Neighborhood Density Factor – RNDF) que é um valor baseado na vizinhança
de cada vértice do RNG. O RNDF de um vértice 𝑣 tem valor 1 caso todos os vértices
adjacentes de 𝑣 tiverem 𝑣 como seu vizinho mais próximo, caso contrário o valor será menor
que 1. Então, para realizar as consultas por similaridade, o elemento do conjunto seeds
mais próximo ao elemento de consulta é utilizado como vértice inicial nos algoritmos de
consulta no RNG. As consultas por abrangência e consultas aos k vizinhos mais próximos
são realizadas no RNG através de buscas simples no grafo por sua vizinhança.

O grafo de região hiperesférica (Hypherspherical Region Graph – HRG) [44] é
inspirado no RNG. O grafo HRG pode ser definido como 𝐺(𝑉, 𝐸), onde 𝐻(𝑣𝑖, 𝑣𝑗), para
qualquer par de vértices 𝑣𝑖, 𝑣𝑗 ∈ 𝑉 , é uma hiperesfera onde o raio é a distância entre 𝑣𝑖

e 𝑣𝑗 (𝛿(𝑣𝑖, 𝑣𝑗)), sendo 𝑣𝑖 o centro da hiperesfera. Então 𝐺 é um grafo do tipo RNG onde
a aresta que conecta 𝑣𝑖 e 𝑣𝑗 deve satisfazer a seguinte relação: (𝐻(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ⊓ 𝐻(𝑣𝑖, 𝑣𝑗)) ∩
𝑉 = ⊘. Ou seja, apenas existirá aresta se não houver nenhum vértice na intersecção
entre as hiperesferas 𝐻(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) e 𝐻(𝑣𝑗, 𝑣𝑖). Como cada vértice do HRG é o centro de uma
hiperesfera, uma hiperesfera 𝐻 é definida pelo autores como 𝐻 = (𝑣, 𝑐, 𝑂), onde 𝑣 se refere
ao centro da hiperesfera, 𝑐 o número máximo elementos que podem ser incluídos em 𝐻 e
𝑂, o conjunto de elementos que estão incluídos na hiperesfera 𝐻. Para realizar consultas
por similaridade no HRG as consultas são realizadas em dois níveis. Em um primeiro nível
a consulta é realizada entre os centros das hiperesferas da mesma forma que é realizada
no RNG. O resultado deste primeiro nível é utilizado como uma redução no espaço de
consulta. Então, em um segundo nível, os elementos que pertencem às hiperesferas dos
vértices resultantes da primeira consulta são avaliados, resultando no conjunto resposta
da consulta por similaridade.

Em [45] melhorias ao HRG são apresentadas. O grafo proposto no trabalho cha-
mado de MOBHRG parte da mesma definição do HRG, porém com algoritmo de constru-
ção e atualização do grafo diferente. Na construção do HRG e também no algoritmo de
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atualização do grafo, ao inserir um novo elemento na estrutura é, primeiramente, identifi-
cado em qual hiperesfera esse elemento pertence. Caso esta hiperesfera não estiver “cheia‘
(com número de elementos igual à sua capacidade máxima), o novo elemento é inserido
na hiperesfera identificada. Caso a hiperesfera estiver “cheia“, esta é dividida em duas
regiões. A primeira mantendo o centro da hiperesfera original e a outra com retira o ele-
mento mais distante, mais dissimilar, da hiperesfera original e o considera como centro
de uma nova hiperesfera com capacidade igual à original. Então o novo elemento identi-
fica qual das duas novas hiperesferas ele pertence e é inserido na hiperesfera identificado.
No caso do MOBHRG, a divisão das hiperesferas é realizada de forma diferente. Para
escolher o elemento que será o centro da nova hiperesfera, é aplicado entre os elementos
da hiperesfera a ser dividida o algoritmo da àrvore geradora mínima (Minimum spanning
tree – MST) então, o elemento com a aresta mais “longa“ do resultado do algoritmo é
selecionado como centro da nova hiperesfera. A utilização do MST tem como consequência
mais regiões “separadas“ no grafo, contribuindo para os algoritmos de consulta no grafo.
Com regiões mais “separadas“ o número de vértices a serem avaliados nos algoritmos de
consulta diminui.

3.3 Comparação das estruturas dos grafos 𝑘-NN, 𝑘-DR e RNG

Para comparar a estrutura dos diferentes grafos utilizados para consulta por si-
milaridade a partir de uma mesma amostra da base de dados USCities, os grafos 𝑘-NN,
𝑘-DR e RNG foram gerados apresentada anteriormente na Figura 1. Para todos os grafos
foi considerada como característica para avaliar a similaridade entre os dados, os valores
de latitude e longitude de cada cidade. Como função de similaridade foi utilizada a função
de distância Euclidiana.

A Figura 8 ilustra um grafo do tipo 𝑘-NN construído com 𝑘 = 2 a partir dos
dados da Figura 1. Apesar de ser um dos tipos de grafos mais utilizados para recuperação
por similaridade, os grafos 𝑘-NN e suas variações podem limitar o espaço de busca de
um algoritmo em apenas uma área do espaço de similaridade, pelo número limitado 𝑘 de
arestas que um vértice pode ter. Observando a Figura 8, é perceptível a aglomeração de
vértices em diferentes regiões tornando o grafo desconexo. A Figura 9 ilustra o tipo de
região que o fato do grafo ser desconexo pode causar problemas no decorrer de algoritmos
gulosos de busca no grafo, como é a proposta da maioria dos trabalhos.

Por se tratar de um grafo direcionado, as buscas irão seguir a direção das arestas.
Tendo como um vértice inicial escolhido aleatorimente algum vértice da Figura 9, seria
impossível analisar a similaridade em relação aos outros vértices do grafo que não estão
representados na figura. Este é um dos motivos que, na maioria das vezes, os resultados
de consultas por similaridade realizadas utilizando grafos 𝑘-NN ou suas variações trazem
resultados aproximados, como, por exemplo, foi apresentado como resultado dos experi-
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Figura 8 – Grafo 𝑘-NN de 𝑘 = 2 construído a partir das amostras da Figura 1

mentos de [18]. O algoritmo 𝑘-NN utilizado é eficiente porém não apresenta resultados
exatos em todas as consultas.

Para ilustrar as diferenças entre o grafo 𝑘-NN e sua variação 𝑘-DR, um grado do
tipo 𝑘-DR foi construído nas mesmas condições que o 𝑘-NNG apresentado na Figura 8,
com valor de 𝑘 = 2 e utilizando a distância Euclidiana. Estas diferenças estão ilustradas
na Figura 10 onde apenas a área de maior densidade do grafo é mostrada nos dois casos.

Por se tratar de grafos de 𝑘 pequeno, não há grandes diferenças notáveis entre o
𝑘-NN e o 𝑘-DR. Portanto para explicar de forma clara a diferenças entre os dois tipos de
grafos, na Figura 11 há uma comparação do grafo 𝑘-NN e do grafo 𝑘-DR para o vértice
que representa a cidade Drayton city. Enquanto no 𝑘-NN Drayton city está conectado com
seus dois vizinhos mais próximos, por ser um grafo 𝑘-NN de 𝑘 = 2, no 𝑘-DR há apenas
a conexão com o vértice Moose uma vez que a partir da propagação por seus “vizinhos“
um algoritmo de busca simples conseguiria encontrar o seu segundo vértice mais próximo.
A tendência é que quanto maior o 𝑘 do grafo 𝑘-NN maior será a redução de grau dos
vértices para o 𝑘-DR, principalmente para regiões muito densas.

Vários algoritmos foram propostos para realizar consultas por similaridade em
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Figura 9 – Região desconexa do grafo 𝑘-NN

(a) (b)
Grafo 𝑘-NN Grafo 𝑘-DR

Figura 10 – Grafos 𝑘-NN e 𝑘-DR de 𝑘 = 2 a partir dos dados da Figura 1

𝑘-NNG e suas variações. Uma vez que devem ser consideradas, além da estrutura do
grafo, as propriedades do espaço de similaridade. A abordagem mais comum é utilizar
uma busca gulosa considerando-se a propridade de aproximação espacial. Entretanto,
esta abordagem falha em retornar resultados exatos em grafos 𝑘-NN e variações pois não
há garantias de existência de caminho entre quaisquer pares de vértices. Quando os grafos
são desconexos, essa característica é mais visível. Em grafos não conexos como o 𝑘-NN e
o 𝑘-DR, o algoritmo de busca deve considerar esta característica. O algoritmo de busca
deve ser realizado de forma que várias regiões desconexas de um grafo sejam analisadas
para não limitar o conjunto resposta da consulta por similaridade em apenas uma região
do grafo, obtendo então um resultado não exato da consulta ou até mesmo totalmente
incorreto.
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(a) (b)
Grafo 𝑘-NN Grafo 𝑘-DR

Figura 11 – Comparação do grafo 𝑘-NN e 𝑘-DR para o vértice Drayton city

Contudo, há várias outras situações onde o resultado de uma consulta por simi-
laridade sobre um 𝑘-NNG será aproximado. Por exemplo, analisando-se a Figura 11, se
o elemento mais próximo do elemento de consulta for Drayton city, nenhuma busca que
não tivesse início neste vértice o retornaria como parte do resultado, pois não há caminho
nos grafos 𝑘-NN ou 𝑘-DR que alcance este vértice.

O RNG garante que, para qualquer par de vértices, existe um ou mais caminhos
que conectam os dois vértices. A Figura 12 mostra um RNG construído a partir dos dados
da Figura 1. Esta característica poderia indicar que, a partir de qualquer vértice do grafo,
um algoritmo de busca que é baseado em percorrer os vértices do grafo de forma iterativa
o RNG com base na propriedade de aproximação espacial conseguiria “chegar” à resposta
exata pelo fato do grafo ser conexo. Porém, essa suposição não é válida, como mostrado
a seguir.

A forma para realizar a aproximação espacial sobre o RNG pode ser feita através de
um algoritmo guloso, como já foi abordado anteriormente. Nessa abordagem, um vértice
inicial para a consulta é escolhido, aleatoriamente ou a partir de algum outro critério. Caso
seja escolhido um vértice cujos vizinhos estejam mais distantes do elemento de consulta
que o vértice inicial, a consulta retornará como resposta o próprio vértice inicial, mesmo
que o vértice inicial nem sempre é o mais similar ao elemento de consulta. Este tipo
de situação também pode ocorrer durante consulta, quando o vértice escolhido como o
próximo a ser analisado pelo algoritmo de consulta é o mais similar localmente (mínimo
local), ou seja, não há nenhum outro vizinho mais similar ao elemento de consulta do
que ele mesmo. Desta froma a consulta retornaria um mínimo local como resposta e não
um mínimo global. Da mesma forma o GG também está sujeito a respostas não exatas
sendo o único grafo que garante sempre a aproximação espacial por definição é o grafo de



46

 Kings Park CDP 

 Wanchese CDP 

 Eminence city 

 Delphos city 

 West Ocean City CDP 
 Timberville town 

 Redwood CDP 

 Melrose village 

 West Manchester village 

 Homosassa Springs CDP 

 Bismarck city 

 Hollis city 

 Brush city 

 Marlton CDP 

 Coyle town 

 Greensburg city 

 Owens Cross Roads town 

 Sumrall town 

 Hindman city 

 Whitten city 

 Ava city 

 Manteo town 

 Exeter city 

 Alondra Park CDP 

 Gassaway town 

 Jeffrey City CDP 

 Esperanza comunidad 

 Belfield city 

 Mims CDP 

 Kingsley city 

 Oxford town 

 Lake St. Louis city 

 Nelson city 

 Enterprise city 

 Castle town 

 Ontario village 

 Fairmont village 

 Baxter city 

 Brandon city 

 Lincoln Park CDP 

 Princeton city 

 Rhine town 

 Westwood city  Tallmadge city 

 Hampden CDP 

 Hoyleton village 

 New Plymouth city 

 San Antonio comunidad 

 Trosky city 

 Auburn city 

 Oak Brook village 

 Ocilla city 

 Port Isabel city 

 Brownsboro Farm city 

 Springfield city 

 Keeseville village 

 Marsing city 

 Reserve village 

 Fircrest city 

 Chenega CDP 

 Irwin city 

 Milford city  Culver city 

 Union City city 

 Mentone town 

 Register town 

 Centreville town 

 Buies Creek CDP 

 Morovis zona urbana 

 Castine village 

 Piney Green CDP 

 Purcellville town 

 Granville city 
 Bancroft city 

 New Brighton city 

 Reading city 

 Pomeroy city 

 Parma city 

 Argo town 

 Danville city 

 Ashley village 

 Lake Louise CDP 

 McKey CDP 

 Adrian city  Olathe town 

 Northcliff CDP 

 Loris city 

 Wayne town 

 North Laurel CDP 

 Douglas city 

 Mineral Springs town 

 Ely city 

 Cottageville town 

 Tipp City city 

 Attapulgus city 

 Otis city 

 Embarrass village 

 Pena Pobre comunidad 

 Wolcott village 

 Domino town 

 Kirtland Hills village 

 Wisner town 

 Soldier city 

 Grand Prairie city 

 Fraser city 

 Watsontown borough 

 Newport city 

 Eagle Lake city 

 Meraux CDP 

 Palmetto village 

 Gateway town 

 Fountain city 

 Mount Auburn village 

 Summit town 

 Bull Hollow CDP 

 Succasunna−Kenvil CDP 

 Beloit city 

 Indian Springs CDP 

 Ethete CDP 

 Fairlawn CDP 

 Ainsworth city 

 Greenup city 

 Bitter Springs CDP 
 Fairview city 

 New Chapel Hill city 

 Jacksonville city 

 Plainville city  Morgantown town 

 Graysville city 

 Pikeville town 

 Boone city 

 Big Sandy town 

 Stuarts Draft CDP 

 Cook city 

 Yuma city 

 Rudd city 

 Stone Mountain city 

 Mariposa CDP 

 Ladysmith city 

 Geddes city 

 Twin City city 

 Moose Lake city 

 Ouray city 

 Bishop town 

 Rushville city 
 Axtell city 

 Wildwood city 

 Waimea CDP 

 Cahaba Heights CDP 

 Valatie village 

 San Marino city 

 Willow Street CDP 

 Toluca city 

 Uplands Park village 

 Savanna town 

 Duck Key CDP 

 Plumas Eureka CDP 

 Brooklyn village 
 Lamont city 

 Eudora city 

 West Buechel city 

 Mission Hill town 

 St. Matthews town 

 Farmersville village 

 Makakilo City CDP 

 Gilberton borough 

 Landfall city 

 Beach city 

 Hurlock town 

 Morrill city 

 Glorieta CDP 

 Thomson village 

 Montgomery Village CDP 

 New Iberia city 

 Laketown town 

 Lyman town 

 Sugar Notch borough 

 Darlington village 

 Boalsburg CDP 

 Clare city 

 Kenedy city 

 Mannsville town 

 Oakhurst city 

 Achille town 
 Hodges town 

 Loring AFB CDP 

 West Lawn borough 

 New Martinsville city 

 Preston−Potter Hollow CDP 

 Eastman city 

 Centennial CDP 

 Hulbert town 

 Memphis city 

 Yellow Bluff town 

 Drayton city 

 Depew town 

 Zapata Ranch CDP 

 Abbotsford city 

 Cavour town 

 Elizabethtown borough 

 Krum city 

 Wittenberg village 

 Seaton village 

 Lansing city 

 Millbury village 

 Valley Falls city 

 Torreon CDP 

 Flemingsburg city 

 Lewiston village 

 Troxelville CDP 

 Samnorwood CDP 

 Johnstown town 

 Tresckow CDP 

 Valley Park city 

 Parker Strip CDP 

 Broadway town 

 Corning city 

 Golconda city 

 Mount Ayr city 
 Jersey Shore borough 

 Richville village 

 Liberty Hill city 

 Gumbranch city 

 Pendleton town 

 Richland city 

 New Sarpy CDP 

 Caro village 

 Latta town 

 Cohoes city 

 Fraser city 

 Timblin borough 

 Tea city 

 Lake Belvedere Estates CDP 

 Elkhart city 

 Camargo town 

 South Lebanon village 

 Edina city 

 Ellisburg village 

 Sparks town 

 Boiling Springs CDP 

 Avalon town 

 Linn city 

 Hepburn city 

 Birchwood Village city 

 Bloomfield borough 

 Reed town 

 Starr School CDP 

 Copeland city 

 Millhousen town 

 Ravenden Springs town 

 Lake Katrine CDP 

 Indian Hills city 

 Papaikou CDP 

 Cruger town 

 Palmyra village 

 Worden CDP 

 Staley town 

 Dover town 

 Arona borough 

 Atwater city 

 Fulton village 

 Ronan city 

 Union Park CDP 

 Randleman city 

 Paris city 

 Brundage CDP 

 Levelland city 

 Bearden town 

 Mentor city 

 Elfin Cove CDP 

 Roscoe city 

 Morgan City city 

 La Barge town 

 Fountain Green city 

 Hillcrest village 

 Buckingham village  Loganton borough 

Figura 12 – Grafo RNG construído a partir das amostras da Figura 1

Delaunay.

Pode-se visualizar um exemplo deste problema na Figura 13. Supondo-se que a
consulta inicie do vértice Worden CDP e o elemento de consulta seja um próprio vértice
do grafo, no caso Ronan City. Ao iniciar do vértice Worden City, não existe vizinho mais
próximo da cosnulta que o próprio vértice inicial.

Figura 13 – Exemplo sobre a aproximação espacial no RNG com resposta incorreta
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4 PROPOSTAS PARA AUMENTAR A PRECISÃO DE CON-
SULTAS EM GRAFOS DE PROXIMIDADE

Em [46] foram propostos algoritmos para as consultas por similaridade 𝑘-NN e Rq
com resultados exatos utilizando grafos 𝑘-NN como estrutura de dados para as consultas.
Estes algoritmos tiveram como resultado uma diminuição no número de computação de
distâncias quando comparados à estratégia AESA (Approximating and Eliminating Search
Algorithm) [47]. A principal contribuição do trabalho foi a utilização do 𝑘-NNG para
estimar um limite inferior (lower bound) e o limite superior (upper bound) do elemento de
consulta para os elementos da base de dados. Os limites permitem o descarte de candidatos
que garantidamente não farão parte do conjunto resposta. O limite superior da distância
entre dois elementos 𝑢 e 𝑣 no 𝑘-NNG é dado pelo peso/custo do caminho mínimo entre
estes dois elementos no grafo (𝑑𝐺(𝑢, 𝑣)), pois 𝛿(𝑢, 𝑣) ≤ 𝑑𝐺(𝑢, 𝑣).

Um algoritmo genérico para realizar uma Rq neste tipo de grafo, sendo 𝑞 o elemento
de consulta e 𝜉 o raio dado pela consulta, seria considerar todo o conjunto de dados como
potenciais elementos do conjunto resposta e então iterativamente, para cada elemento 𝑢

do conjunto, se 𝛿(𝑢, 𝑞) ≤ 𝜉 então 𝑢 faz parte do conjunto resposta, senão todos os objetos
𝑣 tais que 𝑑𝐺(𝑢, 𝑣) < 𝛿(𝑢, 𝑞) − 𝜉 são eliminados como potenciais elementos do conjunto
resposta. Os autores melhoram este algoritmo genérico utilizando as propriedades do
𝑘-NNG:

∙ Utilizar o raio de cobertura de cada vértice, ou seja, a distância do vértice até o seu
k-ésimo elemento. Caso o elemento 𝑞 e o raio 𝜉 da consulta estiver contido no raio de
cobertura de um vértice 𝑣 do grafo, o potencial conjunto resposta será 𝑣 ∪ 𝑁𝑁𝑘(𝑣);

∙ Propagar na vizinhança dos vértices que estão no conjunto resposta. Se um vértice
está no conjunto resposta da consulta, é muito provável que os vértices adjacentes
a ele também estão. Para avaliar se um vizinho faz parte do conjunto resposta os
limites inferiores e superiores do vértice são computados, ou seja, não é necessário
a computação de distância em um primeiro instante.

∙ Avaliar não apenas os vértices concentrados na região do vértice mais próximo ao
elemento de consulta, mas também outras regiões do grafo para evitar o cálculo de
um mesmo limite superior várias vezes.

Para avaliar diferentes regiões do grafo duas heurísticas são introduzidas para selecionar o
próximo vértice a ser avaliado como parte do conjunto resposta ou não. A primeira heurís-
tica apresentada foi escolher os vértices que têm alguns vizinhos descartados do conjunto
resposta, pois estes são vértices que, provavelmente, serão descartados também. Em caso
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de empate, serão escolhidos os vértices que cobrem o menor raio, ou seja, aqueles que
têm vizinhos muito próximos dele, uma vez que caso o vértice escolhido for descartado
seus vizinhos também têm grande chance de ser também. Assumindo que se dois vértices
estão distantes no grafo, eles também estão distantes no espaço. Baseando-se nisso, a
segunda heurística apresentada foi selecionar o vértice com o maior tamanho de distância
no grafo em relação aos selecionados anteriormente. O algoritmo proposto pelos autores
para 𝑘-NN𝑞 é similar ao algoritmo da Rq, mas utilizando um raio dinâmico de consulta,
inicialmente definido como infinito (∞) e decrescendo durante a execução do algoritmo.
Além disso, um conjunto auxiliar de candidatos ao conjunto resposta é manuseado sendo
o raio da consulta a distância entre o elemento de consulta e o elemento mais distante
dele dentro deste conjunto auxiliar. Vértices com limite inferior maior que o raio da con-
sulta são eliminados como candidatos ao conjunto resposta. O limite inferior é calculado
como 𝑚𝑎𝑥𝑝 = 𝛿(𝑝, 𝑞) − 𝑑𝐺(𝑝, 𝑢), onde 𝑝 é qualquer vértice selecionado anteriormente no
algoritmo.

No trabalho [18], os autores apresentam o algoritmo GNNS. Este algoritmo é
utilizado para realizar a consulta 𝑘-NN com resultados aproximados. O algoritmo tem
como ponto inicial um vértice do grafo 𝑘-NN escolhido aleatoriamente denotado por 𝑦𝑡−1.
A cada iteração do algoritmo, este vértice é substituído por 𝑦, seu vizinho mais próximo
ao elemento de consulta 𝑞, ou seja, aquele com menor distância ao elemento de consulta:

𝑦𝑡 = argmin
𝑦∈𝑁𝑁𝐸(𝑦𝑡−1)

𝛿(𝑦, 𝑞),

sendo 𝛿 a função de distância utilizada e 𝑁𝑁𝐸(𝑦𝑡−1) uma função que retorna os 𝐸 ≤ 𝑘

vizinhos mais próximos de 𝑦𝑡−1 no grafo, onde 𝑘 é o número 𝑘 do 𝑘-NNG. O algoritmo
é finalizado após um número 𝑇 de iterações deste processo guloso descrito. O algoritmo
é iniciado 𝑅 vezes, cada vez com um vértice escolhido aleatoriamente como ponto inicial
da consulta. Então, os 𝑘 elementos mais próximos de 𝑞 são selecionados para o conjunto
resposta da consulta. Apesar de ser um algoritmo bastante simples, o GNNS supera a
eficiência dos algoritmos LSH [48] e da KD-tree [49]1.

Para aprimorar o algoritmo GNNS [18], os autores de [21] introduzem o improved
GNNS (iGNNS). O iGNNS utiliza o mesmo método de busca que o GNNS porém algumas
melhorias foram realizadas sendo elas: Caso o vértice inicial escolhido aleatoriamente
estiver muito distante do elemento de consulta, este é ignorado como vértice inicial. Essa
melhoria foi realizada para diminuir o número de cálculos de (dis)similaridade durante
a consulta. O número de cálculos de (dis)similaridade entre o vértice que está sendo
analisado e seus vizinhos também foi minimizado. Ao invés de calcular a (dis)similaridade
de cada vizinho com o elemento de consulta é calculado apenas até encontrar um vizinho
que apresenta uma similaridade maior com o elemento de consulta do que o atual. A
1 As implementações utilizadas no trabalho são: Para a KD-Tree [<http://www.cs.ubc.ca/research/

flann/>] e LSH [<http://ttic.uchicago.edu/~gregory/download.html>]

http://www.cs.ubc.ca/research/flann/
http://www.cs.ubc.ca/research/flann/
http://ttic.uchicago.edu/~gregory/download.html
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condição de parada para o algoritmo também foi modificada. Enquanto a condição de
parada para o GNNS é um número de iterações 𝑇 , como foi descrito anteriormente, a
condição de parada do iGNNS é um número máximo de cálculos de (dis)similaridade.

Além dos grafos já apresentados neste capítulo existem outras abordagens mais
recentes de grafos para espaços métricos. Um deles é o Grafo de Mundo Pequeno Navegá-
vel(Navigable Small World Graphs – NSW ) [50]. Um grafo de mundo pequeno é um grafo
aleatório que possui as características estruturais [51, 52]:

∙ São grafos muito esparsos, ou seja, têm poucas conexões por vértice;

∙ Alta clusterização local;

∙ Um par de vértices é conectado por um caminho de tamanho muito pequeno quando
comparado ao tamanho do grafo, ou seja, há uma baixa distância entre os vértices
do grafo.

O Grafo de Mundo Pequeno Navegável proposto é um grafo baseado na topologia
dos grafos de mundo pequeno mas contendo uma aproximação do grafo de Delaunay.
Este grafo utiliza o algoritmo de busca gulosa para realizar buscas 𝑘-NN com resultados
aproximados.

O NSW é definido por 𝐺(𝑉, 𝐸) sendo os vértices 𝑉 os dados complexos e as arestas
𝐸 definidas pela construção do grafo. Existem dois tipos de arestas no NSW, as arestas
de curto alcance que serão utilizadas para a busca gulosa e as arestas de longo alcance
que são responsáveis por manter as propriedades de grafos de mundo pequeno no NSW.
A construção do NSW é baseada na inserção iterativa de todos os dados (vértices). Para
cada novo vértice inserido é realizada uma busca aos vértices do grafo que pertencem
ao conjunto dos seus vizinhos mais próximos conectando, então, este novo vértice ao
resultado da busca realizada. Com isto, os autores criam uma aproximação ao grafo de
Delaunay pois a ideia tem como base que a interseção entre o resultado da busca realizada
na inserção de um novo vértice e os elementos que são vizinhos no grafo de Delaunay real
é grande. As novas arestas são arestas do tipo de curto alcance pois conectam os vizinhos
do novo vértice, conforme a inserção consecutiva de novos dados no grafo novos vértices
são conectados à vértices inseridos anteriormente, tornando o NSW mais próximo ao grafo
de Delaunay. Com as novas arestas, as arestas que eram antes de curto alcance se tornam
de longo alcance.

Para realizar a busca aos seus vizinhos mais próximos no momento da inserção o
algoritmo de busca 𝑘-NN é utilizado. O algoritmo de busca 𝑘-NN utilizado pelos autoresé
baseado em uma série de 𝑚 buscas gulosas formando um conjunto de respostas e retorna os
𝑘 vértices mais próximos do vértice a ser inserido deste conjunto de respostas. Os autores
chegaram à conclusão que os melhores parâmetros para realizar estas buscas 𝑘-NN são:
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𝑘 = 3*𝑑 sendo 𝑑 o número de dimensões do dado e 𝑚 um valor alto o bastante para obter
um recall entre 0.95 e 0.99 definido experimentalmente para cada base de dados utilizada.

O NSW é um grafo de estrutura simples e pode ser utilizado para qualquer função
de similaridade. Porém os resultados para consultas por similaridade são aproximadas
apesar da taxa de erro pequena [53].

Além do NSW a abordagem mais recente da área é o Fast Approximate Nearest
Neighbour Graph – FANNG [20]. A ideia principal do trabalho é construir um grafo direci-
onado cuja estrutura seja ideal para realizar consultas por similaridade. Como apresentado
anteriormente, a forma mais simples de utilizar grafos direcionados para encontrar o seu
vizinho mais próximo para qualquer elemento de consulta é utilizar um algoritmo guloso
que inicia a busca a partir de um vértice qualquer e seleciona da sua vizinhança o vértice
mais próximo do elemento de consulta para ser o próximo a ser analisado até que não há
mais vértices mais próximos que o atual. Para que o algoritmo guloso de busca encontre o
vértice mais próximo basta garantir que há sempre um vértice mais próximo ao elemento
de consulta partindo de qualquer outro vértice. Com isso, os autores definiram como pro-
priedade no grafo proposto que se existe uma aresta entre os vértices 𝑣1 e 𝑣2 não há
necessidade de ter uma aresta de 𝑣1 e qualquer outro vértice 𝑣3 em que 𝑣3 é mais próximo
de 𝑣2 do que de 𝑣1. A partir desta propriedade o algoritmo de construção do FANNG é
bastante simples, para cada novo vértice é calculada as distâncias para todos os vértices,
estas distâncias são armazenadas em uma lista que é ordenada de forma crescente. Então
seguindo a ordem da lista as arestas são adicionadas de forma que a propriedade definida
se matenha em relação às arestas que já existem no grafo.

O grafo resultante é um grafo de grau (número de arestas por vértice) bastante pe-
queno o que ajuda na execução do algoritmo de busca pois há poucos vizinhos para serem
analisados. Porém, a estrutura do grafo garante apenas resultados exatos de consultas
onde o elemento de consulta é identico à um vértice inserido no grafo. Por isso, os autores
realizam modificações tanto no método de busca quanto no algoritmo de construção do
FANNG.

A propriedade definida no grafo é modificada para atender à situações onde o usuá-
rio está interessado em realizar consultas dentro de um raio 𝑟. Portanto com a propriedade
modificada, se 𝛿(𝑞, 𝑣2) < 𝛿(𝑞, 𝑣1) sendo 𝑞 o elemento de consulta, não há necessidade de
ter uma aresta de 𝑣1 para 𝑣3 onde 𝛿(𝑞, 𝑣3) < 𝑟. Com esta nova propriedade o grau do grafo
resultante aumenta consideravelmente, aumentando o tempo de execução das consultas e
também o consumo de memória. Com esta modificação o algoritmo de busca no FANNG
também é modificado, é utilizado uma busca com backtracking. Ao invés de finalizar a
busca quando não há mais vértices mais próximo que o atual como o algoritmo guloso,
o algoritmo utiliza uma espécie de busca em profundidade para realizar o backtracking.
Após encontrar o vértice mais próximo ao elemento de consulta, o algoritmo realiza um
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backtrack para o segundo vértice mais próximo e verifica se não há mais nenhum vizi-
nho que não tenha sido explorado ainda durante a consulta, quando não há mais nenhum
vizinhos o algoritmo realiza um backtrack para o terceiro mais próximo e assim por diante.

O FANNG foi comparado ao 𝑘-NNG e ao NSW. Quando comparado ao 𝑘-NNG,
o FANNG obteve melhores resultado quanto ao tempo de execução de consultas e tam-
bém consumo de memória, considerando que nos experimentos os autores utilizaram o
mesmo algoritmo de busca para as duas estruturas, o algoritmo de busca com backtrac-
king. Quando comparado ao NSW o FANNG obtém resultados com uma taxa menor ainda
de erro que o NSW.

4.1 Propriedade para definir a inserção de arestas entre os vér-
tices

Os trabalhos propostos mais recentes como o NSW [50] e o FANNG [20] apresen-
tados no início deste capítulo trabalham com estruturas que têm como finalidade manter
a propriedade de aproximação espacial definida por [29]. O NSW realiza isto a partir
de uma aproximação ao grafo de Delaunay e o FANNG constrói o grafo de acordo com
propriedades que foram definidas para que as consultas obtenham resultados, ainda que
aproximados com uma taxa pequena de erro.

Vale lembrar que a utilização de um grafo que não mantém a propriedade de
aproximação espacial não impede a garantia de resultados exatos das consultas por simi-
laridade porém outros tipos de buscas em grafos devem ser desenvolvidos com heurísticas
que garantem resultados exatos no tipo de grafo utilizado. Como foi proposto em [46] onde
um outro algoritmo de busca é utilizado no 𝑘-NNG e não simplesmente um algoritmo de
busca baseado em um algoritmo guloso ou na propriedade de aproximação espacial.

4.2 Comparação quanto a construção dos grafos 𝑘-NNG e RNG
e aplicabilidade dos algoritmos de busca

Nesta seção os algoritmos de construção serão comparados discutindo sua comple-
xidade e também a aplicabilidade dos diferentes algoritmos de busca em outros tipos de
grafos além dos abordados em sua proposta original.

A tabela 4.2 mostra a complexidade dos algoritmos de construção dos diferentes
tipos de grafos apresentados nos capítulos 2 e 3. Nesta tabela 𝑛 representa o número de
elementos da base

Facilmente podemos perceber que pela complexidade de construção de cada tipo
diferente de grafo o grafo que tem menor custo computacional é o 𝑘-NNG. O 𝑘-NNG como
foi discutido em na seção 3.3, pode resultar em um grafo desconexo sendo dependente do
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𝑘-NNG 𝑘-DR RNG DG
Força bruta: 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛2) [19] 𝑂(𝑛3) e 𝑂(𝑛2) [26] Iterativo:𝑂(𝑛2) [54]

NN-Descent [37]:𝑂(𝑛1.14) - 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛) [55] Divisão e conquista:𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛) [54]

Tabela 1 – Complexidade dos algoritmos propostos para construção dos diferentes tipos
de grafos

parâmetro 𝑘 em sua construção. Tornando difícil a recuperação de dados por consultas por
similaridade com resultados exatos a partir de algoritmos mais simples como o GS [19].

Porém há abordagens para realizar consultas Rq e 𝑘-NN𝑞 com resultados exatos
em grafos 𝑘-NN. Os algoritmos propostos em [46] realizam esta a partir de heurísticas
sendo que uma delas é avaliar não apenas os vértices concentrados na região do vértice
mais próximo ao elemento de consulta, mas também outras regiões do grafo. Sendo assim,
mesmo que o grafo seja desconexo o algoritmo ainda conseguirá analisar várias regiões do
grafo para construir o conjunto resposta. Nestes algoritmos os autores levam em consi-
deração os limites inferiores e superiores para retirar ou inserir um elemento ao conjunto
resposta da consulta.

Como as propriedades para limites inferiores e superiores se mantém no 𝑘-DR
por ele ser uma variação do 𝑘-NNG, os algoritmos propostos podem ser utilizados como
métodos de busca no 𝑘-DR também porém com algumas alterações pois o número de
vizinhos para cada vértice no 𝑘-DR não é fixo como no 𝑘-NNG. No 𝑘-DR o número de
vértices adjacentes podem ser no máximo 𝑘 enquanto no 𝑘-NNG o número 𝑘 de vizinhos
é fixo.

O algoritmo GNNS [18] e iGNNS [21] são algoritmos utilizados para realizar con-
sultas 𝑘-NN𝑞 em grafos 𝑘-NN, como o GNNS é um algoritmo baseado em processos gulosos
com o objetivo de sempre chegar mais próximo possível ao elemento de consulta, o GNNS
de certa forma se assemelha muito ao GS [19]. Assim, o GNNS também poderia ser utili-
zado como método de busca não apenas no 𝑘-DR mas também em outros tipos de grafos
que utilizam a busca gulosa para realizar consultas por similaridade como o RNG ou o
GG.

Como pode ser observado na Tabela 4.2 o método de construção do RNG tem um
custo computacional mais elevado. Para construir um RNG ou um GG com complexidade
baixa como o algoritmo NN-Descent, seria necessário ter a priori um grafo de Delaunay
ou um diagrama de Voronoi para então construir a partir destas estruturas um RNG ou
um GG com complexidade 𝑂(𝑛) [26].

Como já discutido na seção anterior, há uma série de limitações quanto a constru-
ção do grafo de Delaunay dificultando utilizar um algortimo de baixa complexidade para
"retirar" o RNG ou o GG do mesmo.
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4.2.1 Experimentos e discussão

Para verificar a diferença entre a construção dos grafos 𝑘-NN e do RNG e também
o comportamento destes grafos quanto à diferentes algoritmos de consulta foi realizado
uma série de experimentos utilizando a base de dados USCities e bases de dados sintéticas.

Foram utilizadas 9 bases de dados sintéticas geradas a partir de uma distribuição
gaussiana variando o número de elementos entre 500, 5000 e 10000 e também as dimensões
entre 2, 8 e 32 dimensões. Além disso foi utilizado também a base de dados USCities que
contém 25375 elementos sendo o vetor de característica de cada cidade os valores de
latitude e longitude. Em todos os experimentos a distância Euclidiana foi utilizada como
medidade de (dis)similaridade entre os elementos.

Foi utilizado para os experimentos uma máquina com processador Intel Core i5
dual core de 2,6 GHz com 3MB de cache L3 compartilhado. Memória de 8GB 1600MHz
DDR3, com armazenamento de 128 Gb.

Primeiramente foi comparado o tempo de execução de construção entre tanto o
𝑘-NN quanto o RNG. O 𝑘-NNG foi construído utilizando o algoritmo NN-Descent en-
quanto o RNG foi construído utilizando o algoritmo de complexidade 𝑂(𝑛2) de [26]. Para
o grafo 𝑘-NN foi considerado os valores de 𝑘 para 2,5,10,20 e 50. O resultado desta com-
paração tanto para a base USCities quanto para as bases sintéticas podem ser observadas
nas Figuras 14 e 15.
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Figura 14 – Tempo de execução de construção dos grafos na escala e número de cálculos
de distância realizados durante a construção, ambos na escala log10
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Figura 15 – Comparação do tempo de construção entre os grafos 𝑘-NN e o RNG para as
bases Sintéticas de diferentes dimensões. Tempo de execução em nanosegun-
dos na escala log10 pelo número de elementos na base.

É perceptível a grande diferença entre o tempo de construção entre os dois tipos
de grafos. Isso se deve principalmente pela complexidade do algoritmo utilizado para a
construção dos dois grafos como demonstrado na Tabela 4.2. Outro ponto importante da
construção dos grafos é o número médio de arestas por vértice, enquanto nos grafos 𝑘-NN
este é um parâmetro definido, no grafo RNG pode variar de acordo com a base de dados.
A ordem média do número de arestas dos grafos RNG construídos pode ser obervada na
Tabela 4.2.1.

Base de dados 25372 500 5000 10000
USCities 2 - - -

Sintética (2 dimensões) - 2 2 2
Sintética (8 dimensões) - 4 5 5
Sintética (32 dimenões) - 5 7 8

Tabela 2 – Ordem média do número de arestas dos grafos RNG construídos, cada linha
representando uma base de dados e as colunas o número de elementos

Como mencionado anteriormente neste trabalho, tanto o RNG quanto o 𝑘-NNG
não garantem respostas exatas utilizando um algoritmo de busca gulosa sendo então ne-
cessário utilizar outros recursos para realizar consultas por similaridade em qual a acurácia
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chegue à 100% ou o mais próximo possível disso. Para verificar como os dois grafos se
comportam utilizando o mesmo algoritmo de consulta por similaridade foi aplicado o
algoritmo iGNNS [21] nos dois tipos de grafos utilizando os dados das bases sintéticas
geradas e da base de dados da USCities. As consultas foram realizadas utilizando os mes-
mos 100 elementos aleatoriamente escolhidos como elementos de consulta com o objetivo
de encontrar o seu vizinho mais próximo (1 − 𝑁𝑁). Foi avaliado principalmente o tempo
de execução e a acurácia da consulta para cada tipo de grafo. Foi utilizado para todas as
consultas o parâmetro de parada padrão 4 que permite que o algoritmo realize no máximo
um quarto do número de elementos em cálculos de distância.

Foi comparado a acurácia das consultas utilizando o iGNNS entre o RNG e os
grafos 𝑘-NNG com parâmtero 𝑘 = 2, 5, 10, 20, 50. A diferença entre a acurácia e o tempo
de execução dos grafos RNG e 𝑘-NNG pode ser observada em 16. Como pode ser observado
na tabela 4.2.1 a ordem média do grafo RNG para a base de dados USCities é 2, assim
comparando a acurácia dos grafos 𝑘-NNG com valores de 𝑘 = 2, 5, 10, 20 que são próximos
a ordem do RNG (considerando que o 𝑘-NNG é um grafo direcionado) o RNG ganha em
acurácia.
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Figura 16 – Comparação da acurácia em porcentagem ao aplicar o algoritmo iGNNS nos
grafos 𝑘-NNG e RNG para a base de dados USCities.
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Da mesma forma o algoritmo iGNNS foi aplicado aos grafos construídos a partir
da base de dados sintéticas, os resultados destes experimentos utilizando a base sintética
para 2, 8 e 32 dimensões podem ser observados nas Figuras 17,18 e 19 respectivamente.
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Figura 17 – Comparação do tempo de execução e da acurácia ao aplicar o algoritmo
iGNNS nos grafos 𝑘-NNG e RNG para dados sintéticos de 2 dimensões.
Tempo de execução em nanosegundos na escala log10 e acurácia em por-
centagem.
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Figura 18 – Comparação do tempo de execução e da acurácia ao aplicar o algoritmo
iGNNS nos grafos 𝑘-NNG e RNG para dados sintéticos de 8 dimensões.
Tempo de execução em nanosegundos na escala log10 e acurácia em por-
centagem.

Pode-se observar claramente pelos resultados nas Figuras 17,18 e 19 que conforme
o aumento do número de elementos e das dimensões o tempo de execução dos grafos
𝑘-NN se torna cada vez maior enquanto a sua acurácia cai. Em 18 o tempo de execução
do RNG cai conforme o aumento do número de elementos, isso pode ocorrer quando o
vértice inicial escolhido aleatoriamente está mais próximo da resposta da consulta, porém
isto deve ser analisado com mais cautela futuramente. Porém o RNG apesar de também
crescer em tempo de execução conforme o aumento do número de elementos, este tempo
de execução cresce de forma mais lenta em maiores dimensões como pode ser verificado
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Figura 19 – Comparação do tempo de execução e da acurácia ao aplicar o algoritmo
iGNNS nos grafos 𝑘-NNG e RNG para dados sintéticos de 32 dimensões.
Tempo de execução em nanosegundos na escala log10 e acurácia em porcen-
tagem.

pela Figura 19 mantendo uma alta acurácia o que não ocorre com os grafos 𝑘-NN mesmo
com um parâmetro 𝑘 muito maior quando comparado ao número de arestas médio do
grafo RNG para a mesma base.

Em relação do iGNNS com a abordagem de aproximação espacial em todos os
casos o tempo de execução é maior porém a acurácia também é maior, e é natural que
isto ocorre pois a abordagem de aproximação espacial faz parte apenas de uma iteração
do GNNS original proposto por [18]. Sendo assim, em prática o GNNS realiza várias vezes
a aproximação espacial aumentando as chances de encontrar a resposta exata da consulta
e não apenas um mínimo local. A diferença entre o tempo de execução, número de nós
visitados e acurácia da consulta para a base sintética de 32 dimensões pode ser observada
na Figura 20.

Com isso podemos chegar a conclusão que existe um trade-off entre o custo de
construção do grafo com a acurácia das consultas por similaridade realizadas com os
dados modelados como um grafo. Enquanto grafos como o 𝑘-NNG e o 𝑘-DR são menos
custosos para construir, a acurácia dos resultados das consultas por similaridade diminui
conforme o aumento da dimensionalidade e da cardinalidade dos dados, isto utilizando
um algoritmo de consulta proposto recentemente desenvolvido para realizar consultas por
similaridade em grafos 𝑘-NNG. Por outro lado grafos que conexos que permitem uma
aproximação espacial ainda que local como o RNG têm uma construção mais custosa mas
mantém uma acurácia alta conforme o aumento da dimensionalidade e da cardinalidade
dos dados utilizando o mesmo método.



58

1 × 10+6

2500 5000 7500 10000
Número de elementos

Te
m

po
 d

e 
ex

ec
uç

ão

Consulta
Aprox.
iGNNS

Tempo de execução

0.7

0.8

0.9

2500 5000 7500 10000
Número de elementos

A
cu

rá
ci

a Consulta
Aprox.
iGNNS

Acurácia

0

50

100

150

2500 5000 7500 10000
Número de elementos

N
úm

er
o 

de
 n

ós
 v

is
ita

do
s

Consulta
Aprox.
iGNNS

Número de nós visitados

Figura 20 – Comparação do tempo de execução, acurácia e número de nós visitados du-
rante a consulta entre o algoritmo iGNNS e a aproximação espacial (algoritmo
guloso) para o grafo RNG utilizando a base de dados sintética de 32 dimen-
sões.



59

5 CONCLUSÃO

Ao materializar o espaço de similaridade como um grafo é de grande importância
a forma como o grafo é construído, como os dados são conectados e também como realizar
uma consulta por similaridade através de algoritmos de busca em grafos.

Assim, foi apresentado neste trabalho como contribuição uma revisão sobre os
diferentes tipos de grafos e algoritmos utilizados para realizar consultas por similaridade
apresentando uma visão geral dos trabalhos da área desde os mais antigos até os mais
recentes.

Foi realizada uma revisão bibliográfica tanto dos trabalhos que apresentam consul-
tas por similaridade em grafos com resultado exatos tanto como resultados aproximados.
Além disso foi abordado também definições de diferentes tipos de grafos de proximidade
como o grafo de Delaunay, o grafo de Gabriel (GG) e o RNG e a propriedade de aproxi-
mação espacial necessária para a realização de consulta por similaridade com resultados
exatos a partir de um algoritmo guloso de busca (algoritmo mais utilizado na literatura
para realizar consulta ao elemento mais similar ao elemento de consulta).

Com isso, foi discutido e comprovado através de pequenos experimentos que o grafo
de Delaunay apesar de satisfazer por definição a propriedade de aproximação espacial este
pode se tornar rapidamente um grafo completo com o aumento das dimensões dos dados
tornando inviável sua utilização como estrutura para armazenar e realizar consultas em
grandes volumes de dados complexos multidimensionais. Partindo então desta discussão
inicial foram então revisados os trabalhos que utilizam grafos de proximidade com baixa
conectividade entre os vértices (dados) porém realizam consultas por similaridade com
resultados aproximados.

Os principais tipos de grafos com buscas aproximadas revisados foram os grafos
𝑘-NNG, 𝑘-DRG e o RNG abordando também diferentes variações destes tipos de grafos
e algoritmos de consultas por similaridade propostos para cada tipo. Além da revisão dos
trabalhos propostos na literatura foi também realizada uma discussão sobre a estrutura
dos três principais grafos com buscas aproximadas quanto a conectividade dos vértices,
direção das arestas e também se estes grafos satisfazem a propriedade de aproximação
espacial.

Por final foi realizado experimentos para verificar a aplicabilidade do algoritmo de
consulta por similaridade iGNNS para os dois principais grafos utilizados na literatura o
𝑘-NNG e o RNG. A partir dos resultados da consulta foi concluído que existe um trade-
off entre os custo de construção do grafo com a acurácia das consultas por similaridade.
Dos mesmos experimentos verificamos que o RNG poderia ser um tipo de grafo que se
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comporta melhor em consultas por similaridade porém há o obstáculo da construção
mais custosa em relação ao 𝑘-NNG. Além disso o RNG mantém um número de arestas
por vértice muito menor quando comparado ao 𝑘-NNG para manter a mesma taxa de
precisão, isto pode ser uma vantagem quando estes grafos forem utilizados como modelo
de dados.

Como trabalho futuro um maior número de algoritmos de consultas por simila-
ridade em grafos e outros tipos de grafos propostos recentemente como o NSW [50] e o
FANNG [20] devem ser avaliados. Assim como uma análise mais profunda sobre o com-
portamento do 𝑘-NNG e RNG utilizando mais bases de dados reais.
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