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RESUMO

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

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

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

Keywords: Similarity searches, 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.

A abordagem mais utilizada para recuperar dados complexos são as consultas por
similaridade [1]. As consultas por similaridade têm como princípio recuperar dados simi-
lares 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
propriedades de cor, textura e/ou forma da imagem, gerando uma representação numé-
rica, denominada vetor de características, que pode ser comparada utilizando uma função
de (dis)similaridade, tipicamente uma função de distância [2]. A combinação entre o ve-
tor 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 similaridade. Espaços de similaridade têm sido modelados em vários trabalhos da
literatura como espaços métricos [3].

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 armazenamento
de dados complexos utilizando consultas por similaridade é o modelo de dados relacio-
nal [4, 5, 6, 7]. Além do modelo relacional, outros modelos de dados, como o modelo
chave-valor [8] e o modelo de dados em grafos [9, 10], 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,
novas estruturas de indexação chamadas de métodos de acesso espaciais (MAEs) foram
propostos para a indexação de dados complexos como por exemplo a Slim Tree [11] e a
DBM Tree [12].
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1.1 Motivação

A estrutura que os grafos fornecem permite uma grande interconectividade de
dados, por este motivo, grafos são bastante utilizados em sistemas de recomendação[13]
e redes sociais, tanto como estruturas auxiliares assim como modelo de dados [14]. 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.

A hipótese do presente projeto é que, ao materializar-se o espaço de similaridade
como um grafo, a “vizinhança” de um dado (dados similares) pode ser explorada de
forma mais eficiente. Assim, acredita-se que seja 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 [15], e opções de expansão de consultas,
nas quais o usuário fornece inicialmente uma condição de busca e segue o processo de
consulta explorando os dados retornados de forma gradual [16].

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 [17] e [18]. Estes trabalhos executam consultas por similaridade sobre
grafos, porém os resultados não foram exatos para todos os experimentos.

1.2 Objetivos

O objetivo do presente projeto é estudar diferentes tipos de grafos para consultas
por similaridade e encontrar a forma de construção mais adequada para a recuperação
exata de dados por similaridade.

Este estudo será feito através de uma análise teórica sobre a construção do grafo e
os algoritmos para execução de consultas por similaridade envolvendo os diferentes grafos
e hipóteses apresentadas durante o estudo teórico.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo contém uma apresentação de conceitos iniciais sobre consultas por
similaridade na seção 2.1, modelos de dados utilizados para o armazenamento de dados
complexos na seção 2.2 e uma discussão sobre a utilização de grafos como materialização
do espaço métrico e trabalhos recentes na área na seção 2.3.

2.1 Consultas por similaridade

Dados de experimentos científicos, dados geográficos, imagens, vídeos, textos de
grande extensão entre outros, são chamado de dados complexos. Não é possível esta-
belecer uma relação de ordem total para comparar dados complexos como é realizado
nas consultas à dados estruturados (sequências de caracteres, números, etc.) através dos
operadores de comparação (>, <, ≥, ≤) [19]. Portanto, para a recuperação de dados com-
plexos a abordagem mais utilizada são as consultas por similaridade. As consultas
por similaridade têm como princípio recuperar dados similares a um ou mais elementos
de referência (elementos de consulta).

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 [20].

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) [1].

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 [3].

Existem principalmente dois tipos básicos de consultas por similaridade, a Con-
sulta por Abrangência (Range query – Rq) e Consulta dos k vizinhos mais pró-
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Figura 1 – Representação da con-
sulta aos k vizinhos mais
próximos.

r

Figura 2 – Representação da consulta por
abrangência.

ximos (𝑘-Nearest Neighbor query – 𝑘-NNq) [3]. A consulta por abrangência recupera os
dados mais similares ao elemento de consulta dentro de um limiar como pode ser ilustrado
na 2. Na figura 2 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. Enquanto a consulta dos k-vizinhos
mais próximos recupera os 𝑘 dados mais similares ao elemento de consulta como pode ser
observado na figura 1. A figura 1 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.

Pela grande dimensionalidade dos 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 são mais adequadas para
dados tradicionais, assim, novas estruturas de indexação adequadas para dados complexos
estão sendo propostas por exemplo, a estrutura Slim-tree [21] e a estrutura CM-tree [22].

2.2 Modelos para recuperação de dados por similaridade

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 “tradicio-
nais” 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. As subseções seguintes apresentam os
modelos de dados utilizados para armazenamento de dados complexos e como inserir o
conceito de similaridade nestes modelos de dados.
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2.2.1 Modelo de dados relacional

O modelo de dados relacional é um modelo simples e de base teórica matemática.

O banco de dados no modelo relacional é representado por uma coleção de relações.
Informalmente, uma relação é como uma tabela de valores onde cada linha, chamada de
tupla, na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados e cada coluna
representa um atributo desta tupla [23].

Os SGBDs relacionais comerciais utilizam a linguagem de consulta SQL como pa-
drão para realizar consultas. A base para a linguagem SQL é o cálculo relacional enquanto
a álgebra relacional é utilizada nas implementações de banco de dados [23].

De forma geral, os dados complexos no modelo de dados relacional são modela-
dos como uma tabela onde cada coluna armazena um vetor de característica do dado
da tupla. Para realizar consultas por similaridade, existem, principalmente, três formas
de inserir o conceito de similaridade no modelo de dados relacional: inclusão de novos
operadores de consulta, utilizar lógica nebulosa (fuzzy) e através de relações ordenadas
(ranked relations).

Ao contrário da lógica clássica, a lógica nebulosa propõe que qualquer sentença
pode assumir um valor entre 0,falso e 1,verdadeiro [24]. Assim, o conceito de similaridade
pode ser inserido no modelo relacional utilizando a noção de similaridade como impre-
cisão através de conceitos da lógica nebulosa. O trabalho [25] propõe uma álgebra por
similaridade para dados complexos que considera a imprecisão e permite a associação de
pesos nos operadores representando as preferências do usuário. Por exemplo, em [26] os
autores utilizaram a lógica fuzzy no desenvolvimento de um sistema de recuperação de
imagens por conteúdo para descrever o grau de similaridade de características da imagem,
associar “pesos” às características e expressar a percepção de similaridade dos humanos
por regras fuzzy.

As relações ordenadas (ranked relations) determinam uma ordem entre as tuplas
de uma relação considerando um ou mais critérios para classificação. O modelo relacional
pode ser estendido utilizando o conceito de relações ordenadas. As consultas top-k estão
relacionadas ao conceito de relações ordenadas, estas consultas têm como objetivo retornar
as 𝑘 tuplas que estão melhor classificadas de acordo com um critério. Os trabalhos [27, 28]
descrevem uma linguagem para consulta e métodos de processamento de consultas para
dados complexos utilizando relações ordenadas.

Sem modificar a estrutura das relações é possível, para inserir o conceito de si-
milaridade, incluir novos operadores no modelo relacional para realizar consultas por
similaridade. Além da inserção dos operadores básicos, Rq e kNNq, foi proposto em [29]
operadores e algoritmos chamados de kAndRange e kOrRange que fazem a combinação
da Rq e da kNNq para realizar consultas mais complexas e não apenas utilizando um
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operador isoladamente. Foi proposto também na área operadores de junção por abran-
gência e agrupamento por similaridade [30, 31, 32] além da representação das consultas
por similaridade por uma notação algébrica [2].

2.2.2 Modelo de dados chave-valor

No modelo de dados chave-valor, cada valor corresponde a uma chave. É um mo-
delo de dados de estrutura simples, porém, a consulta por um objeto através de sua chave
é mais rápida [33]. Este modelo de dados se parece muito, por sua estrutura, como uma
tabela hash. O conceito de similaridade neste modelo pode ser inserido através da inde-
xação dos valores como proposto em [8], o trabalho utiliza o modelo chave-valor para
realizar consulta por similaridade para dados de alta dimensionalidade. Para realizar as
consultas por similaridade, o trabalho conta com uma LSH–Locality sensitive hashing [34]
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.

2.2.3 Modelo de dados em grafos

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 [14], 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 critérios
que devem ser considerados em paralelo. Primeiramente como o grafo é construído, o que
cada vértice e cada aresta significam. Por exemplo, em [9] os vértices representam imagens
e as arestas representam uma possível similaridade entre os vértices conectados. Porém, no
trabalho de [10] os vértices representam diferentes subdivisões da imagem e as arestas são
as responsáveis por conectar vértices que representam subdivisões (vértices) similares. O
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segundo critério que deve ser considerado é a forma de realizar consultas por similaridade
nos grafos, ou seja, os algoritmos de busca em grafos. A grande maioria dos trabalhos na
área utilizam algoritmos gulosos de busca em grafos para encontrar o dado que pertence
ao grafo mais similar ao elemento de consulta e então, a partir deste elemento, uma nova
busca é realizada para analisar a similaridade dos vértices adjacentes ao elemento mais
próximos com o elemento de consulta [35, 36, 17]

2.3 Tipos de grafos utilizados em consultas por similaridade

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 [37]. Além dos grafos de proximi-
dade como o grafo dos k vizinhos mais próximos e os grafos de vizinhança relativa, grafos
hierárquicos e hipergrafos com construção baseada em grafos de proximidade também são
utilizados. Enquanto, nas subseções seguintes será apresentado os grafos utilizados como
estrutura de indexação ou modelo de dados para recuperação de dados por similaridade
estão subdivididos em quatro linhas: os grafos dos k vizinhos mais próximos (k Nearest
Neighbor Graph – 𝑘-NNG) e variações, os grafos hierárquicos, os hipergrafos e os grafos
de vizinhança relativa (Relative Neighborhood Graph – RNG) e variações.

2.3.1 Grafos dos k vizinhos mais próximos e variações

Os grafos 𝑘-NN (𝑘-NNG) são grafos direcionados onde cada vértice está conec-
tado com seus 𝑘 vizinhos mais próximos. Formalmente, seja 𝑉 o conjunto de dados, 𝛿

uma função de distância definida entre os dados e 𝑁𝑁𝑘(𝑣) os 𝑘 elementos mais pró-
ximos de 𝑣, tal que 𝑣 ∈ 𝑉 . O 𝑘-NNG é um grafo direcionado 𝐺 < 𝑉, 𝐸 > onde
𝐸 = < 𝑣, 𝑢 >, 𝑢 ∈ 𝑁𝑁𝑘(𝑣) [38].

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 [38] 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



30

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 [38], os dois algoritmos requerem
a construção de uma estrutura de dados global.

Para solucionar este problema o algoritmo NN-Descent [39] 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
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.

Além de algoritmos de construção do 𝑘-NNG, vários algoritmos foram propostos
para realizar consultas por similaridade neste tipo de grafo. Uma vez que devem ser
consideradas, além da estrutura do grafo, as propriedades do espaço de similaridade.

Em [36] 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) [40]. 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).



31

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
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.
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No trabalho [17], 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 [41] e da KD-tree [42]1.

2.3.1.1 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 [43] 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) [44]. 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
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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do vizinho mais próximo do elemento de consulta, um algoritmo de busca gulosa (Greedy
Search – GS) é utilizado [18]. 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 [45]. 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
vértices são exploradas em largura até que não exista mais nenhum vértice mais próximo
do que aqueles já encontrados.

2.3.2 Grafos hierárquicos

O 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.

Em [35] os autores utilizam um grafo do tipo 𝑘-DR hierárquico para diminuir
o espaço de busca para as consultas por similaridade. 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 [45], 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 [46] 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 [35], então de cada cluster um vértice é escolhido
como representante através da propriedade de intermediação. A intermediação é uma
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medida de centralidade de um vértice em um grafo [47]. 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 [45]
são utilizados. As consultas no DLG têm a mesma precisão que o grafo 𝑘-DR hierárquico
utilizado em [35], porém com tempo de execução de consultas menor.

2.3.3 Hipergrafos

Um hipergrafo é definido por 𝐻(𝑉, 𝐸), onde 𝑉 é o conjunto de vértices e 𝐸 é
um conjunto de arestas. A diferença para os grafos são que as arestas dos hipergrafos,
também chamadas de hiper-arestas, podem se relacionar com um conjunto arbitrário de
vértices [48].

Em [49] os autores propõem um modelo de hipergrafo chamado de soft para repre-
sentação de imagens em um espaço de similaridade. Nos modelos de hipergrafos tradicio-
nais, os hipergrafos podem ser representados por uma matriz de incidência 𝑀|𝑉 |×|𝐸| onde o
valor do elemento 𝑚𝑖𝑗 é 1 se 𝑣𝑖 ∈ 𝑒𝑗, sendo 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 um vértice e 𝑒𝑗 ∈ 𝐸 uma hiperaresta, ou
𝑚𝑖𝑗 é 0, caso contrário. Como no modelo tradicional todos os vértices de uma hiperaresta
são tratados de forma igual, a relação entre os vértices é descartada, trazendo problemas
para aplicações com base em hipergrafos. No trabalho o hipergrafo é construído de forma
que cada vértice representa uma imagem e uma hiperaresta é estabelecida conectando
o vértice com seus k-vizinhos mais próximos, de acordo com o modelo soft. O modelo
soft pode ser representado por uma matriz �̄�|𝑉 |×|𝑉 |, onde �̄�𝑖𝑗 = 𝛿(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) se 𝑣𝑖 incide na
hiperaresta 𝑒𝑗, onde 𝛿 é a função de distância utilizada, ou �̄� = 0, caso contrário. O peso
da hiperaresta será a soma das distâncias entre os vértices que fazem parte desta hipe-
raresta. Esta estrutura, além de descrever um grupo formado pela mesma hiperaresta, é
uma matriz de distâncias que permite a identificação de vizinhos mais próximos, em ter-
mos do espaço de similaridade original, sem a necessidade de realizar cálculos adicionais
de distância.

2.3.4 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) [50].
O RNG garante que, para qualquer par de vértices, existe um ou mais “caminhos” que
conectam os dois vértices. O RNG 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.
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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 [45] 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) [51] 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 [52] 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
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
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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.

2.4 Grafos de proximidade

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) se e somente se 𝑃 para for válida para (𝑣, 𝑢) [53, 50]. Esta relação de proximidade
𝑃 entre os vértices determinam o tipo de grafo. Por exemplo, o 𝑘-NNG tem como relação
de proximidade que para cada vértice 𝑣 ∈ 𝑉 os seus vértices adjacentes serão todos os
vértices 𝑢 ∈ 𝑁𝑁𝑘(𝑣).

Além dos grafos já definidos na seção 2.3, existem outros tipos de grafos de proxi-
midade com relações de proximidade 𝑃 definidos como [50]:

∙ 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 Delaunay (Delaunay Graph – DG): O grafo Delaunay é construído
através da triangulação de Delaunay. Considerando 𝑉 para cada triangulação de
Delaunay 𝑇 em 𝑉 , a circunferência 𝐶(𝑇 ) não deve conter outros vértices 𝑣 ∈ 𝑉 .

∙ 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 a partir

Foi demonstrada em [37] a relação de hierarquia 2.1 dos diferentes grafos de pro-
ximidade definidos.

𝑀𝑆𝑇 ⊆ 𝑅𝑁𝐺 ⊆ 𝐺𝐺 ⊆ 𝐷𝐺 (2.1)
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3 DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS VÁRIOS TI-
POS DE GRAFOS PARA CONSULTAS POR SIMILARI-
DADE

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. A base de dados USCities contém as informações do censo
realizado no ano 2001 nos Estados Unidos da América, reunindo aproximadamente cem
atributos numéricos, que representam os dados demográficos, e as coordenadas geográ-
ficas das cidades que participaram da pesquisa. A amostra contém 277 cidades e está
representada pela Figura 3. 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.

Figura 3 – Amostra de 277 cidades da base de dados USCities apresentadas de acordo
com suas coordenadas geográficas.
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Para ilustrar, um grafo do tipo 𝑘-NN e outro 𝑘-DR foram construídos nas Figu-
ras 4(a) e 4(b) a partir dos dados da Figura 3, ambos com o valor de 𝑘 = 2.

Por se tratar de grafos de 𝑘 pequeno, não há grandes diferenças notáveis entre o
𝑘-NN e o 𝑘-DR. Porém para ilustrar a diferença entre o grafo 𝑘-NN e o 𝑘-DR na figura 5
dois há uma comparação dos dois tipos de grafos para o vértice que representa a cidade
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(a) (b)
Grafo 𝑘-NN Grafo 𝑘-DR

Figura 4 – Grafos 𝑘-NN e 𝑘-DR de 𝑘 = 2 a partir dos dados da Figura 3

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.

(a) (b)
Grafo 𝑘-NN Grafo 𝑘-DR

Figura 5 – Comparação do grafo 𝑘-NN e 𝑘-DR para o vértice Drayton city

Apesar de ser um dos tipos de grafos mais utilizados para recuperação por simila-
ridade, 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 4(a), é perceptível a aglomeração de vértices
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em diferentes regiões tornando o grafo desconexo. A Figura 6 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 apresentados no capítulo 2.

Figura 6 – Região desconexa do grafo 𝑘-NN

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 6, seria
impossível analisar a similaridade em relação aos outros vértices do grafo que não estão
representados na figura. Por este motivo, 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 experimentos de
[17]. O algoritmo 𝑘-NN utilizado é eficiente porém não apresenta resultados exatos em
todas as consultas.

Em contrapartida, o RNG garante que, para qualquer par de vértices, existe um ou
mais “caminhos” que conectam os dois vértices. A Figura 7 mostra um RNG construído
a partir dos dados da Figura 3.

A abordagem de aproximação espacial [54] 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. Como são a maioria das abordagens de algoritmos
para consultas por similaridade em grafos apresentados na seção 2.3. De acordo com o
autor de [54] para este tipo de algoritmo funcionar um grafo completo, todos pares de
vértices são vizinhos, funcionaria porém com uma alta complexidade computacional. 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
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Figura 7 – Grafo RNG construído a partir das amostras da Figura 3
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 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 

a propriedade 3.1 deve ser seguida:

∀𝑎 ∈ 𝑆, ∀𝑞 ∈ 𝑉, 𝑖𝑓∀𝑏 ∈ 𝑁(𝑎), 𝛿(𝑞, 𝑎) ≤ 𝛿(𝑞, 𝑏), 𝑡ℎ𝑒𝑛∀𝑏 ∈ 𝑆, 𝛿(𝑞, 𝑎) ≤ 𝛿(𝑞, 𝑏) (3.1)

Esta propriedade 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 [54].

Os trabalhos que utilizam o RNG alcançam resultados exatos nas consultas por
similaridade. Isso ocorre principalmente pelo fato do 𝑅𝑁𝐺 ⊆ 𝐷𝐺.
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