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Abstract. The k-NN – k-nearest neighbor – is a remarkable algorithm used in 
Machine Learning applications such as pattern recognition, data mining and 
automated reasoning. Having as inputs an instance x and an integer k ≥ 1, the 
k-NN searches for k similar instances to the instance x in a set T of N ≥ 1 
instances with D ≥ 1 dimensions. When T has many instances and/or large 
dimensionality, this search process tends to consume a lot of time, due to 
calculations of similarity functions between instances. Several proposals have 
been made to reduce the search time of the k-NN algorithm. This article reports 
a work in progress that investigate algorithms that propose to reduce the search 
time of the k-NN algorithm. One of these algorithms is known as kMkNN. 
Specifically, this article reports the reproduction of an experimental study with 
the kMkNN algorithm in which this algorithm is compared with the k-NN 
algorithm with regard to computation time. The results of the reproduced 
experiments are contrasted with the results of the published experiments. 

Resumo. O k-NN – k-nearest neighbor – é um notável algoritmo utilizado em 
aplicações de Aprendizado de Máquina que envolvem, entre outras, 
reconhecimento de padrões, mineração de dados e raciocínio automatizado. 
Tendo como entradas uma instância x e um inteiro k ≥ 1, o k-NN envolve um 
processo de busca de k instâncias mais similares à instância x em um conjunto 
T de N ≥ 1 instâncias definidas por D ≥ 1 dimensões. Quando T possui grande 
número de instâncias e/ou grande dimensionalidade tal processo de busca tende 
a consumir muito tempo devido, principalmente a cálculos de funções de 
similaridade entre instâncias, geralmente utilizando a métrica descrita pela 
distância euclidiana entre instâncias. Diversas propostas têm sido feitas para 
reduzir o tempo de busca do algoritmo k-NN. Este artigo relata parte dos 
esforços de um trabalho em andamento que investiga algoritmos que objetivam 
reduzir o tempo de busca do algoritmo k-NN. Um destes algoritmos é conhecido 
como kMkNN. Especificamente este artigo relata os trabalhos de reprodução 
de um estudo experimental com o algoritmo kMkNN em que esse algoritmo é 
comparado com o algoritmo k-NN no que se refere ao tempo de busca. Os 
resultados dos experimentos reproduzidos são confrontados com os resultados 
dos experimentos publicados. 
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1. Introdução 
Famoso na área de Aprendizado de Máquina pela sua simplicidade, precedência e 
aplicações práticas, o algoritmo k-NN (Cover & Hart, 1967) – do inglês k-nearest 
neighbor – tem inspirado o desenvolvimento de diversos algoritmos aplicados ao 
reconhecimento de padrões, ao raciocínio automatizado, à mineração de dados, enfim, a 
um universo de aplicações que necessitam, genericamente, de processos de classificação 
ou de regressão.  
 O algoritmo k-NN é frequentemente descrito na literatura, a exemplo do que faz 
Mitchell (1997), como um algoritmo da categoria denominada “baseada em instâncias”. 
Tal algoritmo não demanda nenhum procedimento para treinamento afim de desenvolver 
um modelo genérico para a busca de uma instância x em um conjunto de instâncias T, de 
modo que o próprio conjunto T pode ser considerado o conjunto de treinamento do 
algoritmo. A inclusão de uma nova instância no conjunto T não requer nada além da 
própria inclusão da instância em T. Tendo por referência uma função de similaridade entre 
instâncias e, como entradas uma instância x e um inteiro k ≥ 1, o algoritmo k-NN realiza 
uma busca exaustiva, em um conjunto de instâncias T, com N ≥ 1 instâncias descritas em 
um espaço de D ≥ 1 dimensões, das k instâncias mais similares à instância x.  

 Quando usado em processos de classificação, o mecanismo de funcionamento do 
k-NN é bastante simples e consiste apenas em computar o valor da similaridade de x e 
cada uma das instâncias em T, selecionar as k instâncias mais similares a x e, com base 
nas classes das instâncias selecionadas, arbitrar uma classe como resposta ao processo de 
classificação. Contrapõem-se a esta simplicidade o alto custo computacional do processo 
de busca exaustiva no conjunto de instâncias T, principalmente em aplicações com grande 
número de instâncias com alta dimensionalidade. Muitas propostas para acelerar o 
mecanismo de busca do algoritmo k-NN têm sido feitas e uma destas propostas é o 
algoritmo kMkNN, descrito em Pan et al. (2020) e originalmente relatado em Xueyi 
(2011). 

 Sendo o k-NN um algoritmo da categoria supervisionada, habitualmente a 
literatura o apresenta operando sobre conjuntos contendo instâncias de D + 1 dimensões. 
A dimensão de ordem D + 1 de uma instância armazena a classe à qual a instância 
pertence. Considerando o foco deste trabalho, isto é, o processo de busca do algoritmo k-
NN, os conjuntos serão tratados como tendo dimensão igual a D. 

 Este trabalho reproduz parte dos experimentos com os algoritmos k-NN e 
kMkNN1 relatados em Pan et al. (2020). O objetivo do trabalho é confrontar os resultados 
dos experimentos reproduzidos com os resultados obtidos por Pan e seus colegas. O 
restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 analisa a complexidade 
computacional da busca no algoritmo k-NN. O algoritmo kMkNN, alternativa para 
reduzir a complexidade computacional do processo exaustivo de busca do algoritmo k-
NN e, com isto, acelerar o processo de busca, é descrito na Seção 3. A Seção 4 relata os 
resultados dos experimentos realizados com os algoritmos k-NN e kMkNN, operando 
sobre 5 conjuntos de instâncias de domínios reais, de diferentes tamanhos e dimensões. 

 
1 O kMkNN executa uma busca exata de k instâncias mais similares a uma instância x, no sentido que os 
resultados coincidem com os resultados que podem ser obtidos pela mesma busca no algoritmo k-NN. Ou 
seja, ambos algoritmos selecionam as mesmas instâncias para, por exemplo, um processo de classificação. 
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Por fim, a Seção 5 discute os resultados reproduzidos neste trabalho, os confronta com os 
resultados relatados por Pan e seus colegas e apresenta considerações finais. 

2. Complexidade Computacional da Busca no Algoritmo k-NN 
A distância euclidiana (Anton, 1994; Theodoridis, & Koutroumbas, 2009) é comumente 
utilizada como uma métrica (Lima, 2013) para a função de similaridade empregada em 
diversas versões do algoritmo k-NN e, dada a sua prevalência, é empregada neste estudo. 
Quando ela é usada como medida de similaridade, quanto maior for a distância euclidiana 
entre duas instâncias, mais dissimilares essas instâncias são consideradas serem e, 
inversamente, quanto menor for a distância euclidiana entre duas instâncias, mais 
similares elas são consideradas serem. Para duas instâncias 𝑝 e 𝑞 no espaço 𝐷 dimensional 
a distância euclidiana entre elas é definida por 

                                         𝑑(𝑝, 𝑞) = )∑ (𝑝! − 𝑞!)"#
!$% 	,                                          (Eq. 1) 

onde 𝑝! e 𝑞! denotam a d-ésima dimensão das instâncias 𝑝 e 𝑞. 

 O cálculo da distância euclidiana entre duas instâncias requer 𝐷 subtrações, 𝐷 
multiplicações e 1 (um) cálculo de raiz quadrada. Em um conjunto de instâncias de 
treinamento T, com 𝑁 instâncias de	𝐷 dimensões, dado como entrada do algoritmo k-NN, 
o cálculo da distância euclidiana entre uma instância x e todas as instâncias do conjunto 
T requer 𝐷𝑁 subtrações, 𝐷𝑁 multiplicações e 𝐷 cálculos de raiz quadrada, o que conduz 
a uma complexidade computacional 𝑂(𝐷𝑁). Em um primeiro cenário onde 𝐷 é pequeno 
e 𝐷 é muito menor do que 𝑁 a complexidade computacional pode ser considerada, na 
prática, linear em relação a 𝑁, ou seja, 𝑂(𝑁). Em um segundo cenário onde 𝐷 = 𝑂(𝑁) a 
complexidade computacional tende a ser 𝑂(𝑁"). Em aplicações popularmente 
conhecidas como big data, onde 𝑁 é grande e, pior ainda, onde 𝑁 e 𝐷 são grandes, os 
dois cenários de complexidade computacional são inaceitáveis em termos de tempo de 
processamento. Daí propostas de algoritmos que objetivam acelerar o algoritmo k-NN, 
reduzindo cálculos de distâncias, mas mantendo ainda o mesmo resultado, se destacam 
na literatura. Um destes algoritmos é o kMkNN (Pan et al., 2020), apresentado na próxima 
seção.  

3. O Algoritmo kMkNN 
A ideia básica do algoritmo kMkNN é pré-processar um conjunto de instâncias T com o 
objetivo de acelerar o processo de busca. Assim o algoritmo kMkNN possui duas fases 
denominadas em Pan et al. (2020) de Fase 1, fase offline ou de pré-processamento, e a 
Fase 2, fase online ou fase de busca propriamente. Na Fase 1 o algoritmo de agrupamento 
k-Means (MacQueen, 1967) é utilizado para induzir 𝑀 = √𝑁 grupos2 sobre o conjunto 
de instâncias T, onde N é o número de instâncias de T.  

 Na Fase 2 o conceito de desigualdade triangular (Lima, 2013) é utilizado como 
estratégia para economizar cálculos de distâncias euclidianas e, com isto, acelerar o 
processo de busca de k instâncias em T mais similares a uma instância x dada como 
entrada na Fase 2. A Figura 1 ilustra o uso da desigualdade triangular no contexto do 

 
2 Pan et al. (2020) afirmam que M foi definido como sendo igual √𝑁 a partir de estudos experimentais, 
embora não apresentem os resultados destes estudos.  
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algoritmo kMkNN. A figura apresenta um grupo de instâncias 𝐶& cujo centro é 𝑐& e o raio 
é 𝑟&. A figura também apresenta o conjunto 𝑦'(( de k instâncias correntemente3 mais 
similares (mais próximas) à instância x e o raio 𝑑' deste conjunto. 

 
Figura 1. Uso do conceito de desigualdade triangular no contexto do algoritmo 

kMkNN. 

O conceito de desigualdade triangular permite afirmar que 

                                                 𝑑' + 𝑟& ≥ 𝑑(𝑥, 𝑐&),   

o que implica em 

																																																									𝑑8𝑥, 𝑐&9 − 𝑟& 	≤ 	𝑑'.                                          (Ineq. 1) 

 

 Se para um Grupo 𝐶& a Inequação (1) for falsa, então não é necessário cálculos de 
distâncias entre x e as instâncias do Grupo 𝐶&, o que conduz à primeira fonte de economia 
de cálculos de distâncias empregada pelo algoritmo kMkNN. 

 Mesmo que a Inequação (1) seja verdade para um Grupo 𝐶&, ainda é possível uma 
segunda economia de cálculos de distância. Utilizando novamente o conceito de 
desigualdade triangular é possível afirmar que  

																																												𝑑(𝑥, 𝑦&,*) ≥ |𝑑8𝑥, 𝑐&9 − 𝑑(𝑦&,* , 𝑐&)|.                               (Ineq. 2) 

 Se para uma certa instância 𝑦&,* ∈ 𝐶& 	ocorrer de |𝑑8𝑥, 𝑐&9 − 𝑑(𝑦&,* , 𝑐&)| > 𝑑' então 
pela Inequação (2) 𝑑8𝑥, 𝑦&,*9 > 𝑑' e, também nesta condição, a distância 𝑑8𝑥, 𝑦&,*9 não 
necessita ser calculada. Esta é a segunda fonte de economia de cálculos de distância. 

 
3 O termo “correntemente” está sendo utilizado aqui porque o algoritmo kMkNN compõe o conjunto 𝑦!"" 
de forma iterativa.  
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 A Figura 2 apresenta o pseudocódigo do algoritmo kMkNN. Na Fase 1 o 
algoritmo k-Means é utilizado para induzir um agrupamento com M grupos, {𝐶!}!"#$ , 
contendo 𝑁& instâncias, e armazenar dados pré-processados para a Fase 2, relativos aos 
centros dos grupos, {𝑐!}!"#$ , aos raios dos grupos, {𝑟!}!"#$ , e à distância de cada instância y 
ao centro do grupo que a contém, {{𝑑(𝑦!,& , 𝑐!)}&"#

'! }!"#$ .   

 A Fase 2, fase de busca de k instâncias mais similares (mais próximas) de uma 
instância x, dada como entrada, é realizada da seguinte forma. Computa-se o Grupo 𝐶#∗ 
mais próximo à instância x (linhas 2 e 3 da Figura 2) e, exaustivamente, computa-se a 
distância de x a cada uma das instâncias do Grupo 𝐶#∗, com o objetivo de calcular 
provisoriamente o conjunto {𝑦)''})"#*  das k instâncias mais próximas a x (linhas 4 a 7 da 
Figura 2). Até aqui, nenhuma economia de cálculos de distância é realizada. A economia 
virá com a iteração sobre os outros grupos utilizando a estratégia da desigualdade 
triangular descrita anteriormente (linhas 9 a 32 da Figura 2). Ao final da Fase 2 o 
algoritmo retorna como saída o conjunto {𝑦)''})"#* 	das k instâncias mais similares a x.               
 
Algoritmo kMkNN 
Fase 1: fase de agrupamento (offline) 

Entrada: T: conjunto de instancias; N: número de instâncias em T; M: número 
de grupos a serem formados em T, onde 𝑀 =	√𝑁. 
Saída: {𝑪𝒋}𝒋"𝟏𝑴 .: M grupos de instâncias em T; {𝒄𝒋}𝒋"𝟏𝑴 : M respectivos centros dos 
grupos de instâncias em T; {𝒓𝒋}𝒋"𝟏𝑴 : M respectivos raios dos grupos de instâncias 
em T, onde o raio 𝑟! de um grupo 𝐶! é definido pela maior distância entre o 
centro do grupo 𝐶! e uma instância dentro do grupo 𝐶!; {{𝒅(𝒚𝒋,𝒊, 𝒄𝒋)}𝒊"𝟏

𝑵𝒋 }𝒋"𝟏𝑴 :distância 
de cada instância y ao centro do grupo que a contém. Aqui 𝑁! representa o 
número de instâncias do grupo 𝐶!.    
Procedimento: algoritmo de agrupamento k-Means (MacQueen, 1967).  

Fase 2: fase de busca propriamente (online) 
Entrada: x: instância à qual se busca, em T, instâncias mais próximas a ela; 
k: número de instâncias similares que se quer buscar. 
Usa: saídas da Fase 1 (offline). 

Saída: {𝑦)''})"#* : conjunto das k instâncias de T mais similares a x. 

{ 1 
  Computar as distâncias euclidianas {𝑑(𝑥, 𝑐!}!"#$ .  2 
  Ordenar {𝑑(𝑥, 𝑐!}!"#$ 	para obter {𝑑(𝑥, 𝑐!∗}!"#$ , onde 𝑑(𝑥, 𝑐#∗) < 𝑑(𝑥, 𝑐0∗) < ⋯ < 𝑑(𝑥, 𝑐$∗ ).  3 
  Para o grupo mais próximo a x, 𝐶#∗, computar as distâncias euclidianas  4 
						{𝑑(𝑥, 𝑦#,&}&"#

'#∗ 	, isto é, as distâncias de x a cada instância y do Grupo 𝐶#∗. 5 

  Ordenar {𝑑(𝑥, 𝑦#,&}&"#
'#∗ 	para localizar as k instâncias correntes mais similares a x;     6 

  Inserir essas instâncias em {𝑦)''})"#1 , n = k, e fazer 𝑑* = 𝑦*''.    7 
 8 
  para j := 2 até M faça  9 
  { 10 
     se 𝑑%𝑥, 𝑐#∗) − 𝑟#∗ < 𝑑! então // Primeira fonte de economia de cálculos  11 
       // de distância (Inequação 1). Aqui 𝑟#∗ é o raio do grupo 𝐶#∗. Se  12 
       // este teste é falso, então não é necessário cálculos de  13 
       // distâncias entre x e as instâncias do Grupo 𝐶#∗.                  14 
     { 15 
        para i := 1 até 𝑁#∗ faça 16 
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        { 17 
           se .𝑑%𝑥, 𝑐#∗) − 𝑑(𝑦#,& , 𝑐#∗)	. > 	𝑑! então  18 
             // Segunda fonte de economia de cálculos de distâncias  19 
             //(Inequação 2). Não é necessário o cálculo de 𝑑(𝑥, 𝑦#,&). 20 
           senão 21 
           { 22 
              Calcular a distância euclidiana 𝑑(𝑥, 𝑦#,&). 23 
              se 𝑑(𝑥, 𝑦#,&)< 𝑑! então 24 
                 Fazer n = n + 1 e inserir 𝑦#,& em {𝑦)''})"#1 .    25 
           }   26 
        }  27 
     }   28 
     Ordenar {𝑑(𝑥, 𝑦)'')})"#1 . 29 
      Reduzir {𝑦)''})"#1  para n = k instâncias mais próximas (mais similares).  30 
      Fazer 𝑑* = (𝑥, 𝑦*'').         31 
  } 32 
  Retornar como saída {𝑦)''})"#* .  33 
}     34 

Figura 2. Pseudocódigo do algoritmo kMkNN. 

4. Experimentos 
Pan et al. (2020) realizaram experimentos para verificar a redução da quantidade de 
cálculos de distâncias euclidianas e do tempo de execução do algoritmo kMkNN em 
relação ao algoritmo k-NN. Este trabalho reproduz os experimentos de execução dos 
algoritmos kMkNN e k-NN em 5 conjuntos de instâncias (CIs), de diferentes tamanhos e 
dimensões, descritos a seguir por meio da sintaxe “nome (número de instâncias, número 
de dimensões): Arcene (900, 10000), Multiplefeatures (2000, 649), Shuttle (58000, 9), 
Spambase (4601, 57) e Waveform (5000, 40). Todos estes CIs foram obtidos do 
repositório UCI (Dua & Graff, 2021) e foram testados para k igual a 10, 50, 100 e 200.  

A comparação entre os algoritmos foi realizada tendo como referência os índices: 

• RRDC (Silva e Oliveira, 2020), taxa de redução de cálculos de distância, dada em 
termos percentuais por 𝑅𝑅𝐷𝐶	 = 	100	(1	– 	𝑐)/(𝑏	𝑁), onde c é o número de 
cálculos de distância realizados pelo algoritmo, b é a quantidade de buscas 
realizadas e N é o número de instâncias de treinamento do CI. 

• RRST (Silva e Oliveira, 2020), taxa de redução do tempo de busca, dada em 
termos percentuais por 𝑅𝑅𝑆𝑇	 = 	100	(1	– 	𝑡)/	𝑡'+((, onde t é o tempo para b 
buscas gasto pelo algoritmo no experimento e tk-NN é o tempo gasto pelo algoritmo 
k-NN para realizar b buscas. 

 Todos os experimentos usaram a estratégia de validação cruzada de 10 dobras 
pelo método s-fold (Bishop, 2011), de modo que a quantidade de buscas a ser realizada 
em cada experimento, para cada valor de k, é igual a 𝑏	 = 	 (𝑁	– 	𝑁/10)	𝑁/10. 
 Os algoritmos foram implementados em Python executando em Windows 10 Pro 
com CPU i5-580M 2.5GHz e memória DDR3 de 8 GB. Pan e seus colegas 
implementaram os algoritmos em C++ e executaram em Windows 10 Pro com CPU i7-
6700 3.4GHz e memória DDR4 de 24 GB.  
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 A Tabela 1 descreve os resultados dos experimentos realizados no contexto deste 
trabalho e os resultados dos experimentos de realizados por Pan et al. (2020). 

Tabela 1. Resultados dos experimentos. Símbolos e siglas utilizadas: CI: Conjunto 
de Instâncias; N: número de instâncias do CI; D: número de dimensões das instâncias 
de CI; k: número de instâncias buscadas; c: número de cálculos de distâncias; t: tempo 
de execução; RRDC: taxa de redução de cálculos de distância; RRST: taxa de redução 
de tempo de busca. 

CI 
(N, D) k 

Este trabalho Pan et al. (2020) 
k-NN kMkNN k-NN kMkNN 

c | 
t (s) 

RRDC 
(%) 

 RRST 
(%) 

c / 
t (s) 

RRDC 
(%) 

 RRST 
(%) 

Arcene 
(900, 10000) 

 

10 7.29 x 105 

| 
3773.00 

63.93  60.29 7.29 x 105 

| 
245.36 

60.02  61.23 
50 61.06  61.41 52.84  52.28 
100 59.64  59.92 48.27  47.59 
200 59.20  57.06 38.80  34.47 

Multiplefeatures 
(2000, 649) 

10 3.60 x 106 

| 
1584.00 

85.36  81.69 3.60 x 106 

| 
65.04 

84.59  82.28 
50 78.13  75.37 73.40  68.56 
100 72.99  68.03 67.27  61.54 
200 68.46  59.09 61.27  53.01 

Shuttle 
(58000, 9) 

10 3.03 x 109 

| 
17700.00 

96.78  83.79 3.03 x 109 

| 
3963.72 

94.31  91.81 
50 95.64  83.27 92.96  88.76 
100 94.70  81.69 89.94  86.33 
200 93.04  77.45 86.98  81.50 

Spambase 
(4601, 57) 

10 1.90 x 107 

| 
800.00 

87.58  82.25 1.90 x 107 

| 
48.70 

86.33  84.56 
50 86.26  80.00 84.57  82.25 
100 82.60  73.75 83.28  79.32 
200 76.30  62.87 80.72  73.40 

Waveform 
(5000, 40) 

10 2.25 x 107 

| 
440.00 

11.21  9.54 2.25 x 107 

| 
45.64 

8.67  6.28 
50 7.23  5.22 2.67  -0.23 
100 5.33  0.68 -1.34  -8.09 
200 3.33  -8.40 -1.51  -18.36 

5. Discussão e Considerações Finais 
De forma geral os resultados dos experimentos reproduzidos neste trabalho são 
consistentes com os resultados relatados em Pan et al. (2020), tanto em relação à taxa de 
redução de cálculos de distância (RRDC) quanto em relação à taxa de redução de tempo 
de busca (RRST). Diferenças entre os experimentos são compreensíveis, considerando 
que as instâncias de cada CI são embaralhadas no início de cada experimento e a ordem 
em que elas são tomadas pelo algoritmo kMkNN afeta a taxa de redução de cálculos de 
distância.  

 No entanto, é intrigante constatar que as taxas de redução de cálculo de distâncias 
dos experimentos deste trabalho são ligeiramente maiores do que as relatadas por Pan e 
seus colegas, e isto ocorre em praticamente todos os experimentos. A taxa de redução de 
tempo de busca dos experimentos deste trabalho também é ligeiramente maior do que as 
relatadas por Pan e seus colegas para três CIs (Arcene, Multiplefeatures, Waveform) e é 
práticamente igual para dois outros (Shuttle, Spambase). É possível que isto possa ser 
explicado pelos seguintes problemas do algoritmo kMkNN, identificados no estudo 
realizado neste trabalho:  

• Problema 1: Na Fase 1 o algoritmo k-Means é utilizado para formar M grupos de 
instâncias (Figura 2). Na Fase 2, k instâncias do Grupo 𝐶#∗, grupo mais próximo x, 
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são inseridas em {𝑦)''})"#1  (Figura 2, linhas de 2 a 7). O pressuposto de que o Grupo 
Grupo 𝐶#∗ possui k ou mais instâncias nem sempre é verdadeiro, pois não há 
garantia que o algoritmo k-Means induza k ou mais instâncias no Grupo 𝐶#∗.  

• Problema 2: Uma instância x, distante de uma instância 𝑦#,& por um valor igual a 
𝑑! deve ser incluída no conjunto  {𝑦)''})"#1 . No entanto, o teste da linha 24 da Figura 
2 é 𝑑(𝑥, 𝑦#,&)< 𝑑!, quando deveria ser 𝑑(𝑥, 𝑦#,&)≤ 𝑑!. Além deste problema, a 
programação computacional do conceito de igualdade sobre aritmética de ponto 
flutuante é uma fonte potencial de divergências entre os experimentos deste 
trabalho e os de Pan e seus colegas. 

 Finalmente, deve ser destacado que, equivocadamente, todos os cálculos de 
distâncias do algoritmo k-NN, relatados em Pan et al. (2020), são 10 vezes menores do 
que verdadeiramente são. Os valores corretos são os que estão expressos, neste artigo, na 
Tabela 1. 
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