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Resumo

Diferentes sistemas do mundo real podem ser representados por redes.
As redes são estruturas nas quais seus vértices (nós) representam entida-
des e links representam relações entre essas entidades. Além disso, as re-
des caracterizam-se por ser estruturas dinâmicas, o que implica na rápida
aparição e desaparição de entidades e seus relacionamentos. Nesse cenário,
um dos problemas importantes a serem enfrentados no contexto das redes, é
da predição de links, isto é, prever a ocorrência futura de um link ainda não
existente entre dois vértices com base nas informações já existentes. A im-
portância da predição de links deve-se ao fato de ter aplicações na recuperação
de informação, identificação de interações espúrias e, ainda, na avaliação de
mecanismos de evolução das redes. Para enfrentar o problema da predição
de links, a maioria dos métodos utiliza informações da vizinhança topológica
das redes para atribuir um valor que represente a probabilidade de conexão
futura entre um par de vértices analisados. No entanto, recentemente têm
aparecido métodos hı́bridos, caracterizados por usar outras informações além
da vizinhança topológica, sendo as informações das comunidades as normal-
mente usadas, isso, devido ao fato que, ao serem grupos de vértices densa-
mente ligados entre si e esparsamente ligados com vértices de outros gru-
pos, fornecem informações que podem ser úteis para determinar o compor-
tamento futuro das redes. Assim, neste trabalho são apresentadas duas
propostas na linha dos métodos baseados nas informações das comunida-
des para predição de links. A primeira proposta consiste em um novo ı́ndice
de similaridade que usa as informações dos vértices pertencentes a mesma
comunidade na vizinhança de um par de vértices analisados, bem como as
informações dos vértices pertencentes a diferentes comunidades nessa mesma
vizinhança. A segunda proposta consiste de um conjunto de ı́ndices obtidos a
partir da reformulação de algumas propostas já existentes, porém, inserindo
neles informações dos vértices pertencentes unicamente à mesma comuni-
dade na vizinhança topológica de um par de vértices analisados. Experimentos
realizados em dez redes complexas de diferentes domı́nios demonstraram que,
em geral, os ı́ndices propostos obtiveram desempenho superior às abordagens
usuais.
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Abstract

Different real-world systems can be represented as networks. Networks
are structures in which vertices (nodes) represent entities and links repre-
sent relationships between these entities. Moreover, networks are dynamic
structures, which implies rapid appearance and disappearance of entities and
their relationships. In this scenario, the link prediction problem attempts to
predict the future existence of a link between a pair of vertices considering
existing information. The link prediction importance is due to the fact of ha-
ving different applications in areas such as information retrieval, identification
of spurious interactions, as well as for understanding mechanisms of network
evolution. To address the link prediction problem, many proposals use topo-
logical information to assign a value that represents the likelihood of a future
connection between a pair of vertices. However, hybrid methods have appea-
red recently. These methods use additional information such as community
information. Communities are groups of vertices densely connected among
them and sparsely connected to vertices from other groups, providing useful
information to determinate the future behavior of networks. So, this research
presents two proposals for link prediction based on communities information.
The first proposal consists of a new similarity index that uses information
about the communities that the vertices in the neighborhood of a analyzed
pair of vertices belong. The second proposal is a set of indices obtained from
the reformulation of various existing proposals, however, using only the infor-
mation from vertices belonging to the same community in the neighborhood of
a pair of vertices analyzed. Experiments conducted in ten complex networks
of different fields show the proposals outperform traditional approaches.
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é feita uma comparação entre os links preditos e os novos links
reais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.1 Exemplo de uma rede na qual são identificadas três comunidades
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caixa. Os dados representados em (a) e (b) são apenas ilustrati-
vos e não têm relação um com o outro. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
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indica o valor da média da Precisão (com L = 10% do número
de links existentes, |E|, de cada rede) obtida por um dado ı́ndice
em uma dada estrutura de comunidade de tamanho M para (a)
Yeast, (b) Football e (c) Karate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

xii



LISTA DE FIGURAS

5.10Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
estruturas de comunidades diferentes foram detectadas pelos al-
goritmos FM (esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico
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gi,j Número de caminhos geodésicos que ligam os vértices vi e vj da re-
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Cx,y Comunidade de links contendo a aresta ex,y.
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xC Vértice x da rede G pertencente à comunidade de rótulo C.
Λx,y Conjunto de vizinhos comuns dos vértices x e y.
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HPI-W Índice do hub promovido intra-comunidade (Within-community

Hub Promoted Index)
I Conjunto dos vizinhos comuns inter-comunidades (Inter-commu-

nity common neighbors set)
IA Inteligência Artificial
IID Independente e Identicamente Distribuı́do
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CAPÍTULO

1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

O Aprendizado de Máquina (AM) é um campo de pesquisa em Inteligência

Artificial (IA) que está concentrado no desenvolvimento de algoritmos que

melhorem automaticamente algum aspecto de seu desempenho através da

experiência (Mitchell, 1997; Han et al., 2011). Além disso, AM apresenta

aplicações bem sucedidas em inúmeras áreas, entre as quais destacam-se:

visão computacional, processamento de linguagem natural, bioinformática,

entre outras.

Grande parte das pesquisas em AM tem foco nos dados com estrutura

“plana”, ou seja, dados representados por um conjunto de pares atributo-

valor, e caracterizados por serem Independentes e Identicamente Distribuı́dos
(IID). Porém, muitos conjuntos de dados que representam informações do

mundo real têm uma estrutura relacional, a qual pode ser representada por

redes, onde os vértices (nós) representam indivı́duos, e os links (arestas) deno-

tam as relações ou interações entre os vértices. Alguns exemplos de redes são:

redes de páginas web ligadas por hiperlinks, redes sociais, redes de interações

entre proteı́nas, redes de citações, entre outras (Newman, 2010; Washio et al.,

2004).

Essas redes, ao modelarem sistemas naturais dinâmicos, são chamadas de

redes complexas, e seu estudo tem recebido um grande interesse da comuni-

dade cientı́fica, o qual se reflete nas pesquisas para o entendimento de sua
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evolução (Dorogovtsev e Mendes, 2002), das relações entre suas topologias e

funções (Newman, 2003) e de suas propriedades (Costa et al., 2007). Parte do

interesse no estudo dessas redes é devido à descrição mais expressiva que as

redes fornecem na representação de diferentes domı́nios reais com estrutura

relacional (Wang et al., 2007; Washio et al., 2004).

Dado esse crescente interesse, áreas de estudo focadas na análise das re-

des puderam constatar que, boa parte das redes complexas são governadas

por regras não determinı́sticas devido ao seu comportamento naturalmente

evolutivo (Barabási e Albert, 1999), isto é, ao longo do tempo, vértices e links
tendem a aparecer e desaparecer, conforme um processo que não pode ser

determinado com exatidão.

De maneira similar, constatou-se também que, a maioria das redes apre-

sentam formação de grupos de vértices nos quais as conexões são densa-

mente distribuı́das internamente, mas são esparsamente distribuı́das entre

vértices de grupos diferentes (Granovetter, 1973; Girvan e Newman, 2002). Es-

ses grupos de vértices, chamados também de comunidades, são importantes

para descobrir diferentes comportamentos das redes bem como por fornecer

informações que podem ser aproveitadas na solução de diferentes problemas

em torno delas.

Assim, dada a grande dinâmica na qual as redes complexas estão inse-

ridas, é de extrema importância entender os processos pelos quais a rede

passa durante seu crescimento, para assim poder determinar com maior exa-

tidão, como será sua estrutura no futuro. É neste contexto que o problema da

predição de links se insere.

1.2 Problema Abordado

Predição de Links é uma das tarefas da Mineração de Links (ML), a qual

procura estimar a probabilidade da existência futura de um link entre dois

vértices com base nas informações dos links e dos vértices observados na rede

(Getoor e Diehl, 2005). A definição formal do problema da predição de links,

fornecida por Liben-Nowell e Kleinberg (2007), diz que: “dada uma rede de

algum domı́nio, deve-se prever com precisão os links que serão adicionados à

rede entre o tempo t e um tempo futuro t′”.

A predição de links é uma das principais tarefas da ML e tem atraı́do ampla

atenção das comunidades da Fı́sica e da Ciência da Computação pelo fato de

ter uma grande aplicação na recuperação de informação (Bunescu e Mooney,

2
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2004), na identificação de interações espúrias (Kahanda e Neville, 2009), na

avaliação dos mecanismos de evolução das redes (Liben-Nowell e Kleinberg,

2007; Potgieter et al., 2007), entre outras.

Assim, para resolver o problema da predição de links, diferentes métodos

foram propostos, os quais, segundo Lü e Zhou (2011), podem ser divididos em

três grupos: ı́ndices baseados na similaridade, métodos baseados na máxima

verossimilhança e modelos probabilı́sticos.

As propostas pertencentes ao primeiro grupo são os chamados ı́ndices ba-

seados na similaridade, os quais baseiam-se nas informações estruturais (to-

pológicas) da rede. Esses ı́ndices podem ser do tipo local, nos quais são uti-

lizadas somente as informações de um par de vértices, ou do tipo global, nos

quais são utilizadas as informações de toda a rede. Uma comparação sis-

temática dos diferentes ı́ndices de similaridade local e global foi realizada por

Liben-Nowell e Kleinberg (2007) e Zhou et al. (2009). Desse estudo concluiu-se

que, entre os ı́ndices de similaridade local, o de alocação de recursos (Resource
Allocation - RA) (Zhou et al., 2009) teve o melhor desempenho seguido pelos

ı́ndices dos vizinhos comuns (Common Neighbors - CN) (Lorrain e White, 1971)

e de Adamic-Adar (AA) (Adamic e Adar, 2003), enquanto que, entre os ı́ndices

de similaridade global, destacou-se o ı́ndice Katz (Katz, 1953).

No segundo grupo são inseridos os métodos baseados na estimação da

máxima verossimilhança. Esses métodos pressupõem alguns princı́pios de

organização na estrutura da rede. Uma das propostas com maior destaque

neste grupo é o modelo estrutural hierárquico, no qual, os vértices de uma

rede são divididos em grupos e esses grupos, por sua vez, são divididos em

sub-grupos, e assim por diante, formando uma estrutura de dendograma, no

qual, os pares de vértices estreitamente relacionados são conectados antes

de pares de vértices menos relacionados (Sales-Pardo et al., 2007). O modelo

estrutural hierárquico foi utilizado no domı́nio das redes sociais e das redes

biológicas (Krebs, 2002; Redner, 2008; Clauset et al., 2008).

O terceiro grupo é formado pelos modelos probabilı́sticos, os quais tentam

abstrair a estrutura subjacente observada em uma rede complexa, para au-

mentar o desempenho da predição pelo uso de um modelo aprendido. Entre

os modelos probabilı́sticos para predição de links destaca-se o modelo pro-

babilı́stico relacional (Probabilistic Relational Model - PRM), o qual modela a

distribuição de probabilidade conjunta e captura a influência probabilı́stica

entre os vértices e seus atributos em um domı́nio relacional (Poole, 1993; Kol-

ler e Pfeffer, 1998), e o modelo do Relacionamento de Entidades Probabilı́sticas
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Acı́clicas Direcionadas (Directed Acyclic Entity Relationship - DAPER), o qual

baseia-se no modelo entidade-relacionamento para a configuração de um mo-

delo Bayesiano que fornece uma configuração especı́fica das entidades e os

relacionamentos existentes na rede (Heckerman et al., 2004b).

Ainda que as propostas pertencentes a esses três grupos tenham sido am-

plamente estudadas, elas apresentam algumas limitações sérias. No caso

dos ı́ndices de similaridade estrutural, considerados como a abordagem mais

usual, tem-se que (Zhou et al., 2009): i) os ı́ndices de similaridade local,

mesmo tendo um baixo custo computacional, têm baixa acurácia na predição;

ii) os ı́ndices de similaridade global têm uma maior acurácia de predição, mas

ao utilizar toda a informação topológica da rede, possuem um alto custo com-

putacional. Os métodos baseados na estimação da máxima verosimilhança

apresentam também a grande desvantagem de ter uma alta complexidade

computacional na geração do dendograma, a qual é quadrática no caso médio

(Clauset et al., 2008). Da mesma maneira acontece com as propostas perten-

centes ao terceiro grupo, os quais ao abstrair diferentes informações da rede

para criar modelos mais complexos, precisam de uma maior quantidade de

recursos computacionais, o que faz que seu uso seja pouco viável no domı́nio

de redes de grande escala (Getoor e Taskar, 2007).

Dessa maneira, diferentes propostas tentaram melhorar o desempenho das

medidas de similaridade estrutural para fazê-las comparáveis às propostas

que têm um maior desempenho mas sem precisar de um alto custo compu-

tacional para isso. Assim, apareceram propostas que utilizam informações

externas às normalmente usadas, essas propostas, chamados de métodos

hı́bridos, utilizam as informações dos atributos dos vértices ou links (Gong

et al., 2012), as informações das comunidades da rede (Zheleva et al., 2008;

Soundarajan e Hopcroft, 2012), entre outras.

Contudo, a informação das comunidades tem demonstrado ser um aspecto

importante que deveria ser considerado na predição de links. Os poucos tra-

balhos publicados baseados na predição de links com uso de informações das

comunidades obtiveram resultados promissores, melhorando notavelmente a

qualidade das predições (Zheleva et al., 2008; Soundarajan e Hopcroft, 2012;

Valverde-Rebaza e de Andrade Lopes, 2012a,b). Mesmo assim, todavia não se

buscou compreender que aspectos estão diretamente envolvidos na dinâmica

das conexões dada as estruturas de comunidades das redes. Trata-se, por-

tanto, de uma linha de pesquisa em crescimento, com muitos fundamentos a

serem explorados e compreendidos, o que estimula e demanda de uma maior
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quantidade de pesquisas.

1.3 Objetivos e Metodologia

Com base no problema abordado, o presente trabalho tem como princi-

pal objetivo propor um método que faça uso das informações das comunidades
detectadas em uma rede na predição de novos relacionamentos em redes com-
plexas.

Para alcançar o objetivo principal de maneira satisfatória, alguns objetivos

especı́ficos foram estabelecidos:

• realizar um levantamento teórico e uma análise dos estudos mais rele-

vantes do estado da arte da predição de links, contribuindo assim para

melhor entendimento dos fundamentos, aplicabilidade, limitações e ten-

dências da área;

• modelar uma dada rede complexa como um objeto de múltiplas estrutu-

ras de comunidades, no qual seja possı́vel explorar caracterı́sticas em di-

ferentes configurações de agrupamentos de vértices ao longo da evolução

do sistema;

• utilizar os conceitos referentes à qualidade das estruturas de comuni-

dades, bem como as métricas já consolidadas na abordagem clássica da

predição de links para verificar os casos nos quais as informações das

comunidades melhoram o desempenho da predição;

• avaliar o desempenho das predições geradas pela abordagem baseada

nas informações das comunidades frente aos resultados da abordagem

tradicional baseada na similaridade estrutural.

Para avaliar a viabilidade e o desempenho dos métodos propostos, experi-

mentos foram realizados em dez redes complexas de diferentes domı́nios. As-

sim, para cada rede avaliada, utilizaram-se dois algoritmos para detecção das

comunidades, dos quais se obtiveram diferentes estruturas de comunidades

diferentes. Depois disso, seguindo a metodologia de subamostragem aleatória,

gerou-se dez conjuntos de treino e de teste. Com isso, para realização dos

experimentos, cada conjunto de treino é adicionado às estruturas de comuni-

dades previamente geradas. Sobre esses conjuntos de dados, são executados

os ı́ndices de similaridade estrutural local e global, pertencentes à abordagem

tradicional, bem como os ı́ndices propostos nesta dissertação.
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Para avaliação do desempenho, foram usadas duas métricas: AUC (área

sob a curva) e Precisão. Dos resultados obtidos dessas métricas foram rea-

lizadas a análise da tendência central e da diferença estatı́stica significativa.

Finalmente, em termos gerais, os resultados mostraram que os ı́ndices pro-

postos obtiveram um desempenho superior aos ı́ndices de similaridade estru-

tural da abordagem tradicional.

1.4 Contribuições

Para alcançar os objetivos traçados, neste trabalho foram desenvolvidas

duas propostas para predição de relacionamentos inseridas nos contexto dos

métodos hı́bridos. A primeira proposta consiste no uso das informações das

comunidades às quais pertencem os vértices na vizinhança topológica de um

par de vértices analisados. Essas informações são inseridas na abordagem

probabilı́stica baseada no teorema de Bayes, do qual é obtido um novo ı́ndice

para predição de links. Assim, esse novo ı́ndice, caracterizado pelo uso das

informações de similaridade estrutural dos vértices pertencentes à mesmas

comunidades bem como dos que pertencem a comunidades diferentes, cha-

mado de ı́ndice WIC (Within and Inter Community index), destaca-se pela sua

simplicidade e bom desempenho frente aos ı́ndices de similaridade estrutural,

local e global, pertencentes à abordagem tradicional.

A segunda proposta consiste de um conjunto de ı́ndices, obtidos a par-

tir da reformulação dos ı́ndices de similaridade estrutural local com base na

fundamentação teórica do ı́ndice WIC. Esse conjunto de ı́ndices, chamados

de ı́ndices dos vizinhos comuns intra-comunidade, ou simplesmente ı́ndices

da forma W (Within-community form indices), caracterizam-se pelo uso das

informações de similaridade estrutural local de cada um de seus ı́ndices base

bem como das informações dos vértices pertencentes às mesmas comunida-

des na vizinhança analisada. Cada um dos ı́ndices da forma W obtêm um

melhor desempenho que seus respectivos ı́ndices de similaridade local usados

como sua base, e em alguns casos, têm um melhor desempenho que ı́ndices

de similaridade global.

Os resultados obtidos na aplicação das propostas foram apresentados na

forma de artigos completos, sendo submetidos e aceitos para sua publicação

em duas importantes conferências internacionais da área.

1. Valverde-Rebaza, Jorge e de Andrade Lopes, Alneu (2012). Link predic-
tion in complex networks based on cluster information. Em Advances in
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Artificial Intelligence, SBIA 2012, 21th Brazilian Symposium on Artificial
Intelligence, volume 7589 de Lecture Notes in Computer Science, páginas

92-101. Springer (Valverde-Rebaza e de Andrade Lopes, 2012a): Neste

artigo são mostrados os resultados preliminares da pesquisa desenvol-

vida e apresentados nesta dissertação.

2. Valverde-Rebaza, Jorge e de Andrade Lopes, Alneu (2012). Structural
Link Prediction Using Community Information on Twitter. Em Proceedings
of the 2012 Fourth International Conference on Computational Aspects of
Social Networks, CASON 2012, páginas 132-137. IEEE (Valverde-Rebaza

e de Andrade Lopes, 2012b): Neste artigo são apresentados os resultados

obtidos na aplicação do ı́ndice WIC para predição de links em uma rede

social online de grande escala, como é Twitter, caracterizada por ser uma

rede direcionada.

1.5 Organização

Em função da proposta de pesquisa e dos objetivos levantados, esta disser-

tação esta organizada da seguinte maneira.

• Capı́tulo 2: apresenta os principais conceitos teóricos relacionados ao

tema de pesquisa e que serão relevantes para o desenvolvimento da disser-

tação em questão.

• Capı́tulo 3: apresenta a fundamentação, técnicas e metodologias do pro-

blema da predição de links, bem como suas aplicações práticas e tendên-

cias futuras.

• Capı́tulo 4: apresenta em detalhe a formulação teórica dos métodos pro-

postos para predição de relacionamentos.

• Capı́tulo 5: expõe os experimentos realizados nas redes complexas ado-

tadas e apresenta uma análise dos resultados obtidos.

• Capı́tulo 6: apresenta as considerações finais deste trabalho, apresen-

tando as conclusões e contribuições de nossa pesquisa bem como as

limitações e algumas sugestões de trabalhos futuros que podem ser fei-

tos como continuação de nossa pesquisa.
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CAPÍTULO

2

Fundamentos

A s redes complexas modelam sistemas naturais dinâmicos os quais

têm uma diversidade de propriedades e caracterı́sticas que têm sido

o foco de estudo da comunidade cientı́fica, especialmente pelo grande

impacto que suas aplicações têm no mundo real. Entre essas aplicações

destacam-se aquelas relacionadas com a aparição de novos relacionamentos

entre os indivı́duos que formam parte de uma dada rede.

Neste capı́tulo são apresentados os principais conceitos das redes comple-

xas e da mineração de links, os quais são relevantes para o desenvolvimento

da dissertação em questão.

2.1 Redes Complexas

As redes complexas são especialmente caracterizadas pelo estudo do com-

portamento de vários sistemas naturais dinâmicos modelados através de gra-

fos. Tais grafos podem ter milhares, milhões ou bilhões de vértices e arestas

que representam interações entre esses vértices. A pesquisa em redes com-

plexas é multidisciplinar e engloba conceitos de teoria dos grafos, estatı́stica

e sistemas complexos para apoiar a caracterização, análise e modelagem dos

mais variados fenômenos (Newman, 2010).

Uma rede1 pode ser definida como um conjunto de itens conectados por

relações existentes entre si, nos quais os itens são os vértices (nós) e suas

1Nesta dissertação vai-se usar os termos grafo e rede como sinônimos.
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conexões são os links (arestas). Formalmente, uma rede G = (V,E) contém

um conjunto de n = |V | vértices, V = {v1, v2, . . . , vn}, e um conjunto de m = |E|
links, E = {e1, e2, . . . , em} (Newman, 2004a).

Com relação à forma como os vértices e links armazenam informações im-

portantes ao entendimento da rede como um todo, uma rede pode ser classi-

ficada como multimodal, quando as informações estão presentes nos vértices,

diferenciando-os entre si; multirrelacional ou multidimensional, quando as

informações estão presentes nas ligações, o que permite a existência de dife-

rentes tipos de links (Wasserman e Faust, 1994); ou ainda heterogênea quando

é multimodal, multirrelacional ou ambos (Han, 2009).

Os links ainda apresentam duas propriedades importantes que devem ser

consideradas, pois variam dependendo do tipo de rede em questão. Essas pro-

priedades são o direcionamento e a valoração (Newman, 2010; Soares, 2012).

O direcionamento é a propriedade que indica o tipo de relacionamento entre

os vértices participantes. Relacionamentos são direcionais quando um de seus

vértices atua como transmissor e outro como receptor. Quando as relações de

uma rede são direcionadas, a rede é chamada de direcionada, orientada ou

dı́grafo, e as arestas são representadas graficamente por meio de setas, as

quais indicam a direção do link. Em contrapartida, quando a relação entre os

vértices participantes de um relacionamento é recı́proca, a rede é chamada de

não direcionada ou não orientada, e os links são representados graficamente

por meio de linhas, indicando a ausência de direcionamento na conexão .

Uma relação é chamada de valorada quando um peso, seja discreto ou

contı́nuo, pode ser atribuı́do a ela. Dessa maneira, quando os links de uma

rede são valorados, além da rede ser formada pelos conjuntos V e E, ela possui

ainda um conjunto W = {w1, w2, . . . , wm} representando o peso de cada link.

Desse modo, a rede passa a ser representada por G = (V,E,W ). Na Figura 2.1,

é apresentado um exemplo de rede não direcionada e não valorada.

Além disso, considerando que diferentes sistemas dinâmicos podem ser

categorizados em um contexto de redes complexas, para facilitar seu entendi-

mento, Newman (2010) apresenta uma divisão das redes em quatro categorias:

redes tecnológicas, redes de informação, redes biológicas e redes sociais.

Redes Tecnológicas: As redes tecnológicas são redes construı́das pelo ho-

mem com o objetivo de melhorar a distribuição de algum recurso. Um

exemplo é a rede de energia elétrica, que é uma rede de alta tensão com

linhas de transmissão que se estendem por um paı́s ou parte dele. Outros

exemplos são as redes de rotas de companhias aéreas, redes telefônicas
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e a rede de conexões entre computadores (Internet).

Redes de Informação: As redes de informação, ou também chamadas redes

de conhecimento, caracterizam-se por armazenar certo tipo de informação

ou conhecimento em seus vértices. Um dos exemplos clássicos é a rede

de citações entre artigos acadêmicos, na qual, os vértices representam ar-

tigos acadêmicos e uma aresta direcionada do artigo A ao artigo B indica

que A está citando B. Outro importante exemplo de rede de informação é

a rede mundial de computadores (World Wide Web) que contém informa-

ções de páginas web ligadas umas as outras por meio de hiperlinks.

Redes Biológicas: As redes biológicas representam sistemas biológicos como

redes. O exemplo clássico dessas redes é a rede de via metabólica, que

é uma representação de substratos e produtos metabólicos com ares-

tas direcionadas que os juntam caso uma reação metabólica conhecida

atue sobre um determinado substrato e produza um determinado pro-

duto. Outras importantes redes biológicas são as redes de interação en-

tre proteı́nas (PPI) e as redes de regulação genética.

Redes Sociais: As redes sociais modelam um conjunto de indivı́duos ou gru-

pos de indivı́duos com algum padrão de contatos ou interações entre si.

Esses padrões de contato podem ser de amizade entre indivı́duos, de

negócios entre empresários, de colaboração entre cientistas, entre ou-

tros. Um exemplo de rede social de colaboração é a rede de coautoria (ver

Figura 2.1), na qual cientistas são representados nos vértices do grafo e

as arestas ligam os cientistas que colaboraram entre si para publicação

de um artigo. A análise das redes sociais tem sido o foco de diferentes

pesquisas devido ao grande impacto que seu estudo tem na vida real,

por exemplo: para a análise de doenças e epidemias (Christakis e Fowler,

2007), para a análise de conteúdo da Web 2.0 (Tang et al., 2009), para me-

lhorar o desempenho de aplicações do comércio eletrônico (eCommerce)

(Swamynathan et al., 2008) e do governo eletrônico (eGovernment) (Maciel

et al., 2009), para melhorar a acurácia nos sistemas de recomendação de

usuários e itens (Xiang et al., 2010), para a medição de fatores na econo-

mia (Mayer, 2009), entre outros.
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Figura 2.1: Exemplo de uma rede social de coautoria em artigos cientı́ficos
representada em grafo, no qual os vértices são os autores (ı́ndice e nome do
cientista) e as arestas ligam autores que trabalharam juntos em um artigo.

2.1.1 Representação

A representação gráfica é útil para o entendimento e visualização de al-

gumas propriedades de um grafo. Porém, quando o grafo é muito grande e

complexo, esse tipo de representação não é muito adequada. Além disso, de-

vido ao processamento das redes serem através de programas de computador,

tornaram-se necessárias o uso de outras representações (Soares, 2012). As-

sim, considerando o grafo G = (V,E), a seguir são apresentadas as principais

representações utilizadas para os grafos.

Matriz de Adjacência: Representação na qual os vértices da rede são dispos-

tos nas linhas e colunas de uma matriz em uma ordem predefinida, o

que se faz é numerar os vértices arbitrariamente de 1 até n.

Assim, teria-se uma matriz A, com número de linhas e colunas igual

ao número de vértices. No caso de uma rede não direcionada, se dois

vértices vi e vj estão ligados, as entradas Ai,j e Aj,i na matriz são iguais

a 1, caso contrário são iguais a 0, isto é, tem-se uma matriz simétrica.

No caso de uma rede direcionada, se o vértice vi possui uma ligação

direcionada ao vértice vj então somente a entrada Ai,j é igual a 1, caso

contrário é igual a 0. O valor do elemento Ai,j poderia ser o peso wk do

link ei,j, se o link é valorado.

Na Figura 2.2 é apresentada a representação computacional do grafo

da Figura 2.1 na forma de uma matriz de adjacência. A primeira linha
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e a primeira coluna, dessa matriz de adjacência, indicam o ı́ndice dos

vértices do grafo.

Figura 2.2: Representação computacional do grafo da Figura 2.1 em forma de
matriz de adjacência, com a primeira linha e a primeira coluna indicando o
ı́ndice dos vértices.

Lista de Adjacência: Considerando que uma representação matricial não é

uma das mais eficientes quando tem-se um grafo muito grande, pois

precisa-se de uma grande quantidade de espaço de armazenamento. O

problema torna-se ainda mais crı́tico quando o grafo é esparso, pois, ao

apresentar poucas conexões, a maioria das entradas da matriz indicarão

a inexistência de links, desperdiçando recursos computacionais.

Assim, usando uma lista cujas posições são indexadas apenas pelos

vértices do grafo, e cada uma dessas posições, por sua vez, contém uma

lista composta pelos vértices adjacentes ao vértice que indexa a posição

em questão. Com a lista de adjacência, o uso de memória torna-se mais

eficiente.

Na Figura 2.3 é apresentada a representação computacional do grafo da

Figura 2.1 na forma de uma lista de adjacência. Cada posição da lista é

indexada por um ı́ndice dos vértices do grafo.

2.1.2 Propriedades

As redes do mundo real são geralmente estruturas complexas, isto é, não

são governadas por fórmulas determinı́sticas (redes regulares), nem são gera-

das por processos puramente randômicos (Soares, 2012). Baseado nos con-

ceitos apresentados por Newman (2001, 2003, 2010) e Costa et al. (2007),

uma breve descrição de algumas propriedades das redes complexas, usadas

no desenvolvimento deste trabalho, são apresentadas a seguir.
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Figura 2.3: Representação computacional do grafo da Figura 2.1 em forma de
lista de adjacência. As posições da lista de adjacência indicam os ı́ndices dos
vértices do grafo.

Centralidade: A análise da centralidade ajuda a identificar quais vértices são

importantes dentro de uma rede, ou seja, quais vértices são relevantes

para o fluxo de informação2 na rede desde um ponto de vista topológico.

Três caracterı́sticas levam a três diferentes conceitos de centralidade: de

grau, de proximidade, e de intermediação.

• Grau de um vértice: O grau de um vértice representa o número de

arestas incidentes nele. No caso de um dı́grafo, o grau pode ser

determinado de duas maneiras: i) a partir do número de arestas que

chegam ao vértice (grau de entrada); ii) a partir do número de arestas

que saem do vértice (grau de saı́da). Assim, o grau de um vértice

indica o número de vértices diretamente ligados a ele, conforme a

Equação 2.1.

ki = |Γ(vi)| (2.1)

Onde Γ(vi) representa o conjunto de vértices vizinhos ao vértice vi,

e |Γ(vi)| mede a cardinalidade desse conjunto, ou seja, representa o

número de vizinhos do vértice vi.

• Proximidade: A proximidade de um vértice indica quão próximo ele

está de todos os demais vértices da rede. Para seu cálculo, pri-

2Fluxo de informação em uma rede é entendido como a maneira que uma mensagem po-
deria ser espalhada dentro dela.
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meiro deve-se obter a soma das distâncias geodésicas3 do vértice em

relação aos demais vértices da rede. Assim, o grau de proximidade é

definido na Equação 2.2.

proximidadei =
1∑

vj∈V,vj 6=vi dist(vi, vj)
(2.2)

Onde dist(vi, vj) representa a distância geodésica entre os vértices vi

e vj. Quanto mais próximo de 1 for o valor de proximidade, mais

próximo está o vértice analisado dos demais.

• Intermediação (Betweenness): O grau de intermediação analisa a

frequência com que um vértice aparece no caminho geodésico entre

dois outros vértices quaisquer, ou seja, este grau tenta identificar

vértices com grande potencial de controle do fluxo de informação na

rede. O grau de intermediação é definido na Equação 2.3.

intermediacaoi =
∑
i 6=j 6=k

gj,k(vi)

gj,k
(2.3)

Onde gj,k é o número de caminhos geodésicos que ligam os vértices

vj e vk, e gj,k(vi) é o número de caminhos geodésicos do total gj,k que

unem os vértices vj e vk passando pelo vértice vi em algum ponto.

Densidade: Indica o grau de coesão entre os membros de uma rede, isto é, o

quão conectadas estão as entidades com relação ao número máximo de

possı́veis conexões na rede. Assim, a densidade representa a proximidade

de seus membros. Segundo Wasserman e Faust (1994), quanto mais

densa é uma rede, melhor o fluxo de informação entre as entidades que a

compõem. A equação da densidade para um grafo G é dada pela Equação

2.4.

densidade(G) =
2 · |E|

|V | · (|V | − 1)
(2.4)

Caso o grafo seja direcionado, as arestas só são contabilizadas em uma

direção, por isso, não é feita a multiplicação por 2 no numerador da

Equação 2.4.

3Distância geodésica corresponde ao tamanho de um caminho geodésico, o qual é o menor
caminho possı́vel entre um par de vértices, sendo o tamanho do caminho a quantidade de
links existentes entre o vértice de origem e de destino.
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Clique: Um clique é um grafo de densidade máxima, isto é, todos os seus

membros estão conectados entre si. Mesmo que não seja um clique, um

grafo pode conter diversos subgrafos que são cliques, caracterizando um

distinto grupo de vértices (altamente conectados) do restante da rede.

Um clique composto por n vértices é chamado de n-clique.

Coeficiente de Agrupamento Local: Introduzido por Watts e Strogatz (1998),

mede o quão próximo os vizinhos de um vértice estão de formar um

clique. Em outras palavras, mede a transitividade4. Assim, o coefi-

ciente de agrupamento local para um vértice vi é dado pela proporção

entre o número de triângulos, 3-clique, dos quais vi faz parte, dividido

pelo número de ligações que poderiam existir na vizinhança de vi. Sua

representação matemática é apresentada na Equação 2.5.

CCi =
2 · 4(vi)

|Γ(vi)| · (|Γ(vi)| − 1)
(2.5)

Onde 4(vi) é o número de triângulos na vizinhança do vértice vi. Quando

nenhum dos vizinhos de um vértice estão conectados entre si, o vértice

apresenta um coeficiente de agrupamento local nulo. Em contrapartida,

se todos os seus vizinhos apresentam conexões unindo-os uns aos ou-

tros, formando um triângulo, o valor de seu coeficiente de clusterização

é 1, o qual é o máximo valor possı́vel.

Coeficiente de Agrupamento Global: O coeficiente de agrupamento global,

também conhecido como coeficiente de aglomeração, é baseado na con-

tagem de triângulos presentes na rede, da mesma forma que o coefici-

ente de agrupamento local, diferindo apenas pelo fato de ser uma medida

global referente à rede como um todo e não unicamente a um vértice

especı́fico. O coeficiente de agrupamento global é definido na Equação

2.6.

C =
3×#4

#v
(2.6)

Onde #4 é o número de triângulos na rede, e #v refere-se ao número

máximo de vértices triplamente conectados. Deve-se considerar que, na

4A transitividade ocorre quando um vértice vi está ligado a um vértice vj, e este, por sua
vez, está conectado a um vértice vk, aumentando as chances de vi também estar conectado
a vk. No caso particular de uma rede direcionada, deve-se ter em conta a orientação das
arestas.
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Equação 2.6, o fator 3 no numerador é necessário para garantir que o

valor deste coeficiente seja um valor entre 0 e 1.

Coeficiente de Assortatividade: Este coeficiente baseia-se na correlação en-

tre graus de vértices adjacentes. Seja Ei,j a quantidade de links na rede

que ligam os vértices i e j, e seja E a matriz formada com os elementos

Ei,j, define-se a matriz de mistura normalizada e, como:

e =
E
‖ E ‖

(2.7)

Onde ‖ E ‖ é a soma de todos os elementos da matriz E. Considerando-se

que pk é a probabilidade de escolher aleatoriamente um vértice de grau k,

define-se a distribuição de graus como:

qk =
(k + 1) · pk+1∑

k k · pk
(2.8)

Considerando esses conceitos, o coeficiente de assortatividade para uma

rede não direcionada, é:

r =

∑
j,k j · k · (ej,k − qj · qk)

σ2
q

(2.9)

Onde σq é o desvio padrão da distribuição qk.

Média do Grau: A média do grau é obtida a partir dos graus de cada vértice da

rede, descrita pela Equação 2.10. Com seu cálculo é possı́vel identificar

vértices com alto grau em relação a média, os quais são conhecidos como

hubs. Esses vértices, além de seu destaque individual, têm importante

papel na formação da estrutura das redes complexas, representando im-

portantes conexões.

〈k〉 =
1

|V |
·
|V |∑
i=1

ki (2.10)

Grau de Heterogeneidade: Indica quão sensı́vel é uma rede em relação aos

graus de seus vértices. É definida na Equação 2.11.

H =
〈k2〉
〈k〉2

(2.11)
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Resiliência: Indica a capacidade de uma rede para tolerar a perda de mem-

bros sem que haja deficiência no fluxo de informação. A perda de vértices

implica na perda de ligações, o que por sua vez pode ocasionar um au-

mento significativo no menor caminho entre dois vértices distintos, ou

ainda partir a rede em diversos componentes não conectados entre si.

Formação de Comunidades: A formação de comunidades é uma propriedade

presente nas redes que possuem grupos de vértices nos quais as co-

nexões são densamente distribuı́das internamente e esparsamente dis-

tribuı́das entre vértices de grupos distintos, ou seja, os elementos de

cada grupo são fortemente conectados entre si e fracamente conectados

com os elementos de outros grupos. Essa propriedade é chamada de es-

trutura de comunidade, módulo ou agrupamento (Newman, 2001; Girvan

e Newman, 2002; Brandes et al., 2003; Fortunato, 2010; Newman, 2010).

No contexto social, a sociedade oferece de maneira natural uma grande

variedade de possı́veis formas de agrupamentos: famı́lias, cı́rculos de

amizade ou de contatos profissionais, cidades, paı́ses, entre outros. A

difusão da Internet e a existência de redes sociais online levou à criação

de comunidades virtuais. No contexto biológico, micro-organismos se

organizam de maneira natural, formando agrupamentos entre aqueles

que têm certa compatibilidade ou com aqueles com cuja interação ga-

rantem sua sobrevivência. Isso acontece com todos os diferentes siste-

mas dinâmicos que podem ser representados mediante redes, ou seja,

indivı́duos buscam sempre uma maneira de se agrupar.

Assim, uma comunidade é um agrupamento de vértices que têm uma alta

probabilidade de compartilhar propriedades comuns e/ou ter papeis si-

milares na rede. As comunidades existentes nas redes reais caracterizam-

se por, em geral, permitir a coexistência de muitos vértices de baixo grau

com outros vértices de alto grau (Fortunato, 2010; Newman, 2010).

2.1.3 Modelos de Formação

Diferentes autores tentaram explicar o processo de formação das redes,

propondo diferentes modelos matemáticos, dos quais, nesta seção são apre-

sentados três deles: modelo de rede aleatória, modelo do mundo pequeno, e

modelo da rede de livre escala.
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Rede Aleatória

O modelo de rede aleatória é o modelo de formação de redes mais simples,

foi proposto por Solomonoff e Rapoport (1951) e, de maneira independente, por

Erdös e Rényi (1959). Nesse modelo, a formação da rede segue um processo

aleatório, onde partindo de um conjunto de n vértices, as conexões que ligam

os vértices uns aos outros ocorrem com probabilidade p.

A distribuição de graus segue uma distribuição binomial b(n, p). Portanto,

em uma rede aleatória, a probabilidade de que haja m arestas é dada por

pm(1 − p)|U |−m, onde |U | = n(n−1)
2

é o máximo número de arestas possı́veis no

grafo5. Assim, tem-se que o grau esperado λ de um vértice é p(n−1) (Newman,

2003).

A medida que o número de vértices aumenta, a distribuição aproxima-se

de um processo de Poisson devido à presença ou ausência de arestas serem

considerados como eventos independentes. Assim, a probabilidade de que um

vértice possua grau k, é dada pela Equação 2.12.

pk =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k ' λke−λ

k!
(2.12)

Assim, quando a quantidade média de links por vértice extrapola o valor

crı́tico de 1, o número de vértices que não são alcançáveis por outros vértices

dentro da rede decresce exponencialmente. Outra implicação deste modelo é

que para uma rede grande, ainda que os links estejam dispostos de maneira

aleatória, boa parte dos vértices terão aproximadamente o mesmo grau, o

que significa que a longo prazo, nenhum vértice será favorecido ou isolado

(Newman, 2003, 2010).

Rede Mundo Pequeno

Com base no conceito de Seis Graus de Separação6, Granovetter (1973)

propõe que, dentro de uma rede de relacionamentos sociais, a informação é

eficientemente espalhada pelas ligações de fraca relevância (links fracos) do

que por sólidos relacionamentos.

Assim, segundo o estudo de Granovetter, a sociedade seria composta por

grupos altamente conectados, existindo apenas poucos vı́nculos externos (liga-

5|U | é a cardinalidade do conjunto U , o qual é o conjunto universal de todas as possı́veis
arestas no grafo.

6Conceito apresentado por Stanley Milgram em 1967, o qual diz que existe um número
muito pequeno que separa um individuo de outro em uma rede. Stanley verificou que o grau
médio de separação entre dois vértices de uma rede aproxima-se de 6.
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ções fracas) que conectam esses grupos a outros, evitando o isolamento deles

com o resto da rede. Em outras palavras, Granovetter observou a presença

de estruturas de comunidades, as quais foram melhor conceitualizadas por

Girvan e Newman (2002).

Dada a existência de grupos de vértices e da importância das ligações fracas

que os unem, o processo de formação de uma rede com essas caracterı́sticas

não pode ser modelado por um modelo puramente randômico, dado que se-

guindo essa abordagem, a probabilidade de que dois indivı́duos próximos se

conheçam é a mesma que dois completos estranhos possuam um vı́nculo (So-

ares, 2012).

Assim, Watts e Strogatz (1998) propuseram uma alternativa ao modelo

randômico de Erdös e Rényi, com o intuito de explicar a ocorrência de gru-

pos na maioria das redes reais. Seu modelo proposto, conhecido como mo-

delo mundo pequeno, consiste inicialmente em criar grupos densos (grupos de

vértices altamente conectados) na rede, para depois inserir novos links ligando

vértices aleatoriamente escolhidos. Esses links oferecem atalhos cruciais en-

tre vértices distantes, evitando o isolamento dos grupos e diminuindo o grau

de separação entre os vértices da rede. Por fim, o modelo consegue reproduzir

o efeito mundo pequeno, o que é compatı́vel com as descobertas de Stanley e

Ganovetter.

Rede de Livre Escala

Ao estudar as propriedades da Web como uma rede, Barabási e Albert

(1999) descobriram uma caracterı́stica não observada pelos modelos anteri-

ormente apresentados. Esses autores verificaram a existência de vértices al-

tamente conectados, os quais chamaram de hubs, e caracterizam-se por esta-

rem presentes em diversas redes complexas e exercerem um papel importante

na disseminação de informações dentro de um sistema.

Barabási e Albert verificaram que para comportar a existência de tais hubs,

a distribuição de links na rede deveria seguir uma lei de potência, conforme à

Equação 2.13.

pk ∼ k−γ (2.13)

Onde γ é o expoente do grau, que para a maioria dos sistemas varia em

torno de 2 e 3. Essa distribuição consegue comportar o fato de que, em muitas

redes, grande parte dos vértices possuem poucos links, e coexistem com pou-

cos vértices com alto poder de associação (hubs). Essa caracterı́stica fez que a
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distribuição dos graus dos vértices tenha uma curva exponencial que permite

uma contı́nua hierarquia de vértices, desde os hubs aos numerosos vértices

pouco conectados. Pela ausência de uma escala, esse modelo foi chamado de

livre de escala ou sem escala.

O entendimento dos conceitos das leis de potência e dos hubs que emer-

gem do modelo livre de escala, Barabási e Albert demonstraram que grande

parte das redes reais apresenta como uma caracterı́stica bem especı́fica, a

conexão preferencial, fenômeno conhecido como rico fica mais rico. Assim, o

que acontece no processo de crescimento das redes é que não são os vértices

mais antigos os mais propensos a adquirirem links ao longo do tempo, senão,

são os novos membros os mais favoráveis a se conectarem com aqueles que

apresentam mais conexões na rede. Logo, os vértices mais bem conectados

serão escolhidos com mais frequência e crescerão mais rapidamente que ou-

tros vértices menos conectados.

2.2 Mineração de Links

Como mencionado anteriormente, grande parte das pesquisas em Apren-

dizado de Máquina (AM) têm foco nos dados com estrutura “plana”, isto é,

representados por um conjunto de pares atributo-valor. Porém, muitos con-

juntos de dados que representam informações do mundo real têm uma estru-

tura relacional, na qual os dados são multirrelacionados e interdependentes

(Newman, 2010).

Os dados relacionais, como por exemplo as redes, consideram os links
como ligações entre as instâncias de dados bem como indicadores de sua

importância. Sendo assim, a Mineração de Links (ML) é uma área de estudo

que emprega técnicas da Mineração de Dados (MD) que consideram explici-

tamente os links no desenvolvimento de modelos preditivos ou descritivos de

dados de natureza relacional (Getoor e Diehl, 2005).

Getoor e Diehl (2005) identificam diversas tarefas relacionadas com a ML.

Essas tarefas são divididas em três grupos: tarefas relacionadas com os ob-

jetos, tarefas relacionadas com os links, e tarefas relacionadas com os grafos.

A seguir, algumas dessas tarefas são brevemente descritas, focando na tarefa

de detecção de comunidades, a qual é uma tarefa relacionada com os objetos.

Classificação de Vértices: Considerada como uma tarefa relacionada com os

objetos, consiste em atribuir rótulos de classe aos vértices de uma rede.

A principal caracterı́stica desta tarefa e que se difere da classificação
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tradicional é que, em muitos casos, os rótulos dos vértices relacionados

tendem a estar correlacionados. Assim, o desafio nesta tarefa é o de-

senvolvimento de algoritmos de classificação coletiva, os quais atribuem

rótulos aos vértices considerando suas correlações, ou seja, como dado

vértice é afetado por outros vértices ao seu redor. Algumas das propostas

com maior destaque foram feitas por Hummel e Zucker (1983), Lafferty

et al. (2001), e Lu e Getoor (2003).

Ranking de Vértices: Considerada como uma tarefa relacionada aos obje-

tos, consiste na ordenação de um conjunto de vértices considerando sua

priorização com base na análise das ligações que possuem. Este pro-

blema está associado à área de recuperação de informação, onde a partir

de um conjunto de documentos, deseja-se encontrar aqueles mais rele-

vantes para uma dada consulta. O PageRank (Page et al., 1998) e o HITS

(Kleinberg, 1999) são os algoritmos com maior destaque nesta categoria.

Detecção de Grupos: Considerada também como uma tarefa relacionada aos

objetos, consiste na detecção automática dos agrupamentos dos vértices

que compartilham caracterı́sticas similares. Esses agrupamentos, também

chamados comunidades, atuam como um resumo da rede e fornecem

informações que permitem melhorar a visualização das redes bem como

revelar caracterı́sticas importantes, dificilmente detectadas através da

análise das redes como um todo (Fortunato, 2010).

Diferentes algoritmos para detecção de comunidades foram propostos.

Dois dos algoritmos de detecção de comunidades caracterizados por uti-

lizar estratégias diferentes e por terem um grande destaque na literatura,

são descritos a seguir.

Algoritmo Fast Modularity (FM) : Clauset et al. (2004) apresentaram

um algoritmo para detecção de comunidades baseado na identificação

de grupos de vértices que tenham um alto valor de modularidade. A

modularidade, apresentada por Newman e Girvan (2004), é uma das

medidas mais usadas para avaliar quão rica é a estrutura de comu-

nidades de uma rede. Uma estrutura de comunidade é mais rica

quando existe uma grande quantidade de arestas entre os vértices

pertencentes às mesmas comunidades e poucas arestas entre as

diferentes comunidades. Assim, a modularidade Q é definida pela

Equação 2.14.
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Q =
1

2m

∑
x,y

[
Ax,y −

kxky
2m

]
δ(Cx, Cy) (2.14)

Onde Ax,y é a entrada na matriz de adjacência para os vértices x e y,

kx e ky são seus respectivos graus, e Cx e Cy são as comunidades às

quais esses vértices pertencem. Além disso, δ(Cx, Cy) é uma função

cujo valor é 1 no caso que a comunidade à qual pertence x é a mesma

à qual pertence y, e 0 no caso contrário.

Assim, Clauset et al. (2004) propuseram o uso de estruturas de da-

dos ótimas que forneçam um melhor desempenho nas operações de

busca das estruturas de comunidades ricas7. Tomando como base

a proposta de Newman (2004b), Clauset et al. (2004) utilizam uma

matriz esparsa de variações de modularidade, um max-heap para ar-

mazenar os maiores elementos de cada linha da matriz esparsa bem

como os rótulos das respectivas comunidades, e um simples vetor

cujos elementos são a soma dos elementos de cada linha da matriz

de adjacência da rede.

O uso dessas três estruturas de dados faz com que o algoritmo FM

tenha uma complexidade de O(mH log n), onde H é a altura do den-

dograma, m = |E| e n = |V |. Embora se tenha esse bom desempenho

computacional, mesmo quando executado em redes reais caracte-

rizadas por serem esparsas e terem uma hierarquia bem definida,

tem-se que m ∼ n e H ∼ log n. Nesse caso, FM tem uma complexi-

dade de O(n log2 n).

Algoritmo WalkTrap (WT): Pons e Latapy (2006) focam-se na detecção

de comunidades considerando que uma estrutura de comunidade é

rica se a proporção de arestas em uma comunidade (arestas inter-

nas) é muito grande comparada com a proporção de arestas entre

as diferentes comunidades (Brandes et al., 2003). Assim, Pons e La-

tapy (2006) propuseram o uso da caminhada aleatória até uma certa

distância percorrida no dendograma da rede. Essa distância captura

informações topológicas e hierárquicas da rede.

O uso da caminhada aleatória permite que a complexidade compu-

7Quanto maior for o valor de modularidade de uma rede, melhor, pois isso indica o quão
rica é sua estrutura de comunidade. O maior valor que pode-se obter para Q é 1 no caso trivial
que todos os vértices pertencem a uma única comunidade. Porém na prática, valores acima
de 0.3 são indicadores de uma estrutura de comunidade significativamente rica (Clauset et al.,
2004).
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tacional do algoritmo WT seja O(mnH), onde H é a altura do den-

dograma, m = |E| e n = |V |. Dessa maneira, no pior caso tem-se

uma complexidade de O(mn2). Porém, como mencionado, as redes

reais são esparsas (m ∼ n) e H é geralmente pequeno, o que é fa-

vorável quando o dendograma é balanceado (H ∼ log n). Nesse caso,

a complexidade computacional chega a ser O(n2 log n).

É importante destacar que tanto os algoritmos FM e WT, quanto ou-

tros (Girvan e Newman, 2002; Donetti e Muñoz, 2005; Blondel et al.,

2008; Rosvall e Bergstrom, 2008) pertencem a uma abordagem chamada

detecção de comunidades de vértices. Existe também outra abordagem

chamada de detecção de comunidades de arestas, a qual caracteriza-se

por formar grupos de links ao invés de vértices (Ahn et al., 2010).

Predição de Links: Considerada como uma tarefa relacionada aos links, con-

siste em prever a futura existência de um link entre dois vértices com

base nos atributos dos outros vértices e dos links observados. O pro-

blema da predição de links também pode ser visto como um problema de

classificação, isto é, atribuir 1 como rótulo binário de existência de um

dado link ou 0 no caso contrário. Liben-Nowell e Kleinberg (2007) e Lü e

Zhou (2011) apresentam uma revisão completa de diferentes algoritmos

para predição de links.

Classificação de Grafos: Considerada uma tarefa relacionada aos grafos, con-

siste em categorizar um grafo inteiro com base na ocorrência ou não de

determinadas propriedades do grafo. Ao contrário da classificação de

vértices, a classificação de grafos não requer classificação coletiva de-

vido ao fato que os grafos são, geralmente, gerados de forma indepen-

dente. Algumas das técnicas usadas nestas tarefa são as baseadas na

programação lógica indutiva (King et al., 1996) e em kernels de grafos

(Gärtner, 2002).

Descoberta de Subgrafos: Considerada uma tarefa relacionada aos grafos,

consiste em encontrar subgrafos relevantes ou recorrentes em um con-

junto de grafos. A partir desses subgrafos podem ser identificados padrões

que, por sua vez, podem ser posteriormente utilizados para representar

atributos úteis para outras tarefas. Algumas das propostas com maior

destaque são Subdue (Cook e Holder, 1994) e GBI (Yoshida et al., 1994).
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Nesta dissertação, duas das tarefas da ML têm um maior destaque: a

detecção de grupos e a predição de links. Porém, a tarefa de detecção de

grupos é utilizada para geração de estruturas de comunidades que forneçam

informações úteis para melhorar o desempenho da tarefa da predição de links.

Sendo assim, nesta seção foi dado um maior foco à tarefa de detecção de gru-

pos, no entanto, a tarefa de predição de links será apresentada com profundi-

dade no capı́tulo a seguir.

2.3 Considerações Finais

Neste capı́tulo apresentou-se os principais conceitos relacionados com o

estudo das redes complexas, bem como da Mineração de Links. Com relação

às redes complexas viu-se que, geralmente são modeladas por grafos e que sua

representação tem fortes embasamentos matemáticos. Vários pesquisadores

propuseram modelos e teorias que tentam explicar o comportamento das redes

com base na análise de sua estrutura topológica.

Apesar da existência de diferentes propriedades das redes complexas, um

comportamento comum nelas é que rara vez possuem uma estrutura deter-

minı́stica, isto é, redes nem sempre têm um crescimento regular. Porém, a

auto-organização dinâmica que caracteriza às redes, as torna mais complexa

com o decorrer do tempo.

Com isso, diferentes modelos tentaram explicar a formação das redes,

sendo que as quatro categorias nas quais foram agrupadas as redes comple-

xas, apresentam, em geral, caracterı́sticas de mundo pequeno e de modelos

livre de escala, mas sem descartar o modelo de aleatoriedade, o qual ainda

explica alguns aspectos importantes das redes.

Quando áreas do conhecimento como Aprendizado de Máquina e Mineração

de Dados são focadas no estudo e análise de dados com estrutura relacional,

como as redes, são identificadas um conjunto de tarefas, as quais são asso-

ciadas a uma área emergente, chamada de Mineração de Links. Mineração

de Links é caracterizada por empregar explicitamente as informações forne-

cidas pelos links, bem como da estrutura geral das redes analisadas, para o

desenvolvimento de modelos preditivos ou descritivos.

As tarefas associadas à Mineração de Links estão longe de serem triviais,

dado que, como visto, redes podem estar formadas por dados heterogêneos, e

muitos desses ainda podem nem estar disponı́veis. Mesmo assim, diferentes

algoritmos têm sido propostos para afrontar os desafios impostos por cada
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uma dessas tarefas.

No próximo capı́tulo será discutido uma das principais tarefas da Mineração

de Links: predição de links, a qual, por sua vez, é o foco da pesquisa desenvol-

vida e apresentada nesta dissertação. Assim, será apresentado o fundamento

teórico do problema que tenta resolver esta tarefa bem como as principais

abordagens do estado da arte, suas principais aplicações, e por fim, seus de-

safios e tendências futuras.
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CAPÍTULO

3

Predição de Links

E ste capı́tulo está focado na fundamentação do problema da predição

de links e como esse problema é tratado pelas principais abordagens

atuais. São apresentadas também algumas aplicações do problema

bem como os desafios e tendências futuras da área.

3.1 Definições e Fundamentos

A predição de links é um importante problema para se resolver no con-

texto das redes complexas e, portanto, nas redes sociais, motivo pelo qual

tem atraı́do amplamente a atenção das comunidades da Fı́sica e da Ciência

da Computação (Lü e Zhou, 2011). Nesta última, como discutido no capı́tulo

anterior, Getoor e Diehl (2005) enxergam a predição de links como uma tarefa

da Mineração de Links (ML).

A predição de links tem como objetivo estimar a probabilidade da existência

de um link entre dois nós com base nas informações dos atributos dos nós

e dos links presentes na rede (Getoor e Diehl, 2005). Segundo Lü et al.

(2009), esse objetivo pode ser encarado de duas maneiras. A primeira é a

predição de links faltantes que poderiam ter sido perdidos durante o processo

de construção da rede (Appel e Hruschka Junior, 2011; Zhou et al., 2009), o

que em geral é aplicável nas redes da cadeia alimentar, redes criminosas e na

World Wide Web. A segunda, foco deste trabalho, é a predição de links que

poderão existir no futuro devido à evolução da rede no tempo, como acontece,
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por exemplo, nas redes sociais.

Nesse último contexto, a definição da predição de links dada por Liben-

Nowell e Kleinberg (2007) e que tem sido bastante utilizada na literatura ao

servir como referência para diversos trabalhos é: dada uma rede de algum

domı́nio, a predição de links tenta prever com precisão quais links serão adi-

cionados à rede no intervalo entre o tempo t e um tempo futuro t + 1. Na

Figura 3.1 é apresentado o esquema da tarefa da predição de links seguindo a

definição anterior.

Figura 3.1: Esquema da tarefa de predição de links. Uma estrutura de rede G
no tempo t evolui naturalmente no tempo chegando a uma estrutura diferente
no tempo t + 1. A tarefa de predição de links tenta prever os links que apare-
cerão nesse intervalo. Para a avaliação, é feita uma comparação entre os links
preditos e os novos links reais.

O processo da predição de links pode-se basear em duas fontes de da-

dos: as caracterı́sticas dos membros das redes (conteúdo ou semântica), e as

informações estruturais (topológicas) da rede. Embora sejam distintas, es-

sas fontes de dados muitas vezes estão implicitamente relacionadas. Assim,

diferentes métodos de predição de links utilizam tais fontes de dados para o

28
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cálculo de métricas que possam representar padrões de associação ou carac-

terı́sticas dos elementos de uma rede de forma mensurável (Soares, 2012).

Na tarefa de predição de links, as métricas servem para estimar o grau

de proximidade entre dois indivı́duos da rede mediante a atribuição de uma

pontuação (score). Essa pontuação é aplicada a pares de vértices (dı́ades) que

não têm uma ligação em um dado estado1 da rede. Quanto maior é o valor da

pontuação para um dado par de vértices, maior é a probabilidade de que es-

ses vértices serão conectados em um estado futuro (Liben-Nowell e Kleinberg,

2007). As pontuações são computadas para todos os pares de vértices não

ligados seguindo um processo de aprendizado não supervisionado ou supervi-

sionado. Depois disso, diferentes métodos de avaliação de resultados podem

ser usados para determinar o desempenho das métricas empregadas.

A seguir, são apresentados os princı́pios teóricos nos quais se baseiam

as métricas para predição de links, bem como as estratégias para enfrentar o

problema da predição de links e as métricas de avaliação usadas na literatura.

3.1.1 Princı́pios Teóricos

As propostas que enfrentam o problema da predição de links têm como

princı́pios teóricos diferentes formulações baseadas nas teorias fornecidas

pela Sociologia2. Esse fato tem fundamento no apontado por Newman (2003),

quem identifica às Ciências Sociais, especialmente à Sociologia, como uma

das primeiras áreas do conhecimento que realizaram estudos em redes reais,

especialmente em redes sociais, destacando os trabalhos de Moreno (1934),

Davis et al. (1941), Rapoport (1957), e Fararo e Sunshine (1964). Assim, al-

guns dos conceitos sociológicos que são usados na predição de links foram

elencados por Yin et al. (2010b), e são descritos sucintamente a seguir.

Homofilia: Permite notar que pares de indivı́duos com fortes laços estão pro-

pensos a apresentar maior similaridade que aqueles com laços fracos, do

qual se supõe que, tratar todos os relacionamentos com um peso igual

pode levar à degradação no desempenho de algum algoritmo para resol-

ver alguma tarefa da ML (McPherson et al., 2001).

Raridade: Determina que gostos e caracterı́sticas raras tendem a ser mais

relevantes do que outros atributos comuns, o qual supõe que indivı́duos
1Considera-se como estado de uma rede a sua estrutura em termos de vértices e links em

um tempo t.
2A Sociologia é a área de estudo do comportamento humano em função do meio em que

está inserido e dos processos que regem a interação entre os indivı́duos (Soares, 2012).
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que são minoria na preferência por alguma atividade especı́fica têm uma

maior chance de se relacionar.

Influência Social: Os atributos compartilhados por grande parte dos indivı́duos

ligados a um outro indivı́duo são importantes para identificar relaciona-

mentos em potencial que esse indivı́duo possa vir a ter com novos in-

divı́duos.

Amizades em comum: Permite notar que, quantos mais indivı́duos ligados

em comum dois indivı́duos possuem, mais chances eles têm de se conhe-

cerem. Assim, os relacionamentos em comum atuam como elementos de

intermediação entre dois indivı́duos, fazendo com que a informação flua

entre eles e que eventuais novos vı́nculos surjam.

Proximidade social: Possı́veis pessoas com que se pode ter um relaciona-

mento tendem a estar próximos em um grafo social.

Conexão Preferencial: Pessoas tendem a se relacionar com outras mais po-

pulares, isto é, aquelas que possuem uma maior quantidade de vı́nculos

sociais do que com as menos populares.

Exclusividade: É o conceito oposto ao de conexão preferencial. Poucos vı́nculos

podem indicar relacionamentos mais fortes e relevantes, enquanto que a

alta popularidade, apesar de agregar muitas ligações, pode ser composta

por laços fracos e poucos duradouros.

É importante destacar que esses conceitos são inerentes e ubı́quos nas

redes, e que sua maior ou menor presença caracterizam de maneira especial

uma dada rede.

3.1.2 Estratégias

A maneira como uma dada proposta de predição de links é aplicada sobre

uma dada rede, implica a maneira como vai ser avaliado seu desempenho, bem

como também é um indicador de quanto sobreajustados estão os dados ava-

liados (overfitting3). Assim, duas estratégias podem ser utilizadas: estratégia
não supervisionada e estratégia supervisionada.

3Sobreajuste ou overfitting é o fenômeno que acontece quando um dado modelo preditivo
se ajusta em demasiado ao conjunto de dados utilizado para formação desse modelo, apre-
sentando assim, uma alta precisão quando testado com esses mesmos dados porém obtendo
um pobre desempenho quando testado com outros dados.

30
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Estratégia Não Supervisionada

Nesta estratégia, o problema de predição de links, de acordo com Lü e

Zhou (2011) é caracterizado por usar diretamente as pontuações atribuı́das

pelos métodos computados e pode ser formalmente descrito como a seguir.

Considere uma rede não direcionada G(V,E), onde V é o conjunto dos vértices

e E é o conjunto dos links. Não é permitida a existência de múltiplos links
entre um par de vértices nem autoconexões.

Denota-se por U ao conjunto universal contendo todos os possı́veis links.

A cardinalidade desse conjunto é definida na Equação 3.1.

|U | = |V | (|V | − 1)

2
(3.1)

Onde |V | é o número de elementos no conjunto V . Então, o conjunto de

links ainda não existentes na rede é U − E. Assume-se que os links faltantes

ou que vão aparecer no futuro estão no conjunto U −E, e a tarefa da predição

de links é encontrar esses links.

Como já comentado, na estratégia não supervisionada podem ser usadas

dois tipos de amostragem de dados: validação de sub-amostragem aleatória e

validação cruzada.

Na validação de sub-amostragem aleatória os links observados, E, são ale-

atoriamente divididos em duas partes: o conjunto de treino, ET , tratado como

a informação conhecida, e o conjunto de avaliação, EP , usado para avaliar o

desempenho da predição. Nenhuma informação nesse conjunto é usada para

predizer. É facilmente observável que ET ∪ EP = E e ET ∩ EP = ∅. A vantagem

da validação de sub-amostragem aleatória é que a parte do conjunto de treino

utilizada não depende do número de iterações. Embora, neste método, alguns

links poderiam nunca ser utilizados no conjunto de avaliação, o que poderia

levar à ocorrência de overfitting.

Essa limitação presente na validação de sub-amostragem aleatória é supe-

rada pela validação cruzada usando k-folds, na qual os links observados na

rede são particionados aleatoriamente em k sub-conjuntos. Um sub-conjunto

é selecionado por vez como conjunto de avaliação, e os restantes k − 1 sub-

conjuntos formam o conjunto de treinamento. Então o processo da validação

cruzada é repetido k vezes, com cada um dos k sub-conjuntos usados como

dados de avaliação. Assim, todos os links são usados tanto como dados de

treinamento como de avaliação e cada link é usado somente uma vez para a

predição.
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Estratégia Supervisionada

Em uma estratégia supervisionada, a tarefa de predição de links é tratada

como uma tarefa de classificação binária, na qual as duas condições possı́veis

para um par de vértices são ligados ou não ligados ou, o que é o mesmo,

para dizer se um link é existente ou não existente, o que corresponde à classe

positiva e negativa, respectivamente.

É importante destacar que cada link que forma o conjunto de treinamento é

representado de diferentes maneiras, sendo uma das mais usadas a represen-

tação por vetor de caracterı́sticas composto por diferentes ı́ndices de similari-

dade. De maneira similar à estratégia não supervisionada, a validação de sub-

amostragem aleatória e a validação cruzada podem ser usadas na estratégia

supervisionada. Assim, o conjunto de treinamento é usado para gerar um

modelo e treinar um classificador, tal como árvores de decisão, rede neural,

máquina de vetores de suporte, entre outros (Hasan et al., 2006; Benchettara

et al., 2010). O classificador treinado serve para rotular novos exemplos de

links como existentes ou não existentes.

3.1.3 Métricas de Avaliação

Quando a estratégia não supervisionada é aplicada em uma rede, duas

métricas padrões são usadas para quantificar o desempenho dos métodos de

predição: a área sob a curva (area under the receiver operating characteristic
curve - AUC) e a precisão. Deve-se considerar que um dado método de predição

de links fornece uma lista de todos os links não observados (i.e., U − ET ).

Assim, dado o par de vértices x, y ∈ U − ET , é computada sua pontuação sx,y,

a qual quantifica a probabilidade da existência de um futuro link entre esse

par de vértices. A AUC avalia o desempenho dos algoritmos de acordo com as

pontuações na lista completa de links não observados, enquanto a precisão

somente tem foco nos L links no topo do ranking, ou seja, nos links com

as maiores pontuações dessa lista (Zhou et al., 2009). Uma breve descrição

dessas duas métricas é apresentada a seguir.

Área sob a curva (AUC): Uma vez obtida a lista das pontuações de todos os

links não observados, o valor da AUC pode ser interpretado como a pro-

babilidade que um link faltante escolhido aleatoriamente (i.e., um link de

EP ) ter uma alta pontuação em comparação à escolha aleatória de um

link não existente (i.e., um link de U − E).
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Na implementação dos algoritmos de predição de links, usualmente é

calculada a pontuação de cada link não observado ao invés de criar

uma lista ordenada, pois isso pode necessitar de maior tempo de pro-

cessamento. A cada vez que escolher aleatoriamente um link faltante e

um link não existente, serão comparadas suas pontuações. Se entre n

comparações independentes, há n′ comparações, onde os links faltantes

têm uma maior pontuação e n′′, comparações onde ambos têm a mesma

pontuação, então, o valor da AUC é:

AUC =
n′ + 0.5n′′

n
(3.2)

Se todas as pontuações são geradas considerando que são IID, o valor da

AUC deve-se aproximar de 0, 5. Portanto, o grau em que o valor excede 0.5

indica quanto o desempenho do algoritmo de predição avaliado é melhor

em comparação com um de predição por simples aleatoriedade.

Precisão: Dada a lista ordenada descendentemente das pontuações dos links
não observados, a precisão é definida como o proporção de links relevan-

tes que foram selecionados para o número de links selecionados. Isto é,

se tomamos os L links do topo da lista como os links preditos, entre os

quais Lr são links preditos corretamente (i.e., os Lr links pertencem ao

conjunto de avaliação EP ), então a precisão é dada por:

Precisao =
Lr
L

(3.3)

Claramente, uma maior precisão significa um maior desempenho na pre-

dição.

No caso de ser usada uma estratégia supervisionada, para quantificar o

desempenho dos métodos de predição de links são usadas as mesmas métricas

de desempenho usadas pelas técnicas supervisionadas de AM como revocação,

cobertura, medida F, etc. (Powers, 2011; Han et al., 2011).

3.2 Abordagens

Segundo Lü e Zhou (2011), as diferentes propostas existentes na literatura

para resolver o problema da predição de links podem ser divididas em três

categorias: ı́ndices baseados na similaridade, métodos baseados na máxima
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verossimilhança e modelos probabilı́sticos. Porém, existem também um grupo

de métodos, chamados de métodos hı́bridos, caracterizados pela combinação

das propostas anteriores ou pelo uso de informações diferentes das usadas

tradicionalmente. A seguir, são apresentadas propostas pertencentes a cada

uma dessas categorias.

Antes, contudo, as propostas a serem apresentadas consideram apenas

arestas não valoradas, existem, porém, variações que levam em consideração o

peso das arestas quando estas os possuem (Murata e Moriyasu, 2008). Apesar

disso, existe uma certa discordância na área se o uso do peso nos links pode

melhorar ou não a tarefa de predição de links (Murata e Moriyasu, 2007, 2008;

Lü e Zhou, 2010).

3.2.1 Índices Baseados na Similaridade

Uma das primeiras ferramentas utilizadas para a predição de links, e uma

das mais simples, foram os ı́ndices baseados na similaridade, onde para cada

par de vértices (x, y, é atribuı́da uma pontuação sx,y, a qual é definida como

a similaridade (ou proximidade) entre x e y. Os pares de vértices com maior

pontuação são tidos como links com alta probabilidade de existência.

A similaridade estrutural existente entre os vértices de uma rede é aprovei-

tada para criar um grupo de ı́ndices chamado ı́ndices de similaridade estrutu-

ral (ou topológica). Esses ı́ndices baseiam-se unicamente na estrutura da rede

e, por sua vez, podem ser divididos em ı́ndices de similaridade local e global.

Índices de Similaridade Local

Os ı́ndices de similaridade local caracterizam-se por usarem informações

só de um par de vértices. Isso permite que o cálculo desses ı́ndices tenha um

baixo custo computacional, embora o desempenho da predição possa muitas

vezes não ser melhor. Diferentes ı́ndices locais foram propostos. A seguir

alguns deles são apresentados.

Vizinhos Comuns (Common Neighbors - CN): Proposto por Lorrain e White

(1971) diz que dois vértices x e y têm maior probabilidade de ter um

futuro relacionamento se eles têm muitos vizinhos em comum. Assim, a

pontuação é calculada da seguinte maneira:

sCNx,y = |Γ(x) ∩ Γ(y)| (3.4)
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O ı́ndice de CN foi utilizado por Newman (2001) no estudo de redes sociais

de colaboração, apresentando uma correlação positiva entre o número de

vizinhos comuns e a probabilidade de que dois cientistas possam colabo-

rar no futuro.

Índice de Salton (Sal): Apresentado por Salton e McGill (1986). Definido

como:

sSalx,y =
|Γ(x) ∩ Γ(y)|√

kx × ky
(3.5)

O ı́ndice de Salton é também chamado similaridade do cosseno.

Índice de Jaccard (Jac): Um ı́ndice muito utilizado na recuperação de infor-

mação (Jaccard, 1901). É definido como:

sJacx,y =
|Γ(x) ∩ Γ(y)|
|Γ(x) ∪ Γ(y)|

(3.6)

Índice de Adamic-Adar (AA): O ı́ndice de AA (Adamic e Adar, 2003) refina a

simples contagem dos vizinhos comuns atribuindo um maior peso aos

vizinhos com menor quantidade de conexões. É definido como:

sAAx,y =
∑

z∈Γ(x)∩Γ(y)

1

log kz
(3.7)

Índice de alocação de recursos (Resource Allocation - RA): Considerando o

par de vértices (x, y), os quais não estão diretamente conectados, tem-se

que o vértice x pode enviar algum recurso para y usando seus vizinhos

como transmissores. No caso simples, assume-se que cada transmissor

tem uma unidade de recurso e vai distribuı́-lo igualmente para todos os

seus vizinhos. Assim, a similaridade entre x e y pode ser definida como a

quantidade de recursos que y tem recebido de x como:

sRAx,y =
∑

z∈Γ(x)∩Γ(y)

1

kz
(3.8)

O ı́ndice RA (Zhou et al., 2009) é uma medida simétrica, isto é, sxy = syx.

Além disso, o ı́ndice RA tem uma grande semelhança com o ı́ndice AA.

Índice de Sφrensen (Sor): Proposto por Sφrensen (1948), é um ı́ndice comu-
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mente usado em dados de comunidades ecológicas. É definido como:

sSorx,y =
2 |Γ(x) ∩ Γ(y)|

kx + ky
(3.9)

Índice do hub promovido (Hub Promoted Index - HPI): Proposto por Ravasz

et al. (2002) para quantificar as sobreposições topológicas de pares de

substratos em redes metabólicas. É definido como:

sHPIx,y =
|Γ(x) ∩ Γ(y)|
min{kx, ky}

(3.10)

Índice do hub deprimido (Hub Depressed Index - HDI): É um ı́ndice consi-

derado oposto ao ı́ndice HPI. É definido como:

sHDIx,y =
|Γ(x) ∩ Γ(y)|
max{kx, ky}

(3.11)

Índice de Leicht-Holme-Newman (LHN): É um ı́ndice proposto por Leicht et al.

(2006) e definido como:

sLHNx,y =
|Γ(x) ∩ Γ(y)|
kx × ky

(3.12)

Índice de Conexão Preferencial (Preferential Attachment - PA): Índice pro-

posto por Newman (2001) e Barabási et al. (2002), que verificaram que

a probabilidade de um link entre dois vértices é proporcional ao produto

do número de vizinhos que cada um possui, isto é:

sPAx,y = kx × ky (3.13)

É importante notar que este ı́ndice não precisa de informação da vizinhan-

ça de cada vértice. Consequentemente, este ı́ndice tem uma complexi-

dade computacional muito menor que os outros.

Liben-Nowell e Kleinberg (2007) e Zhou et al. (2009) realizaram uma compa-

ração sistemática dos diferentes ı́ndices de similaridade local. Dos resultados

obtidos desses estudos, os ı́ndice RA, AA e CN obtiveram o melhor desem-

penho, constituindo o estado da arte na predição de links com esse tipo de

abordagem.
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Índices de similaridade global

Os ı́ndices de similaridade global caracterizam-se por envolver o uso de

toda ou quase toda a informação topológica presente na rede. Isso permite

que a eficácia desses métodos seja alta, embora o custo de processamento

seja maior. A seguir alguns deles são apresentados.

Índice de Katz: Proposto por Katz (1953), computa o resultado da soma do

tamanho de todos os caminhos possı́veis entre dois vértices, ponderando

com maior intensidade os caminhos mais curtos segundo a expressão

matemática seguinte:

sKatzx,y =
∞∑
xy

βl ·
∣∣paths〈l〉xy∣∣ = βAxy + β2(A2)xy + β3(A3)xy + . . . (3.14)

Onde paths〈l〉xy é o conjunto de todos os caminhos de tamanho l que têm x

como vértice inicial e y como vértice final. β ∈ (0, 1) é o parâmetro livre

que controla os pesos dos caminhos de acordo com seus tamanhos.

O alto custo computacional que demanda o cálculo do ı́ndice Katz pode

ser minimizado mediante o cálculo da respectiva matriz de pontuações.

Uma matriz de pontuações é um array bidimensional cujas linhas e colu-

nas são indexadas pelos vértices de um grafo e que as posições de dito ar-
ray contêm os resultados da aplicação de determinado ı́ndice (pontuação)

sobre dois vértices do grafo. A matriz de pontuações para o ı́ndice Katz

pode ser obtida pela fórmula:

KATZ = (I − βA)−1 − I (3.15)

Onde A e I, são a matriz de adjacência e de identidade, respectivamente,

do grafo analisado.

Rooted PageRank (RPR): Proposto por Page et al. (1998), é uma métrica muito

popular em problemas de recuperação de informação. O ı́ndice RPR

consiste em uma adaptação da PageRank para uso em problemas de

predição de links. Para seu cálculo, executa-se uma caminhada aleatória

entre os vértices x e y. A cada passo, com probabilidade α, o processo

de caminhamento pode ser reiniciado (retorna ao vértice x) e com proba-

bilidade 1 − α o processo continua selecionando de forma aleatória um
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vizinho do vértice referente ao passo atual. A matriz de pontuações do

RPR é dada por:

RPR = (1− α)× (I − (αṪ ))−1 (3.16)

Onde T é igual a D−1A, sendo A a matriz de adjacência do grafo, e D é a

matriz diagonal, tal que Di,j =
∑

j Ai,j.

SimRank (SR): Proposto por Jeh e Widom (2002), utiliza a ideia de que dois

vértices são similares se possuem vizinhos similares. A noção de vizinhan-

ça considerada por SR é mais ampla; estende-se por todos os vértices

alcançáveis a partir dos vértices em análise. Pode ser calculado usando

uma fórmula recursiva, na forma:

sSRx,y = γ ·
∑

a∈Γ(x)

∑
b∈Γ(y) s

SR
a,b

|Γ(x)| · |Γ(y)|
(3.17)

Onde γ ∈ (0, 1) e sSRx,x = 1, isto é, a similaridade entre um vértice e ele

mesmo é máxima (caso base).

Comparados com os ı́ndices de similaridade local, os ı́ndices de similari-

dade global consideram as informações topológicas de toda a rede. Ainda que

os ı́ndices de similaridade global possam obter uma alta acurácia na predição,

eles têm duas grandes desvantagens: i) o cálculo dos ı́ndices globais pre-

cisa de um alto custo computacional devido a que muitas vezes precisam

da obtenção da matriz inversa para obter a matriz de pontuações, a qual é

inviável no domı́nio de redes complexas de grande escala; ii) algumas vezes,

as informações topológicas globais não estão totalmente disponı́veis.

3.2.2 Métodos baseados na máxima verossimilhança

Algumas propostas para resolver o problema da predição de links baseiam-

se na estimativa da máxima verossimilhança. Esses algoritmos pressupõem

que alguns princı́pios da estrutura da rede geram regras e parâmetros es-

pecı́ficos que podem ser usados para determinar os links que poderão existir

no futuro.

Segundo Sales-Pardo et al. (2007), muitas redes reais têm uma organização

hierárquica, na qual os vértices podem ser divididos em grupos e esses grupos

por sua vez são divididos em sub-grupos e assim por diante. Dessa maneira,

o modelo de estrutura hierárquica é um dos mais representativos neste grupo

de métodos baseados na máxima verossimilhança.
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O modelo de estrutura hierárquica de uma rede pode ser representado por

um dendograma com n folhas (correspondentes aos vértices da rede) e n − 1

vértices internos. Clauset et al. (2008) apresentam um modelo simples onde

cada vértices interno r é associado com uma probabilidade pr e a probabilidade

de ligar dois vértices (folhas) é igual a pr′, onde r′ é o mais baixo ancestral

comum desses dois vértices. Dada uma rede real G e um dendograma D, seja

Er o número de links em G cujas terminações têm r como seu mais baixo

ancestral comum em D, e dados Lr e Rr sendo o número de folhas na sub-

árvore esquerda e direita, respectivamente, que tem sua raiz em r. Então, a

verossimilhança do dendograma D junto com o conjunto de pr é:

L(D, pr) =
∏
r

pErr (1− pr)LrRr−Er (3.18)

A verossimilhança L(D, pr) pode ser maximizada com:

p∗r =
Er
LrRr

(3.19)

Com isso, um algoritmo para predição de links tem o seguinte procedi-

mento: i) amostrar um grande número de dendogramas com probabilidades

proporcionais à suas verossimilhanças; ii) para cada par de vértices não li-

gados i e j calcular a probabilidade média de conexão 〈pij〉 mediante a média

da probabilidade correspondente pij sobre todos os dendogramas amostrados;

iii) classificar esses pares de vértices em uma lista em ordem decrescente de

〈pij〉, os primeiros elementos dessa lista são considerados como os elementos

preditos. Tendo como base esse procedimento, Krebs (2002) obteve bons re-

sultados no desempenho da predição em comparação com o ı́ndice de vizinhos

comuns (CN) no domı́nio de uma rede social de organizações terroristas. Red-

ner (2008) e Clauset et al. (2008) utilizaram também o modelo de estrutura

hierárquica para predição de links em diferentes domı́nios de redes biológicas

e redes sociais.

Assim, o modelo de estrutura hierárquica é uma proposta para predizer

links e tem uma grande importância pelo fato de também ajudar na descoberta

da organização hierárquica, muitas vezes oculta nas redes. Uma grande des-

vantagem desse modelo é que seus algoritmos necessitam de muito tempo de

execução devido ao fato que o processo de amostragem do dendograma usu-

almente tem uma complexidade computacional quadrática, quando se usa

algoritmos ótimos como as cadeias de Markov (Clauset et al., 2008), sendo

que, no pior caso, essa complexidade pode chegar até ser exponencial (Mossel
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e Vigoda, 2005).

Dada essa grande dificuldade, alguns autores como Pons e Latapy (2011)

propõem um método para gerar de maneira ótima um dendograma a partir

do uso das estruturas de comunidade presentes nas redes complexas. Ainda

assim, tendo em consideração os avanços dos computadores modernos, um

algoritmo de predição de links baseado no modelo de estrutura hierárquica vai

ser capaz de trabalhar só com redes de uns poucos milhares de vértices em

um tempo computacionalmente aceitável4, mas não vai ser capaz de traba-

lhar com redes que têm milhões de vértices como são, por exemplo, as redes

sociais online. Outra importante consideração é o fato que o modelo de estru-

tura hierárquica pode ter um pobre desempenho nas redes que não têm uma

estrutura hierárquica bem definida.

3.2.3 Modelos probabiĺısticos

Das abordagens apresentadas anteriormente, pode-se notar que para ten-

tar melhorar o desempenho na predição elas fazem uso das informações es-

truturais ou organizacionais da rede analisada. Os modelos probabilı́sticos

abstraem as diferentes informações relevantes dos membros da rede, de suas

ligações e de sua estrutura como um todo. Com essas informações é gerado

um modelo que vai ser aprendido para depois ser utilizado na predição de

novos links (Getoor e Diehl, 2005; Yu et al., 2010; Lü e Zhou, 2011).

Entre os modelos probabilı́sticos com maior destaque, as redes Bayesianas

(Potgieter et al., 2007) e as redes de Markov (Wang et al., 2007) têm sido

utilizadas para modelar a estrutura de uma rede para resolver o problema

da predição de links. Embora o uso das redes Bayesianas e das redes de

Markov tenham um ótimo desempenho na predição de links, elas ainda não

aproveitam todas as informações relacionais que são inerentes nas redes.

Assim, para um melhor aproveitamento das informações presentes nos da-

dos com estrutura relacional, dois frameworks foram propostos: i) O Modelo

Probabilı́stico Relacional e ii) O Relacionamento de Entidades Probabilı́sticas

Acı́clicas Direcionadas.

Modelo Probabilı́stico Relacional: O modelo probabilı́stico relacional (Proba-
bilistic Relational Model - PRM) foi apresentado por Poole (1993) e Koller

4Dependendo do problema que esta sendo tratado, a definição de tempo computacional-
mente aceitável pode variar, mas para problemas complexos em geral considera-se aceitável
se uma solução demanda um tempo logarı́tmico ou quadrático com relação à quantidade de
dados processados.
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e Pfeffer (1998). PRM representa uma distribuição de probabilidade con-

junta sobre os atributos da rede, assim, as propriedades de um objeto

dependem probabilisticamente das propriedades dos objetos relaciona-

dos.

PRM pode ser classificado como redes Bayesianas relacionais (Relatio-
nal Bayesian Network - RBN) ou redes de Markov relacionais (Relational
Markov Network - RMN), se utilizam as redes Bayesianas ou de Markov,

respectivamente, como base para geração do modelo que abstrai a rede

analisada.

Friedman et al. (1999), Taskar et al. (2001) e Getoor et al. (2003) utili-

zam a RBN na predição de links em diferentes domı́nios de redes obtendo

um bom desempenho. No entanto, a RBN tem duas grandes limitações.

A primeira é que seu uso está restrito às redes direcionadas, também

chamadas redes causais (i.e., redes de informação como são as redes de

páginas web ligadas por hiperlinks). A segunda limitação é mais signi-

ficativa pelo fato que a RBN necessita especificar um modelo completo

da rede analisada, isto é, para cada atributo de cada classe presente na

rede, o que pode ser muito custoso computacionalmente.

Devido às limitações da RBN, Taskar et al. (2002) propõem a rede de

Markov relacional (Relational Markov Network - RMN) como ferramenta

para superar as limitações presentes na RBN. Primeiro, as RMN ao te-

rem base em um modelo probabilı́stico gráfico não direcionado como são

as redes de Markov, têm uma representação mais apropriada para o mo-

delado de redes não causais. Segundo, as RMN não necessitam especi-

ficar um modelo completo da rede analisada devido ao uso do template
de cliques relacional. O template de cliques relacional é uma ferramenta

que fornece uma forma de classificação coletiva que permite melhorar a

qualidade predição bem como reduzir consideravelmente o custo compu-

tacional dos cálculos a serem realizados.

Relacionamento de Entidades Probabilı́sticas Acı́clicas Direcionadas: Es-

te framework (Directed Acyclic Entity Relationship - DAPER) está base-

ado no modelo entidade-relacionamento. O DAPER é capaz de manipu-

lar a representação de parâmetros e hiperparâmetros usando a aborda-

gem Bayesiana como seu fundamento. Assim, o DAPER fornece uma

personalização das entidades e os relacionamentos do grafo (Heckerman

et al., 2004b).
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O DAPER está constituı́do por seis tipos de classes: i) classes de entida-

des, as quais especificam os membros da rede; ii) classes de relaciona-

mento, as quais representam as ligações entre membros; iii) classes de

atributos, que indicam os atributos das entidades e relacionamentos; iv)

classes de arco, que representam as dependências probabilı́sticas entre

atributos; v) classes de distribuição local, as quais geram as distribuições

locais de um atributo; e vi) classes de restrição, as quais especificam

como gerar o grafo de inferência.

O DAPER é usualmente usado em situações nas quais a estrutura rela-

cional encontra-se em um estado de incerteza. O modelo DAPER é mais

expressivo que os PRMs (Heckerman et al., 2004a).

3.2.4 Métodos Hı́bridos

As abordagens até aqui apresentadas utilizam diretamente as informações

topológicas que capturam para enfrentar o problema da predição de links.

Porém, com o intuito de melhorar o desempenho da predição, recentemente

tem sido apresentadas propostas caracterizadas pelo uso de mais de uma

técnica ou tipo de informação. Essas propostas são inseridas em um grupo

chamado de métodos hı́bridos.

Os métodos hı́bridos podem ser divididos em dois grupos: i) os que com-

binam diferentes algoritmos de predição de links em um ensemble e, assim,

criam um único algoritmo que aproveita as vantagens de seus preditores base

(Polikar, 2006); ii) os que utilizam informações externas às usadas nos pre-

ditores mas que estão presentes na rede, por exemplo, informações que des-

crevem como são os atributos dos vértices e dos links (Gong et al., 2012) ou

informações das comunidades das quais os vértices são membros (Zheleva

et al., 2008; Soundarajan e Hopcroft, 2012).

Dado que as comunidades são uma estrutura onipresente nas redes, os

métodos hı́bridos com base nas informações das estruturas de comunida-

des apresentam um importante destaque, dado seu desempenho na tarefa da

predição de links.

Assim, considerando que as diferentes comunidades existentes em uma

rede foram identificadas por um dado algoritmo de detecção de comunidades,

os métodos hı́bridos baseados nas informações das estruturas de comunida-

des capturam certo tipo de informação das comunidades e as combinam com

outras informações topológicas. A seguir, são apresentadas duas propostas

que utilizam esta metodologia.
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Relações de Amizade e Cı́rculos Familiares: Zheleva et al. (2008) estuda-

ram redes sociais de animais, nas quais estão presentes os relacionamen-

tos entre os membros de diferentes árvores genealógicas (relações de ami-

zade), bem como os relacionamentos entre os membros de uma mesma

árvore genealógica (cı́rculos familiares). Dessa maneira, os grupos exis-

tem de maneira natural e são definidas pelas árvores genealógicas às

quais pertencem os animais.

Considerando que Cx é o conjunto dos vértices que pertencem ao mesmo

grupo do vértice x, dois ı́ndices são definidos por Zheleva et al. (2008):

• Número de amigos no grupo (NAG): Apresenta o número de ami-

gos que x tem na famı́lia de y, permitindo saber como um ator se

relaciona nos grupos de outros atores. É definido como:

sNAGx,y = |Γ(x) ∩ Cy| (3.20)

• Porção de amigos no grupo (PAG): Apresenta a razão entre o número

de amigos que o vértice x tem no grupo do vértice y e o tamanho do

grupo de y. É definida como:

sPAGx,y =
|Γ(x) ∩ Cy|
|Cy|

(3.21)

Índices estruturais melhorados: Com a intuição de que um vértice que per-

tence ao mesmo grupo e que tem uma similaridade topológica com um

par de vértices analisados pode contribuir ainda mais na computação

da similaridade, Soundarajan e Hopcroft (2012) propõem melhorias nos

ı́ndices baseados em similaridade topológica.

Considerando que em uma rede as comunidades são desconhecidas, pri-

meiramente deverá ser executado um algoritmo de detecção para iden-

tificá-las. Os autores dessa proposta consideram a existência de dois

tipos de algoritmos de detecção de comunidades: i) algoritmos que detec-

tam comunidades de vértices (Blondel et al., 2008; Rosvall e Bergstrom,

2008), e ii) algoritmos que detectam comunidades de arestas (Ahn et al.,

2010). Assim, da mesma maneira que Cx é o conjunto dos vértices con-

tendo o vértice x quando usado um algoritmo de detecção de comunida-

des de vértices, Cx,y é o conjunto dos links contendo o link formado pelos

vértices x e y quando usado um algoritmo de detecção de comunidades

de arestas. Finalmente, os seguintes ı́ndices são definidos:
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• Índice de Vizinhos Comuns Melhorado (Enhanced Common Neigh-
bors - ECN): Adiciona um ponto ao ı́ndice de CN para cada comu-

nidade compartilhada com cada vértice ou link comum. Quando se

tem informação de comunidades de vértices, este ı́ndice é definido

como:

sECNVx,y = sCNx,y +
∑

w∈Γ(x)∩Γ(y)

|Cw ∩ Cx ∩ Cy| (3.22)

Quando se tem informação de comunidades de arestas, este ı́ndice é

definido como:

sECNLx,y = sCNx,y +
∑

w∈Γ(x)∩Γ(y)

|Cx,w ∩ Cy,w| (3.23)

• Índice de Alocação de Recursos Melhorado (Enhanced Resource
Allocation - ERA): Considerando que ux,y,w é o conjunto de comu-

nidades às quais os vértices x, y e w pertencem e |ux,y,w| é o número

de elementos desse conjunto. Assim, quando se tem informação de

comunidades de vértices, este ı́ndice é definido como:

sERAVx,y =
∑

w∈Γ(x)∩Γ(y)

|Cw ∩ Cx ∩ Cy|
|ux,y,w|

(3.24)

Quando se tem informação de comunidades de arestas, este ı́ndice é

definido como:

sERALx,y =
∑

w∈Γ(x)∩Γ(y)

|Cx,w ∩ Cy,w|
|ux,y,w|

(3.25)

Soundarajan e Hopcroft (2012) apontam que, da mesma maneira feita

para CN e RA, outros ı́ndices, como Jac, LHN e Sor, também podem ser

modificados para obter sua versão melhorada.

3.3 Aplicações

A capacidade de prever as mudanças na estrutura de uma rede antes que

elas ocorram pode ser muito interessante para diferentes organizações, por

isso, a predição de links vem atraindo bastante atenção da comunidade de
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pesquisa (Lü e Zhou, 2011). A grande variedade de propostas feitas vem sindo

aplicadas para tratar problemas do mundo real, alguns descritos abaixo.

Predição de Colaborações: Uma das aplicações mais comuns na literatura

consiste em identificar possı́veis pares de entidades que ainda não co-

laboraram entre si em alguma tarefa, mas que de acordo com suas ca-

racterı́sticas e da rede como um todo possuem grandes chances de tra-

balharem em conjunto em um futuro próximo (Barabási et al., 2002;

Liben-Nowell e Kleinberg, 2007). Entre as entidades que são representa-

das em redes de colaborações pode-se citar: autores de artigos cientı́ficos

em uma rede de coautoria, profissionais em uma rede de contato labo-

ral, entre outras. A predição de links nessas redes tem sido abordada

em muitos trabalhos e tem servido para fundamentar muitas técnicas

e métodos utilizados em redes sociais de diferentes domı́nios (Soares,

2012).

Estruturação de Redes Criminosas: Em redes cuja confidencialidade estru-

tural deve ser preservada, como nas redes terroristas, onde os membros

que a compõem ocultam intencionalmente seus contatos para não se-

rem descobertos. Assim, apenas uma parte da rede é conhecida, ficando

como responsabilidade da tarefa de predição de links a detecção de relaci-

onamentos que descrevam de maneira mais completa a estrutura dessas

redes e, assim, contribuir na resolução de crimes e até na sua prevenção

(Carpenter et al., 2002; Krebs, 2002).

Sistemas de Recomendação: Consiste na indicação automática a um usuário

de que um objeto pode ser de seu interesse com base tanto nas pre-

ferências de dito usuário quanto nas de usuários com caracterı́sticas si-

milares às do usuário analisado. Um dos melhores exemplos de sistemas

de recomenda- ção é a Amazom.com5, que sugere produtos similares aos

que o usuário está comprando com base nas opiniões de outros usuários

que também adquiriram o produto em questão (Soares, 2012). A predição

de links é utilizada para tratar esse problema. Para isso, a rede é mo-

delada como um grafo bipartido6 formado pelos conjuntos disjuntos de

usuários e itens. Os links preditos indicarão os itens relacionados aos

usuários, e assim, poderão ser recomendados a eles (Nkweteyim, 2005;

Huang et al., 2005).
5http://www.amazon.com
6Um grafo bipartido é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos dis-

juntos A e B, tais que toda aresta conecta um vértice de A com um vértice de B.
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Outro exemplo de sistema de recomendação muito popular são os siste-

mas de sugestão de amizades nas redes sociais online, como Facebook7,

Google Plus8, Orkut9, entre outras. Ao realizar a predição de links en-

tre usuários de ditas redes sociais que ainda não possuem vı́nculos, o

sistema poderia sugerir outros usuários que poderiam-se tornar novos

amigos.

Propagação de doenças: A eficácia de planos estratégicos para controle e mo-

nitoramento da disseminação de doenças e epidemias está intimamente

ligada ao bom entendimento de como as redes de contágio funcionam

(Soares, 2012). Em uma rede de contágio, os vértices representam in-

divı́duos (infectados ou não) e os links indicam por onde a doença tran-

sitou. A análise do histórico da rede junto com a predição de links pode

ajudar a revelar padrões de transmissão e os caminhos mais prováveis

por onde a doença pode transitar no futuro. Dessa forma, consegue-

se antecipar ações de controle e impedir a infecção de novos indivı́duos

(Zanette, 2002; Keeling e Eames, 2005; Christakis e Fowler, 2007).

Personalização de notı́cias: Algumas das caracterı́sticas das redes sociais

online que têm atraı́do a atenção de milhões de usuários são as mudanças

de estado, publicação de posts ou outras atividades apresentadas em

tempo real feitas pelos usuários de ditas redes. Essas informações são

apresentadas de maneira personalizada para cada usuário. Sistemas de

personalização de notı́cias utilizam as conexões de um usuário analisado

para obter informações dos usuários que têm relacionamentos fortes com

os usuários analisados (Xiang et al., 2010).

3.4 Desafios e Tendências

Na literatura existe uma grande variedade de abordagens para resolver o

problema da predição de links, embora ainda haja vários pontos que não fo-

ram suficientemente explorados. Lü e Zhou (2011) apontam como algumas

dessas lacunas a investigação considerando pesos nos links, estruturas mul-

tidimensionais e análise temporal.

Referente à questão dos pesos nos links, diferentes pesquisas testam se o

uso dos pesos poderia melhorar o desempenho na predição ou não. Embora

7http://www.facebook.com
8http://www.google.com/plus
9http://www.orkut.com
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o uso de pesos possa parecer relevante para o problema da predição de links
tendo em conta que ao usar uma maior quantidade de informação o desem-

penho na predição também melhorará, diferentes pesquisadores chegaram a

resultados controversos. Murata e Moriyasu (2007) sugerem que links com

pesos maiores são mais relevantes na predição de relacionamentos, enquanto

Lü e Zhou (2010) chegaram à conclusão contrária, isto é, que os links fra-

cos são mais significativos na predição. Outro questionamento diz respeito à

maneira de atribuir pesos aos links, isto devido que, dependendo da rede o

significado do peso atribuı́do a um relacionamento pode ser bastante subje-

tivo.

Redes reais são formadas por links que podem ter múltiplos significados,

isto é, são estruturas multidimensionais. Kunegis et al. (2009) identificam,

por exemplo, que redes sociais de amizade podem ser compostas por re-

lacionamentos com conotação (sinal) positiva ou negativa (amizade ou inimi-

zade). Leskovec et al. (2010) propuseram um método para predizer links iden-

tificando sua conotação positiva ou negativa em redes sociais online. Backs-

trom e Leskovec (2011) apresentaram a caminhada aleatória supervisionada

como método para predição de links considerando os diferentes atributos que

podem ter os links de uma rede. Gong et al. (2012) consideram a existência de

links sociais, links de atributos, e links mutex, para indicar os links que repre-

sentam relacionamentos entre vértices, entre atributos dos vértices, e entre

vértices mutuamente exclusivos, respectivamente.

A temporalidade é outro fator importante na predição de links. Na análise

temporal interessa-se não só em saber quantos links apareceram no futuro

mas também quando esses links apareceram. Algumas das propostas com

resultados promissores utilizam técnicas baseadas em séries temporais (Pot-

gieter et al., 2007; Sharan, 2008; Soares e Prudencio, 2012) e baseada em

eventos (Soares, 2012), mas ainda é necessário entender melhor os efeitos

da temporalidade na dinâmica das redes para melhorar o desempenho das

técnicas de predição de links.

Além das questões citadas acima, há um problema inerente à tarefa de

predição de links, independentemente do método usado na predição: à medida

que a rede evolui no tempo, o número de vértices que não se ligam aumenta

quadraticamente, enquanto o número de vértices que chegam a se ligar cresce

linearmente, de modo que, a rede torna-se esparsa (Rattigan e Jensen, 2005).

Assim, a quantidade de instâncias positivas (pares de vértices ligados) e nega-

tivas (pares de vértices não ligados) fica muito desbalanceada, o que prejudica
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grandemente a capacidade de generalização dos modelos de predição criados

a partir desses dados com distribuição anômala (Soares, 2012). Algumas pro-

postas, como a feita por Lichtenwalter et al. (2010) usam heurı́sticas para

reduzir o número de instâncias negativas (undersampling). Outras propostas

tentam aumentar a taxa de acerto dos métodos de predição através do ajuste

do viés de acordo com as caracterı́sticas do problema, destacando entre elas o

aprendizado sensı́vel ao custo (Pan et al., 2008) e chance constrained (Doppa

et al., 2010).

3.5 Considerações Finais

Considerando que diferentes sistemas dinâmicos naturais podem ser mo-

delados por meio de redes complexas, diferentes tarefas em torno delas foram

identificadas. Assim, a predição de relacionamentos é uma dessas tarefas,

tendo uma alta aplicabilidade no mundo atual, já que pode ser usada para

solucionar problemas das mais diversas áreas, como biologia, ecologia, mar-

keting, comércio, entre outras (Liben-Nowell e Kleinberg, 2007).

Diferentes propostas tentam resolver eficientemente o problema da predição

de links. Segundo Lü e Zhou (2011), essas propostas são divididas em três

categorias: os ı́ndices baseados na similaridade, os métodos baseados na

máxima verosimilhança e os métodos probabilı́sticos. Assim, entre essas pro-

postas que são tidas como tradicionais, a abordagem baseada na similaridade

topológica é a mais difundida, devido a que as informações topológicas são

independentes do domı́nio de aplicação do problema, e podem ser aplicados

em qualquer tipo de rede (Soares, 2012).

Mesmo que os ı́ndices baseados na similaridade tenham um bom rendi-

mento na predição, eles ainda não exploram outras informações implı́citas

das redes, as quais são dificilmente detectadas ou, por vezes, não podem ser

representadas de maneira simples. Assim, alguns autores propõem abor-

dagens hibridas que, por exemplo, tentam combinar diversos algoritmos de

predição em um ensemble (Polikar, 2006); enquanto outros autores utilizam

informações externas, como os atributos dos vértices (Gong et al., 2012) ou

comunidades das quais os vértices são membros (Zheleva et al., 2008; Soun-

darajan e Hopcroft, 2012).

As poucas propostas que apresentaram métodos hı́bridos utilizando as

informações das comunidades para predição de links encontraram que, em

geral, as informações das comunidades ajudaram a melhorar o desempe-
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nho na predição dos métodos de similaridade estrutural. Porém, os auto-

res dessas propostas não apresentaram uma análise aprofundada de como as

informações das comunidades influenciam na tarefa de predição de links.

Assim, este capı́tulo procurou abordar boa parte do que se tem no estado

da arte com relação à tarefa de predição de links, servindo de base para a

apresentação da proposta deste trabalho, a qual é inserida na categoria dos

métodos hı́bridos baseados nas informações das estruturas de comunidades

para predição de links.

49





CAPÍTULO

4

Predição de Links baseada nas
Informações das Comunidades

C omo apresentado nos capı́tulos anteriores, a análise de redes tenta

compreender seu processo de formação e evolução. A predição de

links é uma tarefa fundamental nesse processo, pois é responsável

por determinar a estrutura da rede, em termos de ligações, no futuro.

A maioria das propostas tradicionais para predição de novos relacionamen-

tos é baseada no uso de informações topológicas das redes. Embora essas

propostas tenham apresentado um bom desempenho, recentemente tem apa-

recido propostas hı́bridas, as quais, usando mais de uma técnica ou tipo de

informação, tentam melhorar o desempenho na predição em relação das pro-

postas tradicionais.

Dentre os métodos hı́bridos, destacam-se os que utilizam informações ex-

ternas às usadas pelos métodos tradicionais mas que estão presentes na rede.

As informações externas que tem apresentado uma maior destaque são as

informações fornecidas pelas estruturas de comunidade das redes (Zheleva

et al., 2008; Soundarajan e Hopcroft, 2012).

Neste capı́tulo são apresentadas duas propostas desenvolvidas durante o

mestrado para predição de links. Estas propostas combinam as informações

topológicas das redes com as informações de suas estruturas de comunidades.

Com essas informações, consegue-se identificar melhor os papeis que cada

vértice tem na rede e com isso, quantificar sua real contribuição na predição
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de novos relacionamentos. Antes, contudo, são apresentados os fundamentos

teóricos nos quais são baseadas as propostas, bem como a maneira como as

informações das comunidades são coletadas e representadas na formulação

das duas propostas.

4.1 Fundamentos Teóricos da Proposta

As estruturas de comunidades carregam informações valiosas sobre a dinâ-

mica da formação das redes e sobre como os vértices com maior similari-

dade têm relacionamentos mais fortes tendendo a se agrupar. Por isso, as

informações existentes nas estruturas das comunidades devem ser levadas

em consideração na tarefa da predição de links.

Com essa intuição, e com a motivação dos resultados obtidos pelos métodos

hı́bridos apresentados na Seção 3.2.4, para formulação da proposta apresen-

tada nesta dissertação, são consideradas duas suposições:

1. O ı́ndice CN considera que todos os vizinhos comuns de um par de

vértices analisados, fornecem a mesma contribuição na tarefa de predição.

Porém, nas redes reais, cada vizinho comum pode ter um papel diferente,

e assim, contribuir de maneira diferente na predição. Identificar tais pa-

peis pode levar a uma melhora do desempenho da predição de novos

relacionamentos;

2. As comunidades de uma rede agrupam vértices similares em grupos ca-

racterizados pelas grandes quantidades de relacionamentos entre seus

membros, no entanto, os relacionamentos entre vértices de grupos di-

ferentes são menores em quantidade. Usar essa caracterı́stica das co-

munidades também pode levar a melhorar o desempenho da tarefa de

predição de links.

A primeira suposição tem fundamento na caracterı́stica da similaridade

que têm todos os vizinhos comuns de um par de vértices analisados e que

também é aproveitada pelo CN. O CN (Lorrain e White, 1971) é um ı́ndice de

similaridade estrutural baseado nas informações locais e caracteriza-se por

ser simples e ter um ótimo desempenho na predição. A pesquisa realizada por

Zhou et al. (2009) apresenta que, nas redes com um alto valor de coeficiente

de agrupamento, o ı́ndice CN tem um desempenho comparável ao dos ı́ndices

de similaridade estrutural baseados em informações globais.
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Como apresentado na Seção 3.2.1, no CN quanto maior for a quantidade

de vizinhos comuns que tenha um par de vértices, maior é a chance de se

ligarem no futuro. Assim, cada vizinho comum fornece a mesma contribuição

na computação da probabilidade de conexão. Porém, as vezes, cada vizinho

comum pode ter um papel diferente e, a identificação desses papeis, poderia

levar à melhora no desempenho da predição (Liu et al., 2011). Por exemplo,

em uma rede social de amizade, os amigos comuns que formam parte do

mesmo grupo social de duas pessoas que não se conhecem poderiam ter uma

maior contribuição na computação da probabilidade de uma futura amizade

entre essas pessoas. No entanto, se os amigos comuns pertencem a diferentes

grupos sociais, essa contribuição poderia ser menor.

A segunda suposição tem fundamento na caracterı́stica das estruturas de

comunidades. Experimentos realizados por Feng et al. (2012) em redes reais

e sintéticas apresentam que, para redes com uma pobre estrutura de comu-

nidade1, os ı́ndices de similaridade baseados em informações topológicas têm

um desempenho baixo. Entretanto, conforme a estrutura de comunidades

das redes vai ficando mais rica, o desempenho desse ı́ndices vai melhorando

rapidamente.

4.2 Obtenção das informações das comunidades

Dado que o foco da proposta apresentada neste capı́tulo é o uso das infor-

mações das estruturas de comunidades, o primeiro ponto a se tratar dirige-se

à representação dessas informações. Assim, considerando que as comuni-

dades de uma dada rede analisada são desconhecidas, deve-se executar um

algoritmo de detecção de comunidades apropriado. Assim, para formulação

da proposta, é necessário o uso de um algoritmo de detecção de comunidades

de vértices.

Considerando a rede G(V,E), assume-se que um algoritmo de detecção de

comunidades vai identificar M > 1 comunidades em uma rede. Para cada uma

dessas comunidades, é atribuı́do um rótulo diferente e único: Cα, Cβ, . . . , CM .

Assim, quando um vértice x ∈ V pertence a uma comunidade com o rótulo C,

esse vértice será representado como xC. Além disso, se considera que cada

1A estrutura de comunidade de uma rede é considerada pobre quando as comunidades
não têm muita diferença entre elas, existindo poucas ligações entre os vértices das mesmas
comunidades ou muitas ligações entre vértices de diferentes comunidades (Brandes et al.,
2003). Uma estrutura de comunidades pode ser dita de pobre se tem um baixo valor de
modularidade.
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vértice pertence unicamente a uma comunidade.

Na Figura 4.1 é apresentado o grafo da Figura 2.1 depois de suas comu-

nidades terem sido detectadas por um dado algoritmo. Tal grafo possui 12

vértices e 19 ligações entre eles. Cada vértice é rotulado com seu respectivo

ı́ndice utilizado na Figura 2.1. Assim, os vértices do rótulo 1 a 4 pertencem à

comunidade de rótulo Cα ou comunidade da cor cinza. Os vértices do rótulo 5

até 9 pertencem à comunidade de rótulo Cβ ou comunidade da cor preta. Os

vértices do rótulo 10 até 12 pertencem à comunidade de rótulo Cγ ou comuni-

dade da cor branca.

Figura 4.1: Exemplo de uma rede na qual são identificadas três comunidades
diferençadas pela cor. Os vértices da mesma cor pertencem à mesma comuni-
dade.

Como se observa na Figura 4.1, cada vértice pertence unicamente a uma

comunidade. Dessa maneira, a representação 3Cα indica que o vértice 3 per-

tence à comunidade com rotulo Cα. Da mesma maneira, a representação 8Cβ

indica que o vértice 8 pertence à comunidade com rótulo Cβ.

Além da representação individual de cada vértice para a comunidade à

qual pertence, para formulação da proposta desta dissertação tem-se em conta

também o conceito de vértices intra-comunidade e vértices inter-comunidades.

Os vértices intra-comunidade são os vértices que pertencem à mesma comu-

nidade, ou seja, os vértices que têm o mesmo rótulo de comunidade. Já os

vértices inter-comunidades são os vértices que pertencem a diferentes comu-

nidades ou seja, os vértices que têm diferentes rótulos de comunidades.
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4.3 Índice baseado nas Informações Intra e Inter Co-

munidades

Nesta seção é apresentada a primeira proposta desenvolvida nesta pes-

quisa. Esta proposta utiliza as informações dos vértices que são vizinhos

comuns intra-comunidade e dos vizinhos comuns inter-comunidades de um

par de vértices analisados. Com isso, é gerado um novo ı́ndice de similaridade

para predição de novos relacionamentos.

É importante destacar que esta primeira proposta baseia-se no uso do te-

orema de Bayes. O teorema de Bayes (Hastie et al., 2009; Russell e Norvig,

2010) é uma abordagem probabilı́stica que descreve as probabilidades con-

dicional e marginal dos eventos A e B. Considerando que a probabilidade a
priori de B é diferente de zero, a Equação de Bayes é definida como:

P (A | B) =
P (B | A) · P (A)

P (B)
(4.1)

As probabilidades P (A) e P (B) são chamadas de probabilidades a priori de

A e B, respectivamente. A probabilidade a priori só considera as informações

do evento solicitado. P (A | B) é chamada probabilidade condicional de A dado

que se observa B, e também é chamada de probabilidade a posteriori.

Considerando isso, a seguir é descrito o procedimento realizado para dedu-

ção do ı́ndice para predição de novos relacionamentos correspondente à pri-

meira proposta deste trabalho.

Denota-se por Λx,y = Γ(x) ∩ Γ(y) o conjunto de vizinhos comuns do par de

vértices x e y. De acordo à Equação de Bayes, tem-se que a probabilidade

posterior que o rótulo Cα de uma comunidade seja atribuı́do para o par de

vértices x e y, dado que conhecemos o conjunto de seus vizinhos comuns, é:

P (xCα , yCα | Λx,y) =
P (Λx,y | xCα , yCα) · P (xCα , yCα)

P (Λx,y)
(4.2)

De maneira similar, a probabilidade posterior que os rótulos, Cα e Cβ, de

duas comunidades diferentes sejam atribuı́dos para o par de vértices x e y,

dado que conhecemos o conjunto de seus vizinhos comuns, é:

P (xCα , yCβ | Λx,y) =
P (Λx,y | xCα , yCβ) · P (xCα , yCβ)

P (Λx,y)
(4.3)

As Equações 4.2 e 4.3 são usadas para derivar uma proporção que seja útil

para medir a probabilidade de conexão de um par de vértices. Essa proporção
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é definida pela Equação 4.4.

sx,y =
P (xCα , yCα | Λx,y)

P (xCα , yCβ | Λx,y)
=

P (Λx,y | xCα , yCα) · P (xCα , yCα)

P (Λx,y | xCα , yCβ) · P (xCα , yCβ)
(4.4)

Considerando que Λx,y = ΛW
x,y ∪ ΛI

x,y, onde ΛW
x,y =

{
z ∈ Λx,y | xC , yC , zC

}
é o

conjunto dos vizinhos comuns intra-comunidade (Within-community common
neighbors - W) e seu complemento ΛI

x,y = Λx,y r ΛW
x,y, é o conjunto dos vizinhos

comuns inter-comunidades (Inter-community common neighbors - I), o qual é

definido como a diferença entre o conjunto total de vizinhos comuns com o

conjunto dos vizinhos comuns intra-comunidade. Assim, o conjunto ΛW
x,y é

formado pelos vizinhos comuns dos vértices x e y que a sua vez pertencem

à mesma comunidade deles. Da mesma maneira, o conjunto ΛI
x,y é formado

pelos vizinhos comuns que podem pertencer à mesma comunidade a qual

pertence o vértice x, ou à mesma comunidade a qual pertence o vértice y, ou

qualquer outra comunidade. Claramente, tem-se que ΛW
x,y ∩ ΛI

x,y = ∅.

Assim, para estimar a probabilidade de conhecer o conjunto de vizinhos

comuns Λx,y, dado que x e y pertencem à mesma comunidade de rótulo Cα, vai-

se considerar a proporção entre o número de vizinhos comuns pertencentes a

mesma comunidade desses vértices e o total de vizinhos comuns existentes.

Essa proporção é definida pela Equação 4.5.

P (Λx,y | xCα , yCα) =

∣∣ΛW
x,y

∣∣
|Λx,y|

(4.5)

De maneira similar, para estimar a probabilidade de conhecer o conjunto

de vizinhos comuns Λx,y, dado que x e y pertencem a comunidades de rótulos

diferentes, Cα e Cβ, respectivamente, vai-se considerar a proporção entre o

número de vizinhos comuns associados ao rótulo de comunidade Cα, ou Cβ,

ou qualquer outro rótulo de comunidade Cγ, e o total de vizinhos comuns

existentes. Essa proporção é definida pela Equação 4.6.

P (Λx,y | xCα , yCβ) =

∣∣ΛI
x,y

∣∣
|Λx,y|

(4.6)

Substituindo as Equações 4.5 e 4.6 na Equação 4.4, a proporção que mede

a probabilidade de ligação entre os pares de vértices x e y é definida pela

Equação 4.7.

sx,y =

∣∣ΛW
x,y

∣∣∣∣ΛI
x,y

∣∣ · P (xCα , yCα)

P (xCα , yCβ)
(4.7)
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Lembrando que cada vértice pode pertencer a uma única comunidade, isto

é, yCα = yCβ , a computação da proporção P (xCα ,yCα )

P (xCα ,y
Cβ )

pode ser desconsiderada já

que tem o valor de 1. Com isso, a primeira proposta deste trabalho é apresen-

tada na Equação 4.8, a qual define de um novo ı́ndice de similaridade nomeado

como ı́ndice baseado nas informações intra e inter comunidades (Within and
Inter Community - WIC).

sWIC
x,y =


∣∣ΛW

x,y

∣∣ , se ΛW
x,y = Λx,y e

|ΛWx,y|
|ΛIx,y| , caso contrário

(4.8)

É importante destacar que, para evitar a divisão por zero, no caso que

ΛW
x,y = Λx,y, o ı́ndice WIC é definido unicamente como a contagem dos vizinhos

comuns intra-comunidade.

Na Tabela 4.1, considerando a rede da Figura 4.1, são apresentados três

exemplos da computação do ı́ndice WIC para três pares de vértices não ligados.

Dessa maneira, se o objetivo é computar a probabilidade da existência de um

futuro link entre o par de vértices (5, 6), tem-se que seu conjunto total de

vizinhos comuns é Λ5,6 = {3, 4, 7, 8, 9}. A partir desse conjunto, pode-se obter o

conjunto de vizinhos comuns intra-comunidades ΛW
5,6 = {7, 8, 9} e o conjunto de

vizinhos comuns inter-comunidades ΛI
5,6 = {3, 4}. Conhecendo esses conjuntos

e obtendo suas respectivas cardinalidades, deve-se usar a Equação 4.8, a

qual define o ı́ndice WIC. Assim, se tem como resultado final a pontuação

sWIC
5,6 = 1.5. O mesmo é realizado para os demais pares de vértices.

Tabela 4.1: Exemplo da computação do ı́ndice WIC.
(x, y) Λx,y ΛW

x,y ΛI
x,y sWIC

x,y

(3, 10) Λ3,10 = {6, 12} ΛW
3,10 = { } ΛI

3,10 = {6, 12} sWIC
3,10 = 0

(5, 6) Λ5,6 = {3, 4, 7, 8, 9} ΛW
5,6 = {7, 8, 9} ΛI

5,6 = {3, 4} sWIC
5,6 = 1.5

(9, 7) Λ9,7 = {5, 6} ΛW
9,7 = {5, 6} ΛI

9,7 = { } sWIC
9,7 = 2

4.4 Conjunto de Índices baseados nas Informações

Intra-Comunidades

Nesta seção é apresentada a segunda proposta desenvolvida durante o

mestrado. Esta proposta corresponde a um conjunto de ı́ndices gerados a

partir da reformulação dos ı́ndices de similaridade local quando se usam as
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informações dos vizinhos comuns intra-comunidades ao invés do total de vizi-

nhos comuns. A seguir é apresentado o procedimento realizado para formula-

ção do conjunto de ı́ndices para predição de links correspondente à segunda

proposta deste trabalho.

Considerando que os ı́ndices de similaridade estrutural baseados nas infor-

mações locais apresentados na Seção 3.2.1, exceto o ı́ndice PA, têm como sua

base o conjunto de vizinhos comuns, então é possı́vel melhorar seu desem-

penho se é aproveitada a informação especı́fica dos papeis que esses vizinhos

comuns têm.

Os vizinhos comuns intra-comunidade (W) capturam os relacionamentos

existentes entre vértices que pertencem à mesma comunidade, isto é, as infor-

mações dos vértices que têm uma maior similaridade por compartilharem os

mesmos papeis. Por outro lado, os vizinhos comuns inter-comunidade (I) cap-

turam os relacionamentos existentes entre vértices que pertencem a diferentes

comunidades.

Dessa maneira, assume-se que os vizinhos comuns intra-comunidade, ou

vizinhos W, podem contribuir melhor na probabilidade de conexão de um par

de vértices não ligados que os vizinhos inter-comunidades. Com isso, os

ı́ndices de similaridade estrutural baseados nas informações locais são re-

formulados usando o conjunto de vizinhos W de um dado par de vértices x e y

(ΛW
x,y) ao invés do conjunto total de vizinhos comuns (Λx,y) desse mesmo par de

vértices.

Essa reformulação dos ı́ndices de similaridade local formam um conjunto

de novos ı́ndices, os quais são nomeados como ı́ndices da forma W. A seguir é

apresentada a reformulação de cada um dos ı́ndices de similaridade local, ou

seja, as definições de cada ı́ndice da forma W.

Vizinhos Comuns da forma W (CN-W): Com base no ı́ndice de vizinhos co-

muns, é definido pela Equação 4.9.

sCN−Wx,y =
∣∣ΛW

x,y

∣∣ (4.9)

Índice de Salton da forma W (Sal-W): Com base no ı́ndice de Salton, é defi-

nido pela Equação 4.10.

sSal−Wx,y =

∣∣ΛW
x,y

∣∣√
kx × ky

(4.10)
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Índice de Jaccard da forma W (Jac-W): Com base no ı́ndice de Jaccard, é

definido pela Equação 4.11.

sJac−Wx,y =

∣∣ΛW
x,y

∣∣
|Γ(x) ∪ Γ(y)|

(4.11)

Índice de Adamic-Adar da forma W (AA-W): Com base no ı́ndice de Adamic-
Adar, é definido pela Equação 4.12.

sAA−Wx,y =
∑
z∈ΛWx,y

1

log kz
(4.12)

Índice de alocação de recursos da forma W (RA-W): Com base no ı́ndice de

alocação de recursos, é definido pela Equação 4.13.

sRA−Wx,y =
∑
z∈ΛWx,y

1

kz
(4.13)

Índice de Sφrensen da forma W (Sor-W): Com base no ı́ndice de Sφrensen, é

definido pela Equação 4.14.

sSor−Wx,y =
2
∣∣ΛW

x,y

∣∣
kx + ky

(4.14)

Índice do hub promovido da forma W (HPI-W): Com base no ı́ndice do hub
promovido, é definido pela Equação 4.15.

sHPI−Wx,y =

∣∣ΛW
x,y)
∣∣

min{kx, ky}
(4.15)

Índice do hub deprimido da forma W (HDI-W): Com base no ı́ndice do hub
deprimido, é definido pela Equação 4.16.

sHDI−Wx,y =

∣∣ΛW
x,y

∣∣
max{kx, ky}

(4.16)

Índice de Leicht-Holme-Newman da forma W (LHN-W): Com base no ı́ndice

de Leicht-Holme-Newman, é definido pela Equação 4.17.

sLHN−Wx,y =

∣∣ΛW
x,y

∣∣
kx × ky

(4.17)
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4.5 Considerações Finais

Neste capı́tulo foram apresentadas duas novas propostas para predição de

links. Estas propostas pertencem ao grupo de métodos hı́bridos devido ao

uso das informações das comunidades junto com informações topológicas, e

assim, obter um melhor desempenho na tarefa de predição de novos relacio-

namentos.

Na primeira proposta, com base no Teorema de Bayes e considerando a

correlação existente entre os vizinhos comuns do par de vértices analisados

bem como das comunidades às quais pertencem, foi apresentado um novo

ı́ndice para predição de links. Esse novo ı́ndice, chamado de ı́ndice baseado

nas informações intra e inter comunidades (WIC), pode ser definido basica-

mente como a proporção entre a quantidade de vizinhos comuns que perten-

cem ao mesmo grupo dos vértices analisados e a quantidade de seus vizinhos

comuns que pertencem a qualquer grupo.

Usando unicamente a informação dos vizinhos comuns que pertencem à

mesma comunidade do par de vértices analisados, foi apresentada a segunda

proposta, a qual corresponde a um conjunto de ı́ndices chamados de ı́ndices

da forma W. Cada um dos ı́ndices da forma W é uma reformulação dos diferen-

tes ı́ndices de similaridade local, e caracterizam-se por utilizar a cardinalidade

do conjunto de vizinhos comuns intra-comunidade ao invés da cardinalidade

do conjunto total de vizinhos comuns.

Dada a formulação das duas propostas apresentadas, pode-se dizer que,

diferentemente das poucas propostas existentes na literatura que utilizam as

informações das comunidades, o ı́ndice WIC surge como resultado de uma

resolução numérica e não simplesmente da observação dos comportamentos

dos elementos das comunidades nas redes. Já os ı́ndices da forma W surgem

como uma derivação do ı́ndice WIC. Com isso, o próximo capı́tulo é focado na

apresentação dos resultados obtidos pelo uso do ı́ndice WIC e dos ı́ndices da

forma W comparando-os com os resultados obtidos pelos ı́ndices de similari-

dade estrutural pertencentes ao estado da arte.
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CAPÍTULO

5

Avaliação Experimental

E ste capı́tulo apresenta os experimentos realizados para a avaliação

dos métodos propostos nesta dissertação e, consequentemente, as

discussões sobre os resultados obtidos. Assim, são apresentadas

as redes que foram avaliadas, a metodologia de testes usada para obtenção

dos resultados, bem como a análise comparativa dos resultados obtidos pelas

propostas apresentadas nesta dissertação e pela abordagem tradicional.

5.1 Redes Adotadas

Para avaliar o desempenho dos métodos de predição de links, dez redes

complexas das quatro categorias existentes foram consideradas: redes de

informação, redes tecnológicas, redes biológicas, e redes sociais. As redes

que foram adotadas caracterizam-se por serem não direcionadas e apresenta-

rem conexões não ponderadas. A seguir são apresentadas breves descrições

de cada uma delas.

1. Airline. Uma rede tecnológica que modela o sistema de transporte aéreo

dos Estados Unidos da América, na qual estão presentes 332 aeroportos

e 2126 linhas aéreas. Airline é uma rede disponibilizada por Batageli e

Mrvar (2006).

2. Power. Uma rede tecnológica que representa a rede de centrais elétricas

do oeste dos Estados Unidos de América. Esta rede foi compilada por

61
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Watts e Strogatz (1998).

3. Router. Uma rede tecnológica que representa uma topologia de rede na

qual routers são representados como vértices e as arestas são as conexões

entre os routers. Esta rede foi compilada por Spring et al. (2004).

4. Industry-pr. Uma rede de informação, na qual indústrias são relaciona-

das por co-ocorrência em notı́cias obtidas da Web entre 03/04/2003 e

30/09/2003. Esta rede foi compilada por Fawcett e Provost (1999).

5. Imdb-prodco. Uma rede de informação de filmes na Internet. Os filmes

são ligados se compartilham uma empresa de produção. Esta rede foi

compilada por Macskassy e Provost (2007).

6. PoolBlogs. Uma rede de informação, na qual são representadas citações

entre blogs polı́ticos registrados em 2005 nos Estados Unidos da América.

Na rede original os links são direcionados, embora neste trabalho são

considerados como não direcionados. Esta rede foi compilada por Ac-

kland (2005).

7. Yeast. Uma rede biológica de interação proteı́na-proteı́na (PPI). Esta rede

foi compilada por von Mering et al. (2002).

8. Football. Uma rede social de relacionamentos entre equipes colegiais de

futebol americano durante a temporada do ano 2000. Os vértices são as

equipes e as arestas ligam equipes que se enfrentam. Este conjunto foi

compilado por Girvan e Newman (2002).

9. Karate. Uma rede social de amizade entre os membros de um clube de

karatê em um perı́odo de dois anos. Esta rede foi compilada por Zachary

(1977).

10. NetScience. Uma rede social de colaboração entre cientistas. Os rela-

cionamentos entre cientistas são definidos quando eles têm publicações

em um mesmo tópico de pesquisa. Esta rede foi compilada por (Newman,

2006).

Na Tabela 5.1 são apresentadas as propriedades estruturais básicas das

redes adotadas. Nessa tabela, para cada rede, é apresentada sua quanti-

dade de vértices (|V |) e de arestas (|E|), bem como seu respectivo coeficiente

de agrupamento global (C), coeficiente de assortatividade (r), e seu grau de

heterogeneidade (H).
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Tabela 5.1: Propriedades estruturais básicas de dez redes.
Redes |V | |E| C r H
Airline 332 2126 0.6252 -0.2079 3.4639
Power 4941 6594 0.0801 0.0034 1.4504
Router 5022 6258 0.0116 -0.1384 5.5031
Industry-pr 2189 11666 0.3297 0.1842 3.4122
Imdb-prodco 1441 20317 0.5843 0.3492 2.0982
PoolBlogs 1224 16716 0.3203 -0.2211 2.9749
Yeast 2617 11855 0.2844 0.4610 3.7284
Football 115 613 0.4032 0.1624 1.0069
Karate 34 78 0.5706 -0.4756 1.6933
NetScience 1461 2742 0.6937 0.4616 1.8486

As redes adotadas são de livre acesso e têm sido utilizadas tanto na tarefa

de predição de links, bem como em outras tarefas de diferentes trabalhos

cientı́ficos. Além disso, como observado na Tabela 5.1, essas redes têm uma

quantidade considerável de vértices e links e a complexidade de sua estrutura

topológica é refletida nos altos valores de coeficiente de agrupamento global e

grau de heterogeneidade das redes, bem como o valor negativo que algumas

têm no seu coeficiente de assortatividade.

5.2 Metodologia Experimental

O principal objetivo dos experimentos realizados e apresentados neste capı́-

tulo é mostrar a viabilidade do uso das duas propostas apresentadas neste

trabalho dado seu desempenho na predição nas redes adotadas. Para isso,

uma série de estratégias, métricas e técnicas foram adotadas.

5.2.1 Detecção de Diferentes Estruturas de Comunidades

Para cada rede adotada, foram executados dois algoritmos diferentes para

detecção de comunidades: o Fast Modularity (FM), e o WalkTrap (WT), apre-

sentados na Seção 2.2. Além disso, com o objetivo de avaliar o desempenho na

predição de nossa proposta quando uma mesma rede tem diferentes agrupa-

mentos, cada algoritmo de detecção de comunidades foi executado sete vezes,

com configurações diferentes em cada execução a fim de obter quantidades

distintas de comunidades.

A eleição de uma quantidade de sete execuções foi determinada por ser con-

siderada uma quantidade adequada, nem muito alta nem muito baixa, para a
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realização dos experimentos nas dez redes caracterizadas por terem quantida-

des diferentes de vértices. Assim, para cada rede adotada foram determinadas

quatorze estruturas diferentes obtidas por meio de sete execuções diferentes

de cada um dos dois algoritmos de detecção de comunidades usado.

Nas Tabelas 5.2 e 5.3 são mostradas, respectivamente, as informações das

sete estruturas obtidas usando o algoritmo FM e das sete estruturas obtidas

quando o algoritmo WT é usado. Nessas tabelas, para cada rede e para cada

uma de suas estruturas de comunidades, são apresentadas: o número total

de comunidades obtidas; o tamanho mı́nimo de uma comunidade, ou seja, o

número de vértices pertencentes à comunidade de menor tamanho; o tama-

nho máximo de uma comunidade, ou seja, o número de vértices pertencentes

à maior comunidade; a média dos vértices pertencentes às diferentes comuni-

dades detetadas; e a modularidade (Q) calculada mediante o uso da Equação

2.14. Para cada rede, o valor da modularidade da estrutura mais rica é desta-

cado em negrito.

Das quatorze estruturas obtidas de cada rede, seguindo o procedimento

apresentado na Seção 4.2, foram obtidas M > 1 comunidades, onde cada uma

delas apresenta um rótulo diferente e único. Cada vértice x pertencente à co-

munidade de rótulo C é representado como xC. Além disso, cada vértice pode

pertencer exclusivamente a uma comunidade, isto é, não são considerados os

casos de interseção entre comunidades.

5.2.2 Subamostragem de Dados

Em uma rede G(V,E), a distribuição de links existentes e links que po-

deriam existir no futuro é muito desbalanceada, conforme exposto na Seção

3.4. Dessa maneira, os experimentos seguem a estratégia não supervisionada,

apresentada na Seção 3.1.2, mediante o uso de uma validação de subamos-

tragem aleatória. Nessa subamostragem aleatória, o conjunto de links obser-

vados E é aleatoriamente dividido em duas partes, conjunto de treino ET e o

conjunto de teste ou avaliação EP .

Considerando o conceito de proporção de links por vértice, r = d |E||V |e, os links
formados pelos pares de vértices que tenham um grau maior de r

3
são consi-

derados como parte do conjunto de treino e teste. Os links que não satisfazem

essa condição são totalmente desconsiderados do processo de subamostra-

gem. Dos links selecionados, os formados por pares de vértices que tenham

um grau menor de 2r são considerados diretamente como parte do conjunto

de treino ET . Enquanto que, dos links formados por pares de vértices que

64



5.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Tabela 5.2: Informações das diferentes estruturas de comunidades obtidas
usando o algoritmo Fast Modularity para cada rede adotada.

Redes Estrutura M Tam mı́nimo Tam máximo Média Q
estrutura # 1 32 1 123 10,375 0,27
estrutura # 2 72 1 114 4,611 0,261
estrutura # 3 112 1 114 2,964 0,241

Airline estrutura # 4 152 1 91 2,184 0,18
estrutura # 5 192 1 91 1,729 0,113
estrutura # 6 232 1 82 1,431 0,089
estrutura # 7 272 1 40 1,221 0,055
estrutura # 1 441 1 224 11,204 0,435
estrutura # 2 941 1 170 5,251 0,374
estrutura # 3 1441 1 136 3,429 0,319

Power estrutura # 4 1941 1 83 2,546 0,266
estrutura # 5 2441 1 83 2,024 0,217
estrutura # 6 2941 1 83 1,68 0,169
estrutura # 7 3441 1 7 1,436 0,118
estrutura # 1 22 22 1004 228,273 0,456
estrutura # 2 622 1 366 8,074 0,42
estrutura # 3 1222 1 366 4,11 0,368

Router estrutura # 4 1822 1 366 2,756 0,307
estrutura # 5 2422 1 101 2,073 0,222
estrutura # 6 3022 1 12 1,662 0,163
estrutura # 7 3622 1 5 1,387 0,112
estrutura # 1 189 2 796 11,582 0,346
estrutura # 2 439 1 564 4,986 0,336
estrutura # 3 689 1 542 3,177 0,311

Industry-pr estrutura # 4 939 1 529 2,331 0,24
estrutura # 5 1189 1 515 1,841 0,178
estrutura # 6 1439 1 429 1,521 0,155
estrutura # 7 1689 1 175 1,296 0,083
estrutura # 1 169 1 272 8,476 0,328
estrutura # 2 269 1 272 5,337 0,303
estrutura # 3 369 1 272 3,895 0,268

Imdb-prodco estrutura # 4 469 1 272 3,066 0,234
estrutura # 5 569 1 272 2,528 0,202
estrutura # 6 669 1 272 2,151 0,156
estrutura # 7 769 1 272 1,871 0,137
estrutura # 1 23 1 631 51 0,338
estrutura # 2 173 1 553 7,034 0,333
estrutura # 3 323 1 511 3,778 0,325

PoolBlogs estrutura # 4 473 1 511 2,582 0,295
estrutura # 5 623 1 511 1,965 0,203
estrutura # 6 773 1 433 1,583 0,164
estrutura # 7 923 1 283 1,326 0,127
estrutura # 1 117 2 743 22,368 0,405
estrutura # 2 417 1 607 6,276 0,393
estrutura # 3 717 1 586 3,65 0,353

Yeast estrutura # 4 1017 1 575 2,573 0,29
estrutura # 5 1317 1 575 1,987 0,253
estrutura # 6 1617 1 378 1,618 0,216
estrutura # 7 1917 1 177 1,365 0,162
estrutura # 1 15 1 27 7,667 0,305
estrutura # 2 25 1 27 4,6 0,275
estrutura # 3 35 1 27 3,286 0,242

Football estrutura # 4 45 1 27 2,556 0,208
estrutura # 5 55 1 27 2,091 0,178
estrutura # 6 65 1 27 1,769 0,149
estrutura # 7 75 1 27 1,533 0,114
estrutura # 1 4 1 17 8,5 0,292
estrutura # 2 8 1 9 4,25 0,236
estrutura # 3 12 1 9 2,833 0,203

Karate estrutura # 4 16 1 7 2,125 0,16
estrutura # 5 20 1 6 1,7 0,131
estrutura # 6 24 1 6 1,417 0,101
estrutura # 7 28 1 6 1,214 0,063
estrutura # 1 461 1 86 3,169 0,354
estrutura # 2 561 1 82 2,604 0,309
estrutura # 3 661 1 50 2,21 0,265

NetScience estrutura # 4 761 1 50 1,92 0,22
estrutura # 5 861 1 47 1,697 0,179
estrutura # 6 961 1 47 1,52 0,13
estrutura # 7 1061 1 7 1,377 0,095
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Tabela 5.3: Informações das diferentes estruturas de comunidades obtidas
usando o algoritmo WalkTrap para cada rede adotada.

Redes Estrutura M Tam mı́nimo Tam máximo Média Q
estrutura # 1 32 1 119 10,375 0,24
estrutura # 2 72 1 53 4,611 0,148
estrutura # 3 112 1 48 2,964 0,137

Airline estrutura # 4 152 1 25 2,184 0,092
estrutura # 5 192 1 21 1,729 0,066
estrutura # 6 232 1 14 1,431 0,037
estrutura # 7 272 1 10 1,221 0,018
estrutura # 1 441 2 129 11,204 0,419
estrutura # 2 941 2 34 5,251 0,358
estrutura # 3 1441 1 18 3,429 0,303

Power estrutura # 4 1941 1 11 2,546 0,254
estrutura # 5 2441 1 10 2,024 0,208
estrutura # 6 2941 1 10 1,68 0,164
estrutura # 7 3441 1 10 1,436 0,122
estrutura # 1 22 9 4274 228,273 0,304
estrutura # 2 622 2 222 8,074 0,397
estrutura # 3 1222 2 93 4,11 0,337

Router estrutura # 4 1822 1 55 2,756 0,266
estrutura # 5 2422 1 55 2,073 0,213
estrutura # 6 3022 1 55 1,662 0,162
estrutura # 7 3622 1 55 1,387 0,113
estrutura # 1 189 2 1654 11,582 0,27
estrutura # 2 439 1 860 4,986 0,338
estrutura # 3 689 1 671 3,177 0,308

Industry-pr estrutura # 4 939 1 458 2,331 0,251
estrutura # 5 1189 1 258 1,841 0,196
estrutura # 6 1439 1 72 1,521 0,122
estrutura # 7 1689 1 41 1,296 0,089
estrutura # 1 169 1 1126 4,935 0,251
estrutura # 2 269 1 1126 4,935 0,251
estrutura # 3 369 1 1072 3,905 0,226

imdb-prodco estrutura # 4 469 1 972 3,072 0,19
estrutura # 5 569 1 872 2,533 0,152
estrutura # 6 669 1 772 2,154 0,117
estrutura # 7 769 1 672 1,874 0,09
estrutura # 1 23 1 1200 53,217 0,242
estrutura # 2 173 1 1051 7,075 0,2
estrutura # 3 323 1 901 3,789 0,175

PoolBlogs estrutura # 4 473 1 748 2,588 0,158
estrutura # 5 623 1 601 1,965 0,14
estrutura # 6 773 1 451 1,583 0,082
estrutura # 7 923 1 301 1,326 0,036
estrutura # 1 117 2 2197 22,368 0,263
estrutura # 2 417 1 250 6,276 0,359
estrutura # 3 717 1 139 3,65 0,312

Yeast estrutura # 4 1017 1 139 2,573 0,278
estrutura # 5 1317 1 136 1,987 0,246
estrutura # 6 1617 1 115 1,618 0,212
estrutura # 7 1917 1 106 1,365 0,167
estrutura # 1 15 1 14 7,667 0,312
estrutura # 2 25 1 11 4,6 0,215
estrutura # 3 35 1 9 3,286 0,142

Football estrutura # 4 45 1 6 2,556 0,1
estrutura # 5 55 1 5 2,091 0,071
estrutura # 6 65 1 4 1,769 0,053
estrutura # 7 75 1 4 1,533 0,04
estrutura # 1 4 5 15 8,5 0,279
estrutura # 2 8 1 9 4,25 0,199
estrutura # 3 12 1 9 2,833 0,174

Karate estrutura # 4 16 1 6 2,125 0,125
estrutura # 5 20 1 5 1,7 0,085
estrutura # 6 24 1 3 1,417 0,061
estrutura # 7 28 1 2 1,214 0,033
estrutura # 1 461 1 21 3,169 0,378
estrutura # 2 561 1 21 2,604 0,332
estrutura # 3 661 1 21 2,21 0,307

NetScience estrutura # 4 761 1 21 1,92 0,268
estrutura # 5 861 1 21 1,697 0,248
estrutura # 6 961 1 20 1,52 0,213
estrutura # 7 1061 1 20 1,377 0,19
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tenham um grau maior ou igual a 2r, um terço deles são aleatoriamente es-

colhidos como parte do conjunto de treino, ET , e o resto formam parte do

conjunto de teste, EP . Esta metodologia de sub-amostragem aleatória por

seleção de links para o conjunto de treino e de teste é baseada em propostas

amplamente usadas na literatura (Yin et al., 2010a, 2011; Zhang et al., 2012;

Valverde-Rebaza e de Andrade Lopes, 2012b). Esse processo é executado dez

vezes obtendo-se dez conjuntos de treino e testes diferentes.

5.2.3 Experimentação

Seguindo o processo de detecção das estruturas de comunidades, como

apresentado na Seção 5.2.1, para cada rede adotada tem-se quatorze conjun-

tos de dados diferentes, onde, em cada um deles, um dado vértice é parte de

uma estrutura de comunidade diferente. Seguindo o processo de subamos-

tragem aleatória, descrito na Seção 5.2.2, para cada rede adotada tem-se dez

conjuntos de dados diferentes, onde, em cada um deles, um dado link pode

ser parte do conjunto de treino ou do conjunto de teste. Dessa maneira, para

cada uma das redes adotadas, tem-se um total de 140 conjuntos de dados

diferentes.

Cada conjunto de dados é armazenado em um arquivo seguindo o formato

.net. Na primeira linha do arquivo é especificado o número de vértices da rede

(|V |). Em cada uma das seguintes |V | linhas são descritas as informações de

cada vértice seguindo o padrão: ı́ndice do vértice, nome do vértice, e rótulo

da comunidade à qual pertence o vértice. Deve-se considerar que em cada

linha é colocada a informação de um vértice só. Depois de listar todos os

vértices da rede, na seguinte linha do arquivo é especificado o número de links
existentes na rede (|E|). Em cada uma das seguintes |E| linhas são descritas as

informações de cada link seguindo o padrão: ı́ndice do vértice origem, ı́ndice

do vértice destino, e peso. Os links são listados na ordem crescente dado pelo

ı́ndice do vértice de origem seguido pelo ı́ndice do vértice de destino.

Considerando que as redes adotadas para experimentação são do tipo não

direcionadas, nos arquivos no formato .net, os ı́ndices dos vértices origem

e destino de um link ex,y correspondem aos ı́ndices de destino e origem de

um outro link ey,x. Mesmo sendo descritos como dois links aparentemente

diferentes, eles são considerados como um único link na hora de executar os

algoritmos de predição. Outra questão importante a se destacar é que os pesos

não são considerados nos algoritmos de predição avaliados, assim é atribuı́do

o valor de 1 como peso para todos os links.
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Assim, para cada um dos 140 conjuntos de dados gerados, foram execu-

tados todos os ı́ndices de similaridade estrutural baseados nas informações

locais e globais, apresentados na Seção 3.2.1, bem como os ı́ndices propostos

nesta dissertação e que foram apresentados nas Seções 4.3 e 4.4. É impor-

tante destacar que, para experimentação, foram escolhidos unicamente os

ı́ndices de similaridade estrutural devido ao fato de que eles constituem a

base teórica das duas propostas apresentadas, bem como pelas questões de

viabilidade computacional que sua computação representa.

Dessa maneira, para todos os ı́ndices de similaridade estrutural local e de

similaridade baseados nas informações das comunidades, utilizou-se informa-

ções da vizinhança de até dois passos de distância de cada vértice analisado.

Para os ı́ndices de similaridade estrutural global considerou-se, para o Katz,

como parâmetro de controle dos pesos, β = 0, 005 e como tamanho máximo

dos caminhos l = 5, para o RPR, utilizou-se como parâmetro de controle do

processo de caminhada α = 0, 0001, e para o SR, utilizou-se a contante γ = 0, 8.

5.2.4 Medida do Desempenho

Dado que para experimentação foi seguida a abordagem não supervisio-

nada, para avaliar a qualidade das predições adotou-se o uso de duas métricas:

a AUC (ver Equação 3.2) e a Precisão (ver Equação 3.3). Com o uso da AUC

avalia-se a relação das pontuações entre os links preditos corretamente e

aqueles que não foram. Por outro lado, a Precisão mede quantos dos links
relevantes preditos por um algoritmo são links preditos corretamente.

Para facilitar a avaliação das predições, os resultados obtidos das métricas

AUC e Precisão foram analisados mediante dois tipos de gráficos: histogramas

e gráficos de caixas (boxplots). Na Figura 5.1 (a) é apresentado um exemplo do

histograma. Nesse tipo de gráficos foram representados os valores da AUC e

da Precisão obtidos pelos ı́ndices propostos nesta dissertação, isto é, do WIC e

dos ı́ndices da forma W. Assim, no eixo horizontal são colocados os diferentes

números de comunidades de uma rede obtidos por um algoritmo de detecção

de comunidades, enquanto, no eixo vertical são colocados os valores obtidos

pela AUC e pela Precisão (valores entre 0 e 1). Dessa maneira, um ponto no

gráfico indica o valor da métrica obtido na rede avaliada quando ela tem uma

dada estrutura de comunidade.

Na Figura 5.1 (b) é apresentado um exemplo de gráfico de caixa (boxplot),
usado para representar informações da mediana (q2), o quartil inferior (q1), o

quartil superior (q3), o limite inferior (li) e o limite superior (ls). Estes gráficos
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mostram uma tendência central dada pela mediana (q2) e uma medida de

dispersão dada pela diferença q3− q1 e os limites li e ls. Nesse tipo de gráficos

foram representados as médias das métricas AUC e Precisão obtidos pelos

ı́ndices propostos nesta dissertação.

(a) (b)

Figura 5.1: Exemplo da distribuição de dados para analise do resultados ob-
tidos das métricas AUC e Precisão. Em (a) é mostrado um exemplo de his-
tograma. Em (b) é mostrado um exemplo de gráfico de caixa. Os dados re-
presentados em (a) e (b) são apenas ilustrativos e não têm relação um com o
outro.

Finalmente, para fazer uma análise estatı́stica do desempenho final de to-

dos os preditores avaliados em todos os conjuntos de dados, foi realizado o

teste post-hoc proposto por Demsar (2006). Esse teste foi usado para determi-

nar a diferença estatı́stica significativa entre os diferentes preditores avaliando

os resultados que eles obtiveram em todas as redes avaliadas. Além disso, o

teste post-hoc fornece um ranking dos preditores avaliados, permitindo de-

terminar quais deles têm o melhor desempenho geral. O resultado do teste

post-hoc é representado mediante o gráfico da diferença estatı́stica.

A Figura 5.2 mostra um exemplo do gráfico de diferença estatı́stica, no qual

a área da diferença crı́tica1 é representada pela linha rotulada com o texto CD

(critical diference) e localizada acima do eixo horizontal do gráfico. No eixo

horizontal do gráfico são enumeradas as posições que ocuparam os métodos
1O desempenho de dois métodos avaliados será significativamente diferente se o valor de

suas pontuações (ranking) diferem em pelo menos a diferença crı́tica.
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Figura 5.2: Exemplo de um gráfico de diferença estatı́stica usado para repre-
sentar o ranking do desempenho de diferentes métodos avaliados em diferen-
tes conjuntos de dados.

avaliados (ranking), assim, se são avaliados quatro métodos, então ter-se-á

uma enumeração de 1 até 4. Então, sobre esse eixo, de acordo ao seu ranking,

são indicados os preditores avaliados com um rótulo correspondente ao seu

respectivo nome. No caso da Figura 5.2 os nomes dos preditores avaliados são:

primeiro, segundo, terceiro e quarto. Claramente, os preditores mais próximos

do valor de 1 são os que têm um melhor desempenho. Também, uma linha em

negrito sobre os indicadores dos rótulos dos preditores avaliados é usada para

agrupar os preditores que não têm uma diferença estatı́stica significativa.

5.3 Resultados e Análise

Nesta seção são descritos os resultados obtidos, seguindo a metodologia

experimental apresentada na seção anterior, bem como sua respectiva análise.

5.3.1 Avaliação do Índice WIC e dos Índices da Forma W

Com o objetivo de avaliar o desempenho das propostas apresentadas nas

Seções 4.3 e 4.4, os resultados da predição foram obtidos seguindo o pro-

cesso de subamostragem de dados apresentada na Seção 5.2.2 e o processo

de experimentação apresentado na Seção 5.2.3.

Dessa maneira, para cada um dos 140 conjuntos de dados obtidos de cada

rede adotada, foram calculados a AUC e a Precisão de cada ı́ndice avaliado.

A partir desses resultados, foram calculados as respectivas médias do desem-

penho de cada ı́ndice. A seguir são apresentados os resultados da média da

AUC e Precisão dos ı́ndices avaliados, bem como sua respectiva análise.
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Resultados da AUC

Os valores da média da AUC obtida pelo ı́ndice WIC, bem como pelos ı́ndices

da forma W, para as quatorze diferentes estruturas de comunidades detecta-

das para as dez redes adotadas (sete estruturas detectadas pelo algoritmo FM

e sete pelo algoritmo WT), são apresentados nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Dos resultados apresentados nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, pode-se ob-

servar que, quando as comunidades foram detectadas usando o algoritmo FM,

para as redes Airline, Power, Router, Industry-pr, PoolBlogs, e Yeast, o maior

valor da AUC obtido pelo ı́ndice WIC é encontrado quando se tem a estrutura

mais rica da rede, o que corresponde ao maior valor de Q, ou seja, quando

M = 32, M = 441, M = 22, M = 189, M = 23, e M = 117, para cada uma dessas

redes, respectivamente. Quando as comunidades foram detectadas usando

o algoritmo WT, aconteceu o mesmo para as redes Airline (quando M = 32),

Imdb-prodco (quando M = 169 ou M = 269), PoolBlogs (quando M = 23), e

Karate (quando M = 4).

É importante destacar que, nas redes NetScience e PoolBlogs, quando suas

comunidades foram detectadas com o algoritmo FM e WT, respectivamente,

os maiores valores da AUC obtidos por todos os ı́ndices da forma W, foram

encontrados nas estruturas mais ricas de cada uma dessas redes. Além disso,

independente do algoritmo usado para detecção de comunidades, diferentes

ı́ndices da forma W tivessem seu melhor desempenho na estrutura mais rica

das diferentes redes avaliadas. Assim, foi recorrente encontrar os ı́ndices CN-

W, AA-W e RA-W tendo seu melhor desempenho de acordo com a AUC na

estrutura mais rica das redes Airline, Industry-pr, PoolBlogs e Yeast, quando

suas comunidades foram detetadas com o algoritmo FM; e nas redes Airline,

Imdb-prodco, PoolBlogs e Karate, quando suas comunidades foram detectadas

com o algoritmo WT.

Porém, nem sempre o melhor desempenho dos ı́ndices de predição avalia-

dos foi encontrado na estrutura de comunidade mais rica de todas as redes,

especificamente quando as estruturas de comunidades foram detectadas pelo

algoritmo WT. Na rede Router, o melhor desempenho dos ı́ndices WIC, CN-W,

HDI-W, Jac-W, LHN-W, Sal-W e Sor-W, em relação à AUC, foram encontrados

quando M = 22, isto é, na terceira melhor estrutura da rede. Na rede Industry-

pr, só o ı́ndice WIC teve seu melhor desempenho de acordo com a AUC na

terceira melhor estrutura, isto é, quando M = 189, logo, todos os ı́ndices da

forma W tiveram seu melhor desempenho na estrutura mais pobre (M = 1689).

Na rede Yeast, tanto o ı́ndice WIC como os ı́ndices da forma W tiveram seu me-
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.3: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
se tem estruturas de comunidades diferentes detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
AUC obtida por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de
tamanho M para (a) Airline, (b) Power e (c) Router.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
se tem estruturas de comunidades diferentes detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
AUC obtida por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de
tamanho M para (a) Industry-pr, (b) Imdb-prodco e (c) PoolBlogs.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.5: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
se tem estruturas de comunidades diferentes detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
AUC obtida por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de
tamanho M para (a) Yeast, (b) Football e (c) Karate.
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Figura 5.6: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
se tem estruturas de comunidades diferentes detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
AUC obtida por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de
tamanho M para NetScience.

lhor desempenho em relação à AUC recém na quarta melhor estrutura, isto é,

quando M = 117. Finalmente, na rede NetScience, o melhor desempenho em

relação à AUC, para o ı́ndice WIC foi encontrado na segunda melhor estrutura

da rede (quando M = 561), enquanto que para todos os ı́ndices da forma W,

exceto para CN-W, o melhor desempenho foi encontrado na terceira melhor

estrutura (quando M = 761).

Quando as estruturas das redes foram detectadas pelo algoritmo FM, tam-

bém aconteceu que o melhor desempenho de alguns ı́ndices nem sempre foi

encontrado na estrutura mais rica das redes Football e Karate. Na rede Fo-

otball, o melhor desempenho em relação à AUC para os ı́ndices WIC e AA-W

foi encontrado na estrutura mais pobre, isto é, quando M = 75, no entanto

para o resto dos ı́ndices da forma W foi encontrado na sexta estrutura mais

rica (segunda estrutura mais pobre), isto é, quando M = 65. Na rede Karate, o

melhor desempenho em relação à AUC para os ı́ndices WIC e CN-W foi encon-

trado na quarta estrutura mais rica (quando M = 16), no entanto para o resto

dos ı́ndices da forma W foi encontrado na quinta estrutura mais rica (quando

M = 20).

Além disso, de maneira geral pode-se observar nos resultados apresentados

nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, que os valores das médias das AUC para todos

os ı́ndices avaliados seguem um padrão similar tanto para as estruturas de

comunidades descobertas pelo algoritmo FM quanto pelas estruturas de co-

munidades descobertas pelo WT. Assim, pode-se observar que os ı́ndices WIC,

CN-W, AA-W, RA-W e Jac-W obtiveram o melhor desempenho em relação à
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AUC. O desempenho do ı́ndice WIC caracterizou-se por reduzir algo logo após

chegar ao seu valor máximo; o CN-W acompanhou o rendimento do ı́ndice WIC

mas em geral teve um desempenho mais estável; o AA-W e o RA-W mantive-

ram um desempenho muito similar, sendo que o RA-W quase sempre superou

levemente ao AA-W. O Jac-W sempre se manteve inferior aos quatro ı́ndices

anteriores mas destacou-se notavelmente dos outros ı́ndices da forma W.

Resultados da Precisão

Nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9, e 5.10 são apresentados os resultados corres-

pondentes ao cálculo da Precisão, especificamente a média da Precisão obtida

pelo ı́ndice WIC e pelos ı́ndices da forma W, para as quatorze diferentes estru-

turas de comunidades detectadas para as dez redes adotadas (sete estruturas

detectadas pelo algoritmo FM e sete estruturas detectadas pelo algoritmo WT).

Os valores da Precisão, para todas as redes, foram computados considerando

o tamanho da lista de links (preditos) relevantes como 10% do número total de

links existentes, isto é, L = b |E|
10
c.

Dos resultados apresentados nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, pode-se ob-

servar que, quando as comunidades foram detectadas pelo algoritmo FM, para

as redes Airline, Router, Football e NetScience, o maior valor da Precisão ob-

tido pelo ı́ndice WIC foi encontrado na estrutura mais rica da rede, o que

corresponde ao maior valor de Q, isto é, quando M = 32, M = 22, M = 15, e

M = 461, respectivamente para cada uma dessas redes. Quando as comuni-

dades foram detectadas usando o algoritmo WT, acontece o mesmo para as

redes Airline (quando M = 32), Power (quando M = 441), Imdb-prodco (quando

M = 169 ou quando M = 269), PoolBlogs (quando M = 23) e Yeast (quando

M = 417).

Dessa forma, é possı́vel observar que, os maiores valores da Precisão ob-

tidos por todos os ı́ndices da forma W, foram encontrados na estrutura mais

rica da rede Football, isto é, quando M = 15. Também, observa-se que os

ı́ndices CN-W e AA-W têm um comportamento em comum. O ı́ndice CN-W

obteve seu melhor desempenho em relação à Precisão na estrutura mais rica

das redes PoolBlogs, Football, e NetScience, quando suas comunidades foram

detectadas com o algoritmo FM, e nas redes Airline, Power, Imdb-prodco e

PoolBlogs, quando suas comunidades foram detectadas com o algoritmo WT.

O mesmo aconteceu para o ı́ndice AA-W nas redes Airline e Football, quando

suas comunidades foram detectadas pelo algoritmo FM, e nas redes Airline,

Router, PoolBlogs, Yeast, Football e Karate, quando suas comunidades foram
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.7: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
estruturas de comunidades diferentes foram detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
Precisão (com L = 10% do número de links existentes, |E|, de cada rede) obtida
por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de tamanho M
para (a) Airline, (b) Power e (c) Router.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.8: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
estruturas de comunidades diferentes foram detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
Precisão (com L = 10% do número de links existentes, |E|, de cada rede) obtida
por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de tamanho M
para (a) Industry-pr, (b) Imdb-prodco e (c) PoolBlogs.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.9: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
estruturas de comunidades diferentes foram detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
Precisão (com L = 10% do número de links existentes, |E|, de cada rede) obtida
por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de tamanho M
para (a) Yeast, (b) Football e (c) Karate.
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Figura 5.10: Resultados da predição de links para as redes adotadas quando
estruturas de comunidades diferentes foram detectadas pelos algoritmos FM
(esquerda) e WT (direita). Cada ponto no gráfico indica o valor da média da
Precisão (com L = 10% do número de links existentes, |E|, de cada rede) obtida
por um dado ı́ndice em uma dada estrutura de comunidade de tamanho M
para NetScience.

detectadas pelo algoritmo WT.

Porém, da mesma maneira que nos resultados obtidos na análise da AUC,

quando se observa os resultados em relação à Precisão, nem sempre o melhor

desempenho dos ı́ndices avaliados foi encontrado na estrutura de comunidade

mais rica de todas as redes, especificamente quando as estruturas de comu-

nidades foram detectadas pelo algoritmo WT. Na rede Football, por exemplo,

tanto o ı́ndice WIC como todos os ı́ndices da forma W encontraram seu me-

lhor desempenho na terceira melhor estrutura, isto é, quando M = 35. Em

outras redes, como Router, Industry-pr e Karate, é recorrente encontrar o me-

lhor desempenho em relação à Precisão dos ı́ndices WIC e CN-W na segunda

(para Router e Industry-pr) e quarta melhor estrutura dessas redes, isto é,

quando M = 1222, M = 689, e M = 16, respectivamente. Quando as estrutu-

ras de comunidades das redes foram detectadas pelo algoritmo FM, o melhor

desempenho em relação à Precisão dos ı́ndices WIC, CN-W e AA-W, nas redes

Router, Industry-pr, Yeast, e PoolBlogs, foi encontrado na segunda (para Rou-

ter, Industry-pr, e Yeast) e terceira (para PoolBlogs) melhor estrutura dessas

redes, isto é, quando M = 622, M = 439, M = 417, e M = 323, respectivamente.

Também, de maneira geral, pode-se observar nos resultados apresentados

nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, que os valores das médias da Precisão de to-

dos os ı́ndices avaliados são irregulares, isto é, diferentemente dos resultados

em relação à AUC, os histogramas da Precisão não seguem um padrão. As-

sim, para uma dada rede, enquanto a Precisão de um ı́ndice vai melhorando
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conforme a estrutura de comunidade vai ficando mais rica, outro ı́ndice pode

ficar estável, e um outro pode estar caindo dramaticamente, como acontece,

por exemplo, nas redes Imdb-prodco, Karate e NetScience. Dessa maneira,

observa-se que os ı́ndices WIC, CN-W, AA-W, RA-W e HPI-W obtiveram o me-

lhor desempenho em relação à Precisão. Dentre esses ı́ndices, observa-se que

WIC, CN-W, AA-W e RA-W obtiveram um comportamento similar, isto é, as

linhas nos seus respectivos histogramas acompanham-se na maioria das re-

des, no entanto, o ı́ndice HPI-W apareceu sempre abaixo desses quatro ı́ndices

porém destacando-se dos outros ı́ndices da forma W.

Discussão dos Resultados

Dos resultados apresentados nesta seção, pode-se observar que, tanto para

AUC quanto para Precisão, os melhores resultados do ı́ndice WIC e dos ı́ndices

da forma W, na maioria dos casos, foram obtidos na estrutura mais rica de

cada rede, ou seja, quando a rede tinha um valor de modularidade alto inde-

pendentemente da quantidade das comunidades detectadas.

Nos casos onde os melhores resultados não se encontraram na estrutura

mais rica da rede, aconteceu que, os melhores resultados, quando avaliou-

se a AUC, foram encontrados nas redes que mostraram uma estrutura de

comunidades mais densa, isto é, nas estruturas que mostraram ter uma maior

média de vértices por comunidade. Embora isso, nas redes Football e Karate,

caracterizadas por ter um baixo valor de coeficiente de assortatividade (r) e

um alto valor de coeficiente de agrupamento global (C), o melhor desempenho

dos ı́ndices avaliados foi encontrado na estrutura de comunidade mais pobre,

porém, com uma média de vértices por comunidade superior a 1.5.

Quando avaliou-se a Precisão, nos casos onde os melhores resultados não

se encontravam na estrutura mais rica da rede, aconteceu que, principal-

mente os ı́ndices WIC, CN-W e AA-W tiveram seus melhores resultados em

estruturas próximas da mais rica, ou seja, ainda nas estruturas que tinham

um alto valor de modularidade.

5.3.2 Avaliação dos Índices de Similaridade Estrutural e Basea-

dos nas Informações das Comunidades

Com o objetivo de avaliar o desempenho das propostas apresentadas nas

Seções 4.3 e 4.4 e dos ı́ndices de similaridade estrutural apresentados na

Seção 3.2.1, resultados da predição foram obtidos seguindo o processo de su-
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bamostragem de dados apresentada na Seção 5.2.2 e o processo de experimen-

tação apresentado na Seção 5.2.3.

Dessa maneira, para cada um dos 140 conjuntos de dados obtidos de cada

rede adotada, foram calculados a AUC e a Precisão para cada ı́ndice avaliado.

A partir desses resultados, foram calculados as respectivas médias do desem-

penho de cada ı́ndice. A seguir são apresentados os resultados da média da

AUC e da Precisão dos ı́ndices avaliados, bem como sua respectiva análise.

Resultados da AUC

Na Tabela 5.4 são apresentados os resultados da média da AUC para todos

os ı́ndices avaliados, ou seja, para os ı́ndices baseados nas informações das

comunidades (ı́ndice WIC e ı́ndices da forma W), bem como para os ı́ndices

de similaridade estrutural local e global. No caso dos ı́ndices baseados nas

informações das comunidades, são apresentados dois resultados correspon-

dentes à experimentação realizada sobre as redes quando suas estruturas de

comunidades foram detectadas pelos algoritmos FM e WT. Os valores apre-

sentados para cada um desses mesmos ı́ndices, correspondem à maior média

da AUC obtida na experimentação apresentada na seção anterior, ou seja, dos

resultados apresentados nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Na última coluna da

tabela são colocados os valores da média do ranking do desempenho global

obtido em cada ı́ndice avaliado sobre todas as redes avaliadas.

Dos resultados apresentados na Tabela 5.4, para cada rede avaliada é des-

tacado com a cor negrito o maior valor obtido por um dado ı́ndice. Assim,

observa-se que, nas redes Imdb-prodco e Yeast, o melhor desempenho foi ob-

tido pelo ı́ndice WIC (WT). Na rede PoolBlogs, o melhor desempenho foi obtido

pelos ı́ndices WIC (FM e WT) e Katz. Na rede Airline, o melhor desempenho foi

obtido pelos ı́ndices AA, AA-W (FM), RA e RA-W (FM). Na rede Industry-pr, o

melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice HDI-W (WT). Na rede Karate o me-

lhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice Sal-W (FM). Na rede Power, o melhor

desempenho foi obtido pelo ı́ndice RA-W (FM). Nas redes Router e NetScience,

o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice RA-W (WT). Na rede Football, o

melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice SR.

Da Tabela 5.4, pode-se fazer também outras duas observações. A primeira

é que, na maioria dos casos, o desempenho do ı́ndice WIC (FM e WT) foi supe-

rior aos ı́ndices de similaridade local e global, bem como em relação à maioria

dos ı́ndices da forma W. A segunda observação é que, também na maioria dos

casos, o desempenho dos ı́ndices da forma W foi superior ao desempenho de
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Tabela 5.4: Resultados da predição correspondentes à AUC das dez redes
adotadas. Cada valor representa a média da AUC obtida pelos ı́ndices ba-
seados nas informações das comunidades, tanto quando essas informações
foram geradas pelo algoritmo FM quanto pelo algoritmo WT, e pelos ı́ndices de
similaridade estrutural local e global.

Airline Power Router Indus- Imdb- Pool- Yeast Football Karate Net- Média do
try-pr prodco Blogs Science ranking

WIC (FM) 0,86 0,57 0,66 0,85 0,97 0,85 0,82 0,73 0,63 0,65 11,85
WIC (WT) 0,78 0,53 0,64 0,85 0,99 0,85 0,84 0,86 0,56 0,71 9,7

CN 0,87 0,51 0,62 0,76 0,95 0,82 0,77 0,7 0,5 0,64 18,7
CN-W (FM) 0,88 0,55 0,64 0,78 0,96 0,84 0,79 0,67 0,52 0,58 17,05
CN-W (WT) 0,86 0,52 0,63 0,82 0,97 0,83 0,81 0,58 0,5 0,65 16,8

AA 0,93 0,56 0,74 0,82 0,97 0,83 0,83 0,71 0,56 0,86 11,7
AA-W (FM) 0,93 0,77 0,75 0,82 0,97 0,84 0,8 0,63 0,62 0,83 9,45
AA-W (WT) 0,89 0,69 0,95 0,85 0,98 0,84 0,83 0,56 0,59 0,86 8,55

HDI 0,69 0,64 0,2 0,72 0,97 0,61 0,61 0,6 0,34 0,61 22
HDI-W (FM) 0,66 0,62 0,28 0,73 0,96 0,58 0,61 0,7 0,81 0,56 20,7
HDI-W (WT) 0,6 0,63 0,21 0,87 0,98 0,59 0,63 0,62 0,36 0,81 17,65

HPI 0,61 0,65 0,09 0,62 0,94 0,55 0,58 0,86 0,46 0,71 22,5
HPI-W (FM) 0,73 0,62 0,39 0,68 0,95 0,6 0,61 0,87 0,68 0,72 17,15
HPI-W (WT) 0,55 0,61 0,35 0,84 0,95 0,56 0,59 0,77 0,47 0,72 20,3

Jac 0,71 0,66 0,18 0,71 0,96 0,6 0,63 0,76 0,32 0,63 20,55
Jac-W (FM) 0,62 0,67 0,23 0,73 0,96 0,61 0,64 0,77 0,78 0,64 16,55
Jac-W (WT) 0,58 0,66 0,19 0,85 0,98 0,62 0,64 0,65 0,34 0,86 15,6

LHN 0,32 0,69 0,07 0,55 0,9 0,31 0,41 0,81 0,3 0,57 27,2
LHN-W (FM) 0,35 0,65 0,29 0,62 0,89 0,34 0,43 0,86 0,8 0,61 22,1
LHN-W (WT) 0,33 0,65 0,08 0,84 0,92 0,32 0,41 0,82 0,36 0,79 22,15

RA 0,93 0,59 0,73 0,83 0,96 0,84 0,79 0,61 0,56 0,85 13,45
RA-W (FM) 0,93 0,8 0,74 0,82 0,97 0,84 0,77 0,62 0,66 0,86 9,4
RA-W (WT) 0,89 0,71 0,96 0,85 0,98 0,84 0,79 0,62 0,6 0,93 7,85

Sal 0,67 0,69 0,11 0,69 0,96 0,59 0,61 0,72 0,31 0,65 22,2
Sal-W (FM) 0,68 0,65 0,23 0,72 0,96 0,6 0,63 0,79 0,82 0,66 16,35
Sal-W (WT) 0,58 0,63 0,12 0,85 0,98 0,6 0,61 0,74 0,32 0,84 18,35

Sor 0,71 0,7 0,16 0,72 0,98 0,61 0,62 0,75 0,3 0,64 18,85
Sor-W (FM) 0,64 0,64 0,26 0,73 0,98 0,59 0,63 0,77 0,81 0,65 16,05
Sor-W (WT) 0,57 0,62 0,17 0,85 0,98 0,61 0,63 0,76 0,31 0,86 17

PA 0,89 0,32 0,91 0,65 0,59 0,84 0,74 0,2 0,68 0,52 19,55
Katz 0,91 0,43 0,88 0,81 0,97 0,85 0,83 0,75 0,62 0,55 13,2
RPR 0,77 0,75 0,83 0,59 0,55 0,75 0,69 0,34 0,58 0,68 17,7

SR 0,39 0,72 0,11 0,6 0,92 0,37 0,48 0,92 0,34 0,65 22,9

suas respectivas formas básicas, isto é, os ı́ndices de similaridade local dos

quais são baseados.

Assim, dos resultados da AUC foi possı́vel realizar uma análise do desem-

penho individual de cada ı́ndice, mas não da tendência média nem global de

seu desempenho. Para isso, considerando as informações da Tabela 5.4, fo-

ram feitas duas análises: a análise das distribuições da AUC, mediante o uso

do gráfico de caixas, e a análise da diferença estatı́stica significativa, mediante

o uso do gráfico da diferença estatı́stica.

Na Figura 5.11, são apresentados, mediante um gráfico de caixas (box-
plots), as distribuições dos resultados da AUC de cada ı́ndice avaliado segundo

a Tabela 5.4. Assim, para cada ı́ndice, foi construı́do seu respectivo gráfico de

caixa, o qual representa a distribuição de seus resultados obtidos nas dez re-

des avaliadas. Com essa distribuição, pode-se observar a dispersão bem como
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a tendência central de seu desempenho.

Figura 5.11: Distribuição estatı́stica do desempenho em relação à AUC de
todos os ı́ndices de predição avaliados. A linha dentro de cada caixa indica a
mediana do desempenho nas dez redes avaliadas.

Como descrito na Seção 5.2.4, a linha dentro de cada caixa apresentada na

Figura 5.11, representa a mediana da distribuição dos resultados da AUC para

cada ı́ndice de predição. O tamanho de cada caixa representa a dispersão da

distribuição dos resultados de cada ı́ndice de predição. Além disso, os pontos

assinalados com o simbolo “+” indicam a presença de valores atı́picos (outliers).

As distribuições dos ı́ndices de similaridade baseadas em informações das

comunidades são apresentadas tanto quando as estruturas de comunidades

das redes foram descobertas com o algoritmo FM quanto pelo algoritmo WT.

Como se pode observar da Figura 5.11, à exceção de AA e RA, todos os

outros valores de mediana dos demais ı́ndices de similaridade local foram

superados pelo valor de mediana da distribuição do desempenho do ı́ndice

WIC (FM e WT). Essa superioridade do WIC foi manifestada também sobre

todos os ı́ndices de similaridade global, exceto o Katz. De maneira similar,

o ı́ndice WIC mostra também uma superioridade sobre todos os ı́ndices da

forma W, exceto para o AA-W e para o RA-W. Pode-se observar também que,

entre os ı́ndices de similaridade local, os de melhor desempenho foram o AA e

o RA, e o de mais baixo rendimento foi o LHN. Entre os ı́ndices de similaridade

global, o de melhor desempenho foi o Katz, sendo o de mais baixo rendimento

o SR, o qual foi superado por todos os ı́ndices de similaridade local, exceto o
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LHN.

Mas a análise do gráfico de caixas ainda não permite dizer qual ı́ndice teve,

de maneira global, o melhor rendimento na experimentação realizada. Para

isso, foi utilizado o teste post-hoc descrito na Seção 5.2.4. Assim, com base

nos resultados apresentados na Tabela 5.4, para cada rede avaliada foi gerado

um ranking, no qual, cada ı́ndice foi colocado em uma posição crescente de

acordo ao seu valor de AUC. Esse processo foi realizado para as dez redes

adotadas. Depois disso, foi calculada a média do ranking de cada ı́ndice, cujo

valor foi colocado na última coluna da Tabela 5.4. O valor da média fornece

informação do desempenho global de cada ı́ndice além das informações ne-

cessárias para computar o teste de Friedman e determinar o valor da diferença

crı́tica (Demsar, 2006). Na Figura 5.12 é apresentado o gráfico da diferença es-

tatı́stica contendo unicamente as dez primeiras posições no ranking da média

do desempenho em relação à AUC.

Figura 5.12: Diferença estatı́stica das dez primeiras posições do ranking da
média do desempenho em relação à AUC dos ı́ndices avaliados sobre as dez
redes adotadas. Para os ı́ndices de similaridade baseados nas informações
das comunidades são considerados os resultados quando são usadas as
informações fornecidas pelos algoritmos FM e WT.

Na Figura 5.12, pode-se observar que o valor da diferença crı́tica é CD =

5.15. Assim, para que dois ı́ndices tenham uma diferença estatisticamente

significativa no seu desempenho, a média dos seus ranking deve ter uma

diferença maior ou igual ao valor de CD. Assim, três grupos foram forma-

dos: o primeiro constituı́do pelos ı́ndices RA-W (FM e WT), AA-W (FM e WT),

WIC (FM e WT) e AA, que ocuparam as sete primeiras posições do ranking;

o segundo grupo constituı́do pelos ı́ndices RA-W (FM), AA-W (FM) e WIC (FM

e WT), bem como pelos ı́ndices AA, RA e Katz; e o terceiro grupo constituı́do

pelos ı́ndices WIC (FM), Jac-W (WT), AA, Katz e RA.

Dessa maneira, entre os ı́ndices pertencentes a cada um desses três grupos

não existe diferença estatisticamente significativa, mas sim entre os ı́ndices

que não pertencem à interseção desses grupos. Assim, dentre as dez posições
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no ranking do desempenho, os ı́ndices RA-W (WT) e AA-W (WT), tiveram uma

diferença estatisticamente significativa em relação aos ı́ndices Katz, RA e Jac-

W (WT). Da mesma maneira, observou-se também uma diferença estatistica-

mente significativa entre os ı́ndices RA-W (FM), AA-W (FM) e WIC (WT) em

relação ao ı́ndice Jac-W (WT). Considerando que os ı́ndices pertencentes ao

primeiro grupo tiveram a melhor média do ranking, tem-se que os ı́ndices

RA-W (FM e WT) e AA-W (FM e WT) conseguiram o melhor desempenho na

predição de links em relação à AUC, seguidos pelos ı́ndices WIC (FM e WT) e

AA.

Resultados da Precisão

Na Tabela 5.5 são apresentados os resultados da média da Precisão dos

ı́ndices avaliados. Além disso, no caso dos ı́ndices propostos nesta dissertação,

são apresentados dois resultados correspondentes à experimentação feita com

informações das estruturas de comunidades detectadas pelos algoritmos FM

e WT. Os valores apresentados para cada um desses mesmos ı́ndices, cor-

respondem à maior média da Precisão obtida na experimentação apresentada

na seção anterior, isto é, dos resultados apresentados nas Figuras 5.7, 5.8,

5.9 e 5.10. Na última coluna da tabela são colocados os valores da média do

ranking do desempenho global obtido de cada ı́ndice avaliado sobre todas as

redes avaliadas.

Dos resultados apresentados na Tabela 5.5, para cada rede avaliada, o

maior valor obtido por um dado ı́ndice foi destacado em negrito. Assim,

observa-se que na rede Industry-pr o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice

WIC (FM e WT), entretanto que nas redes Power e NetScience, o melhor de-

sempenho também foi obtido pelo ı́ndice WIC quando usou informações das

comunidades obtidas pelos algoritmos FM e WT, respectivamente. Nas redes

Router e NetScience, o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice CN-W (WT).

Na rede PoolBlogs, o melhor desempenho foi obtido pelos ı́ndices CN-W (FM) e

Katz. Na rede Karate, o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice HDI-W (FM).

Na rede Football, o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice LHN-W (WT). Na

rede Yeast, o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice RA-W (WT). Na rede

Airline, o melhor desempenho foi obtido pelo ı́ndice AA. Na rede Imdb-prodco

o melhor desempenho foi obtido pelos ı́ndices WIC (FM e WT), CN, CN-W (FM

e WT), AA, AA-W (FM e WT), HDI, HDI-W (WT), Jac-W (FM), RA, RA-W (FM e

WT, Sor-W (FM) e Katz.

Também é importante destacar o comportamento particular de boa parte

86



5.3. RESULTADOS E ANÁLISE

Tabela 5.5: Resultados da predição correspondentes à Precisão das dez redes
adotadas, com L = 10% do número de links existentes de cada rede. Cada valor
representa a média da Precisão obtida pelos ı́ndices baseados nas informações
das comunidades, tanto quando essas informações são geradas pelo algoritmo
FM quanto pelo algoritmo WT, e pelos ı́ndices de similaridade estrutural local
e global.

Airline Power Router Indus- Imdb- Pool- Yeast Football Karate Net- Média do
try-pr prodco Blogs Science ranking

WIC (FM) 0,53 0,29 0,15 0,94 1 0,57 0,57 0,57 0,58 0,73 8,5
WIC (WT) 0,48 0,25 0,17 0,94 1 0,56 0,55 0,86 0,28 1 6,65

CN 0,91 0,07 0,09 0,92 1 0,58 0,54 0,53 0,3 0,91 11,25
CN-W (FM) 0,67 0,27 0,15 0,93 1 0,59 0,55 0,57 0,57 0,71 8,35
CN-W (WT) 0,64 0,25 0,2 0,93 1 0,58 0,56 0,78 0,25 1 6,95

AA 0,93 0,08 0,06 0,93 1 0,56 0,57 0,46 0,21 0,94 12
AA-W (FM) 0,71 0,1 0,09 0,93 1 0,57 0,56 0,5 0,5 0,84 10,2
AA-W (WT) 0,66 0,09 0,06 0,93 1 0,55 0,57 0,78 0,54 0,99 8,2

HDI 0,05 0,02 0 0,5 1 0 0 0,56 0,34 0,62 23,9
HDI-W (FM) 0,18 0,06 0 0,7 0,99 0,08 0,15 0,54 0,8 0,59 20,3
HDI-W (WT) 0,41 0,04 0 0,92 1 0,03 0,15 0,81 0,15 0,99 17,3

HPI 0,25 0,15 0,05 0,37 0,12 0,02 0,2 0,76 0,11 0,51 21,3
HPI-W (FM) 0,26 0,15 0,05 0,34 0,93 0,12 0,17 0,8 0,67 0,81 15,6
HPI-W (WT) 0,4 0,13 0,05 0,88 0,4 0,02 0,21 0,85 0,46 0,99 14,2

Jac 0,05 0,02 0 0,28 0,99 0 0 0,59 0,34 0,6 25,2
Jac-W (FM) 0,13 0,04 0 0,7 1 0,08 0,14 0,65 0,79 0,67 19,15
Jac-W (WT) 0,42 0,05 0 0,93 0,99 0,02 0,17 0,82 0,15 0,99 16,55

LHN 0 0,02 0 0,01 0,24 0 0 0,69 0,24 0,7 27,45
LHN-W (FM) 0,09 0,07 0 0,11 0,63 0,01 0,18 0,77 0,79 0,67 19,7
LHN-W (WT) 0,37 0,05 0 0,88 0,24 0 0,29 0,88 0,26 0,99 18,1

RA 0,88 0,08 0,05 0,7 1 0,46 0,59 0,46 0,2 0,9 14,6
RA-W (FM) 0,7 0,1 0,06 0,82 1 0,49 0,61 0,47 0,51 0,84 12
RA-W (WT) 0,66 0,09 0,06 0,91 1 0,45 0,7 0,78 0,56 0,99 9,45

Sal 0,04 0,02 0 0,23 0,99 0 0 0,64 0,34 0,6 24,85
Sal-W (FM) 0,2 0,04 0 0,67 0,99 0,07 0,14 0,66 0,79 0,65 21,1
Sal-W (WT) 0,37 0,05 0 0,9 0,99 0,01 0,15 0,82 0,15 0,99 18,7

Sor 0,05 0,02 0 0,28 0,99 0 0 0,59 0,34 0,6 25,3
Sor-W (FM) 0,21 0,04 0 0,7 1 0,08 0,14 0,64 0,79 0,67 19,5
Sor-W (WT) 0,41 0,05 0 0,93 0,99 0,02 0,15 0,82 0,15 0,99 18,1

PA 0,84 0 0,11 0,16 0,2 0,27 0,56 0 0,01 0,53 22,3
Katz 0,91 0,02 0,09 0,93 1 0,59 0,6 0,47 0,17 0,88 13,4
RPR 0,21 0,07 0,02 0,06 0,11 0,19 0,2 0,04 0,26 0,61 22,7

SR 0 0,02 0 0 0,34 0 0 0,76 0,23 0,55 28,25

dos ı́ndices avaliados em duas redes. Na rede Router, caracterizada por ter o

menor coeficiente de agrupamento global e o maior grau de heterogeneidade,

observou-se que o desempenho de todos os ı́ndices foi muito pobre (sendo 0.2

o maior valor de Precisão obtido). Assim, observou-se também que, os ı́ndices

de similaridade local, HDI, Jac, LHN, Sal e Sor, bem como suas respectivas

formas W, e o ı́ndice de similaridade global, SR, obtiveram um desempenho

comum, o qual é 0, isto é, os primeiros b |E|
10
c links preditos por cada um desses

ı́ndices foram falsos positivos (links que não pertencem ao conjunto de teste).

Por outro lado, na rede Imdb-prodco, caracterizada por ter um alto coeficiente

de agrupamento global e um baixo grau de heterogeneidade, observou-se que

o desempenho da maioria dos ı́ndices é muito alto, sendo que os ı́ndices WIC

(FM e WT), CN, CN-W (FM e WT), AA, AA-W (FM e WT), HDI, HDI (WT), Jac-W
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(FM), RA, RA-W (FM e WT), Sor-W (FM), e Katz, obtiveram o maior desempenho

possı́vel, o qual é 1, isto é, a totalidade dos primeiros b |E|
10
c links preditos por

cada um desses ı́ndices foram verdadeiros positivos (links que pertencem ao

conjunto de teste).

Da Tabela 5.5, independentemente que as informações das comunidades,

necessárias para os ı́ndices propostos nesta dissertação, foram obtidas pelos

algoritmos FM ou WT, observou-se que, em boa parte dos casos, o ı́ndice WIC

obteve um desempenho superior ao dos ı́ndices de similaridade local e global,

bem como também da maioria dos ı́ndices da forma W. Também observou-

se que na maioria dos casos, os ı́ndices da forma W obtiveram um melhor

desempenho que suas respectivas formas básicas.

De maneira similar que na análise da AUC, a partir da Tabela 5.5, foram

gerados os gráficos de caixas, para análise da distribuição dos resultados da

Precisão, e o gráfico da diferença estatı́stica, para a análise da diferença es-

tatı́stica significativa entre os ı́ndices avaliados. Assim, na Figura 5.13, são

apresentados, mediante um gráfico de caixas, as distribuições dos resultados

da Precisão de cada ı́ndice avaliado.

Na Figura 5.13 pode-se observar que, a mediana da distribuição do desem-

penho do ı́ndice WIC (FM) superou todos os ı́ndices de similaridade local, tanto

que a mediana do WIC (WT) somente foi ligeiramente superada pelo CN e AA.

Essa mesma superioridade do WIC (FM e WT) foi também manifestada sobre

todos os ı́ndices da forma W, exceto para o CN-W, AA-W, e RA-W. Quando

comparado com os ı́ndices de similaridade global, a mediana do WIC (FM e

WT) também foi superior exceto para o Katz. Pode-se observar também que,

a mediana do desempenho de todos os ı́ndices da forma W superou à de seus

respectivos ı́ndices base. Já sobre os ı́ndices de similaridade estrutural, entre

os de similaridade local, os ı́ndices CN e AA obtiveram a mediana com melhor

desempenho e o ı́ndice LHN a de mais baixo desempenho, tanto que, entre os

ı́ndices de similaridade global, o ı́ndice Katz obteve o melhor desempenho e o

ı́ndice SR, mais uma vez, apresentou a mediana com desempenho mais baixo,

porém, tão comparável como o de LHN.

Para determinar o ı́ndice que obteve, de maneira global, o melhor desempe-

nho na experimentação, foi utilizado o teste post-hoc descrito na Seção 5.2.4.

Com a média do ranking de desempenho de cada ı́ndice, gerado da mesma

maneira que apresentado na análise da AUC, o teste de Friedman foi calcu-

lado. Com os resultados desse teste, na Figura 5.14, é apresentado o gráfico

da diferença estatı́stica contendo unicamente as dez primeiras posições de
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Figura 5.13: Distribuição estatı́stica do desempenho de todos os ı́ndices de
predição avaliados. A linha dentro de cada caixa indica a mediana do desem-
penho respeito à Precisão com L = 10% do número de links existentes, |E|, de
cada uma das dez redes avaliadas.

acordo ao ranking da média da Precisão.

Figura 5.14: Gráfico de diferença estatı́stica mostrando as dez primeiras
posições de acordo ao ranking da média do desempenho em relação à Pre-
cisão com L = 10% do número de links existentes, |E|, de cada uma das dez
redes avaliadas.

Do gráfico de diferença estatı́stica da Figura 5.14, pode-se observar que o

valor da diferença crı́tica é CD = 5.2, o qual é muito similar ao obtido na análise

da AUC. Neste caso, porém, apenas dois grupos foram formados: o primeiro

constituı́do pelas sete primeiras posições ocupadas pelos ı́ndices WIC (FM e

WT), CN-W (FM e WT), AA-W (FM e WT), e RA-W (WT); e o segundo grupo,

constituı́do pelas sete últimas posições ocupadas pelos ı́ndices AA-W (FM e

WT), WIC (FM), RA-W (FM e WT), CN, e AA.

O fato do valor da diferença crı́tica nos resultados da Precisão ser similar
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ao da AUC mesmo quando a quantidade de grupos formados no gráfico de

diferença estatı́stica em relação à Precisão for menor, implica que, no caso

da análise da Precisão, os ı́ndices têm um desempenho muito similar entre

eles, isto é, a quantidade de pares de ı́ndices que possuem uma diferença

estatı́stica significativa vê-se reduzida. Dessa maneira, da Figura 5.14 pode-

se observar unicamente que os ı́ndices WIC (WT) e CN-W (WT) tiveram uma

diferença estatisticamente significativa em relação aos ı́ndices CN, AA, e RA-

W (FM).

Discussão dos Resultados

Quanto a análise da AUC realizada dos resultados apresentados, foi ob-

servado um melhor desempenho dos ı́ndices de similaridade baseados nas

informações das comunidades, propostos nesta dissertação, em relação aos

ı́ndices de similaridade estrutural pertencentes à abordagem tradicional. Isso

foi observado no ranking de desempenho global, no qual, as primeiras posições

foram ocupadas pelos ı́ndices RA-W, AA-W e WIC tanto quando usaram infor-

mações das estruturas de comunidades detectadas pelo algoritmo FM quanto

pelo algoritmo WT.

Quanto a análise da Precisão realizada dos resultados apresentados, no-

vamente os ı́ndices propostos nesta dissertação obtiveram um melhor desem-

penho que os ı́ndices de similaridade estrutural pertencentes à abordagem

tradicional. Assim, no ranking de desempenho global, independentemente do

algoritmo de detecção de comunidades usado, os ı́ndices WIC, CN-W, RA-W e

AA-W ocuparam as primeiras posições.
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CAPÍTULO

6

Considerações Finais

E ste capı́tulo apresenta as considerações finais deste trabalho. Assim,

são expostas as conclusões e contribuições obtidas pela pesquisa.

Em seguida, são discutidas algumas limitações do estudo e, por fim,

direcionamentos para trabalhos futuros.

6.1 Conclusões e Principais Contribuições

A revisão literária permitiu o entendimento das caracterı́sticas e proprie-

dades relacionadas às redes complexas, dentre as quais, a natureza do agru-

pamento de vértices que compartilham propriedades ou papeis similares, o

que serviu como base para realização de um estudo sobre uma das mais im-

portantes tarefa da mineração de links: Predição de Links. As dificuldades

e deficiências atuais deste problema levaram à definição dos objetivos e às

contribuições deste trabalho.

A partir do levantamento bibliográfico realizado, observou-se que uma das

maiores deficiências da área está no fato de que o problema da predição de re-

lacionamentos poucas vezes foi abordado sob o ponto de vista do uso de abor-

dagens hı́bridas, especificamente aquelas que usam informações das estrutu-

ras de comunidades. Grande parte dos trabalhos da literatura fazem uso da

definição clássica, na qual utiliza-se unicamente as informações topológicas

ou estruturais das redes para extrair caracterı́sticas necessárias para predição

de novos relacionamentos.
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Além disso, os poucos trabalhos que fazem uso de informações das comuni-

dades observam uma melhoria na qualidade das predições. Porém, estes tra-

balhos não realizam uma análise aprofundada de como estas informações in-

fluenciam na tarefa de predição de links. Estas questões serviram de estı́mulo

para que a presente dissertação realizasse um estudo mais completo na ver-

tente de predição de links baseada nas informações das comunidades.

Assim, para uma dada rede, foi realizada sua modelagem através de sete

estruturas de comunidades detectadas pelo algoritmo FM e sete estruturas de

comunidades detectadas pelo algoritmo WT. Essas quatorze estruturas de co-

munidades da rede caracterizaram-se por ter configurações diferentes. Depois

disso, seguindo uma estratégia não supervisionada e uma subamostragem

aleatória para gerar diferentes conjuntos de treino e teste, ı́ndices de simila-

ridade estrutural local e global, bem como os ı́ndices de similaridade baseada

nas informações das comunidades, propostos nesta dissertação, foram utili-

zados para predizer novos relacionamentos.

A partir dos resultados obtidos dos experimentos realizados e apresentados

no Capı́tulo 5, da analise tanto da AUC como da Precisão, foi possı́vel extrair

as seguintes conclusões:

• em relação aos ı́ndices de similaridade estrutural, correspondentes à

abordagem tradicional, comprovou-se que entre os ı́ndices de similari-

dade local destacaram-se o CN, AA e RA, e entre os ı́ndices de similari-

dade global, destacou-se o Katz. Além disso, observou-se que, nas redes

com alto valor de coeficiente de agrupamento global, o desempenho dos

ı́ndices de similaridade local foi comparável ao do Katz. Isto corrobora os

resultados apresentados nos diferentes trabalhos existentes na literatura

(Zhou et al., 2009; Liben-Nowell e Kleinberg, 2007);

• nas redes que se caracterizaram por ter um alto coeficiente de agrupa-

mento global (maior que 0, 3) e um alto grau de heterogeneidade (maior

que 1, 8), independentemente do algoritmo de detecção de comunidades

usado, tem-se que os ı́ndices de similaridade baseados nas informações

das comunidades, propostos neste trabalho, alcançaram seu melhor de-

sempenho nas estruturas de comunidades mais ricas, isto é, nas estru-

turas de comunidades que apresentavam uma alta modularidade. Para

as redes que não cumprem essas caracterı́sticas, observou-se que, na

maioria dos casos, esses mesmos ı́ndices alcançaram seu melhor desem-

penho nas estruturas de comunidades que apresentavam um alto nı́vel
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de densidade, isto é, nas estruturas que apresentavam uma maior média

de vértices por comunidade;

• em relação aos ı́ndices de similaridade baseados nas informações das

comunidades, os ı́ndices WIC, RA-W, AA-W, e CN-W tiveram um desem-

penho superior em relação aos outros ı́ndices da forma W e dos ı́ndices

de similaridade estrutural local e global. Por seu turno, cada ı́ndice da

forma W apresentou um melhor desempenho que seu respectivo ı́ndice

de similaridade estrutural base. Com isso, tem-se que os ı́ndices de si-

milaridade baseados nas informações das comunidades, em geral, têm

um melhor desempenho na tarefa da predição de links que os ı́ndices de

similaridade estrutural.

Tendo isso, as principais contribuições deste trabalho foram:

• estudo do uso das informações das comunidades na predição de novos

relacionamentos em redes complexas de categorias diferentes. Poucas

pesquisas realizaram uma investigação de como a inclusão das informa-

ções das comunidades influencia no desempenho da predição de links.

Assim, este trabalho abordou o problema a partir de um ponto de vista

inovador. Mediante o uso das informações dos vizinhos comuns intra-

comunidade e inter-comunidades de um par de vértices analisados, foi

proposto um novo ı́ndice para predição de links, chamado de ı́ndice WIC.

Também, a partir do uso único das informações intra-comunidades dos

vizinhos comuns de um par de vértices analisados, os ı́ndices de simila-

ridade estrutural local foram reformulados, assim, foi proposto um con-

junto de novos ı́ndices chamados de ı́ndices da forma W;

• avaliação experimental considerando a existência de diferentes configura-

ções de estruturas de comunidades para uma mesma rede, as quais fo-

ram caracterizadas por terem diferentes valores de modularidade bem

como comunidades de tamanhos diferentes. Para determinar essas es-

truturas de comunidades foram utilizados dois algoritmos que seguem

abordagens diferentes. Com essa avaliação, foi possı́vel determinar as

condições nas quais os ı́ndices de similaridade baseadas nas informações

das comunidades, propostos neste trabalho, alcançam seu melhor de-

sempenho, e assim, pode-se aproveitá-los adequadamente na tarefa de

predição de links;
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• determinação da justificativa do melhor desempenho dos ı́ndices de si-

milaridade baseados nas informações das comunidades em relação aos

ı́ndices de similaridade estrutural. Dessa maneira, o fato de vértices

formarem grupos com outros que compartilham caracterı́sticas e/ou pa-

peis, fornece informações importantes para tarefa de predição de links.

Em geral, essas informações são mais ricas quando os vértices estão me-

lhor agrupados, ou seja, quando mais alto for o valor da modularidade

da estrutura de comunidades de uma rede;

• análise do desempenho atingido por duas métricas sobre dez redes com

configurações diferentes e seguindo uma metodologia padrão no contexto

da estratégia não supervisionada para predição de links. Além disso,

foi realizada uma análise da tendência central bem como da diferença

estatı́stica de todos os ı́ndices avaliados, tanto dos ı́ndices de similaridade

estrutural local e global bem como dos ı́ndices propostos;

• produção de dois artigos publicados em duas conferências internacionais

(Valverde-Rebaza e de Andrade Lopes, 2012a,b). Ditos artigos já foram

comentados no Capı́tulo 1.4.

6.2 Limitações do Trabalho

Não foi objetivo deste trabalho abordar todos os aspectos da predição de

links, mas apenas em como as informações referentes às estruturas de co-

munidades podem influenciar positivamente as predições de novos relaciona-

mentos. Para isso, algumas restrições tiveram que ser aplicadas, dentre as

quais:

• as informações utilizadas trataram-se apenas de caráter estrutural (to-

pológico), tanto para o cálculo dos ı́ndices de similaridade corresponden-

tes à abordagem tradicional como dos ı́ndices propostos. Assim, não

foram utilizadas informações referentes aos atributos dos vértices como

uma fonte extra de informação;

• devido à esparsidade das redes adotadas, nem todos os vértices não li-

gados puderam ser analisados. Por isso, considerando-se o modelo de

mundo pequeno associado à maioria das redes complexas, adotou-se

uma heurı́stica para seleção de apenas as dı́ades cujos vértices estão

separados até a dois passos de distância;
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• não foram utilizadas as informações referentes aos links como seus pesos

ou outro de seus atributos. Assim, no cálculo de todos os ı́ndices de

predição avaliados considerou-se que todos os links têm o mesmo peso;

• não foram consideradas questões temporais. Assim, a dimensão tempo

não foi considerada como fonte de informação no cálculo dos ı́ndices

avaliados.

6.3 Trabalhos Futuros

As limitações deste trabalho nos indicam o que ainda precisa ser feito para

ampliar nosso campo de análise. Assim, tem-se o objetivo de dar continuação

à pesquisa na predição de links, mas considerando-se as seguintes melhorias:

• comparar a eficácia dos ı́ndices propostos com outros métodos hı́bridos;

• avaliar o desempenho dos ı́ndices propostos seguindo uma estratégia su-

pervisionada;

• avaliar o desempenho dos ı́ndices propostos considerando a inclusão da

dimensão temporal bem como propor uma nova abordagem que aproveite

diretamente essas informações junto com as informações das comunida-

des;

• aplicar os ı́ndices propostos em redes sociais de diferentes domı́nios,

como redes sociais de amizade e redes de contato profissional;

• estender os ı́ndices propostos para considerar os casos nos quais existe

interseção entre grupos de vértices, ou seja, quando um vértice pertence

a mais de uma comunidade na mesma rede;

• avaliar mais profundamente os preceitos subjetivos da evolução das re-

des, especificamente das redes sociais, com o intuito de identificar que

comportamentos sociológicos levam aos indivı́duos formar, manter ou

terminar relações com outros.
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Erdös, P. e Rényi, A. (1959). On random graphs. Publications Mathematicae 6,
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Gong, N. Z., Talwalkar, A., Mackey, L., Huang, L., Shin, E. C. R., Stefanov, E.,

Shi, E., e Song, D. (2012). Jointly Predicting Links and Inferring Attributes

using a Social-Attribute Network (SAN). arXiv:1112.3265v5. Citado nas
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Citado nas páginas 3, 39, e 45.

101
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Newman, M. E. J. (2004a). Coauthorship networks and patterns of scienti-

fic collaboration. In Proceedings of the National Academy of Science of the
Uninted States, volume 101 of PNAS’04, páginas 5200–5205. Citado na
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Zhou, T., Lü, L., e Zhang, Y.-C. (2009). Predicting missing links via local

information. The European Physical Journal B, 71:623. Citado nas páginas
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